“Mədəni Niyyət” 2015-ci ildə xeyriyyə platforması kimi mədəni və sosial sahədə müxtəlif istiqamətlərdə layihələr həyata keçirmək məqsədilə, incəsənətin bir sıra sahələri ilə professional
şəkildə məşğul olan bir qrup gənc tərəfindən təsis olunmuşdur. Əsas məqsəd xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan insanlarla çoxsaylı istiqamətlərdə işləmək və bütün məhdudiyyətlərin yalnız
düşüncədə olduğunu göstərmək, eləcə də cəmiyyətin həyatında kiçik də olsa müsbət dəyişikliklərə səbəb olmaqdır. İncəsənət vasitəsilə bu insanlardakı hələ kəşf olunmamış müxtəlif qabiliyyətlər və bacarıqları aşkar etmək imkanı yaradacağımıza inanırıq!

1 nömrəli Respublika Psixiatriya xəstəxanasında
art-terapiya

Məkan:
1 nömrəli Respublika Psixiatriya
Xəstəxanası
Tarix:
18 Mart, 2015 - 20 İyun, 2018
İştirakçı sayı:
70 pasient

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:
Mədəni Niyyət komandası, Sitara İbrahimova, Aydan Mirzəyeva, Vüsal Rəhim,
Rasim Həsənov, Aysel Əmirova, Samir Salahov, Leyla Qəmbərova, Aysel Alirin
Layihə 1 nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının pasientlərinin
özlərinə olan inamın artması və psixoloji vəziyyətlərini rahatlaşdırmaq
üçün təşkil olunmuş tədbirdir. Layihə çərçivəsində Sitara İbrahimova,
Aydan Mirzəyeva, Vüsal Rəhim, görkəmli İyenqarın tələbəsi, yoqa
barədə üç kitabın müəllifi, mütəxəssis Rasim Həsənov və başqaları
pasientlərin daxili enerjisinin artmasına və onların daim xoş əhvalda
qalmasına kömək etmişdir.

1 nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının
pasienti İmran Məcidovun fərdi sərgisi

Məkan:
Bunker Art Ground
Tarix:
28 iyul, 2018
İştirakçı sayı:
150-200 nəfər

Sənətsevərlər sərgini çox yüksək qiymətləndirdi. 13 əsəri şəxsi kolleksiyalara satıldı. Sərgidə satılan əl işlərindən əldə olunan vəsait İmran
Məcidovun şəxsi ehtiyaclarına və gələcək yaradıcılığının inkişafına
yönləndirildi. Mədəni Niyyət tərəfindən İmranın yaradıcı rəssam kimi
fəaliyyətinin davamiyyəti təmin edilir.
https://www.youtube.com/watch?v=FVZiCaMB1BM
https://www.youtube.com/watch?v=FVZiCaMB1BM
https://www.youtube.com/watch?v=FVZiCaMB1BM

1 nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının pasienti
İmran Məcidovla aylıq görüşlər

Məkan:
1 saylı Respublika Psixiatriya
Xəstəxanası
Tarix:
Mart, 2015 - davam edir
İştirakçı sayı:
Mədəni Niyyət komandası və
müxtəlif incəsənət sahələrindən
olan insanlar

Bu görüşlərin əsas məqsədi İmranı yaradıcılığa həvəsləndirmək və onu bu
sahədə dəstəklədiyimizi göstərməkdir. Bu görüşlərdə İmran üçün geyim,
ərzaq, boyalar və digər zəruri ehtiyaclar, Mədəni Niyyət tərəfindən təmin
olunur. İmran psixiatriya mərkəzində öz emalatxanasında maraqlı rəsmlər
çəkməklə məşğuldur. İmran Məcidovun həyatın fəlsəfəsini, dünyanın quruluşunu, antropoloji məsələlərini və onun mənəviyyatının aspektlərini
araşdırdığı öz nadir dünyası var.

Qaçqınlar şəhərciyində uşaqlarla art-terapiya

Məkan:

Qaçqınlar şəhərciyi
Tarix:
5-6 oktyabr, 2016
İştirakçı sayı:
30-40 uşaq

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:
Mədəni Niyyət komandası, Anya - Asya Seqaloviç
Anya və Asya Seqaloviç dünyanın bir çox ölkəsində uşaqların yaşadığı və
yaxud oxuduğu mühitdə divarlarda sənət əsərləri yaradır . Bakıda yerləşən
qaçqınlar şəhərciyində də 2 gün ərzində uşaqların iştirakı ilə divarlar boyandı.

Qadın və Uşaq sığınacağında art-teapiya

Məkan:

Qadın və Uşaq sığınacağı

Tarix:

24 Sentyabr, 2017 - 25 Dekabr, 2017

İştirakçı sayı:
20 uşaq

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:
Mədəni Niyyət komandası, Vüsal Rəhim
Rəssam Vüsal Rəhim ilə qadın və uşaq sığınacaqlarının birində, məişət zorakılığının
qurbanı olan uşaqlara art terapiya keçirilib. Həmçinin, layihə çərçivəsində uşaqlar
rəssamla birgə kitab rəfi rəngləmişdirlər. Hal-hazırda həmin rəf bölgələrdə yaşayan
uşaqlar üçün azərbaycan və ingilis dillərində kitabların yığılması məqsədilə mərkəz
restoranlarının birində qoyulmuşdur. (Layihə Global Shapers ilə birgə ərsəyə gəlib)

İsfar Sarabski və Elnur Hüseynovla birgə Daun sindromlu uşaqlar
üçün reabilitasiya mərkəzində təşkil olunan xeyriyyə konsertləri

Məkan:

Daun sindromlu uşaqlar üçün
reabilitasiya mərkəzi

Tarix:

5 Aprel, 2017

İştirakçı sayı:
40 uşaq

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:
Mədəni Niyyət komandası, Elnur Hüseynov, İsfar Sarabski
Layihə çərçivəsində İsfar Sarabski və Elnur Hüseynov
Daun sindromlu uşaqlar üçün reabilitasiyanda mərkəzində olmuşdur.
Daun sindromlu uşaqların valideynlərinin də qatıldığı tədbirdə,
Elnur Hüseynov uşaqlarla birgə mahnı oxumuş, İsfar Sarabski isə
onlarla birlikdə pianoda musiqi ifa etmişdir.

Məcburi köçkün düşərgəsində street art günü

Məkan:

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:

Tarix:

25 il əvvəl tələbə şəhərciyi olmuş qaçqın düşərgəsində rəssamlar
Samir Salahov və Emil Məcnunov, düşərgə ərazisindəki divarlara
rəsmlər çəkmiş və uşaqlara master klass keçmişdilər.

Məcburi köçkün düşərgəsi, Bakı

May, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=EZe9vFjGt6s
https://www.youtube.com/watch?v=EZe9vFjGt6s
https://www.youtube.com/watch?v=EZe9vFjGt6s
https://www.youtube.com/watch?v=EZe9vFjGt6s

Mədəni Niyyət komandası, Samir Salahov, Emil Məcnunov

Xınalıqda uşaqlarla incəsənət dərsləri

Məkan:
Quba rayonunun Xınalıq kəndi
Tarix:
28 iyul - 2 avqust, 2018
İştirakçı sayı:
60-70 uşaq
https://ww.youtube.com/watch?v=RHCe9nNLS5E&feature=youtu.bew
https://ww.youtube.com/watch?v=RHCe9nNLS5E&feature=youtu.bew
https://ww.youtube.com/watch?v=RHCe9nNLS5E&feature=youtu.bew
https://ww.youtube.com/watch?v=RHCe9nNLS5E&feature=youtu.bew

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:
Mədəni Niyyət komandasının əksər üzvləri , Faiq Əhməd, Diana Hajiyeva,
Sitara İbrahimbəyli, Emil Məcnunov, Sultan Babazadə, Aysel Əmirova, Vüsal Rəhim,
Həsən Ağa, Olqa Seleznyova, Dadaş Musayev, Metyu Soulnechnii
VarYox komandasının əksər üzvləri Xınalıq kəndində idi. Uşaqlarla gözəl
vaxt keçirən komanda, burada hər uşağın öz bacarığına uyğun
workshoplar təşkil etmişdi. Bu layihə çərçivəsində VarYox uşaqlarla
işləyək öz məqsədinə daha da yaxınlaşmışdı.

Respublika 3 saylı xüsusi internat məktəbində fiziki
məhdudiyyətli uşaqlarla şəxsi inkişafa yönəlik
silsilə tədbirlər

Məkan:
Respublika 3 saylı xüsusi internat
məktəbi
Tarix:
Dekabr, 2018
İştirakçı sayı:
30-40

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:
Mədəni Niyyət komandası, Nigar Sultanova
"Mədəni niyyət", "DanceAbility Azerbaijan" və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası
(BMK) 3 nömrəli Respublika Xüsusi İnternat məktəbində məhdudiyyətləri olan
uşaqların şəxsi inkişafına və sosial fəaliyyətinin bərpa olunmasına yönəldilmiş bir
sıra seminarlar və yekun tədbirlər keçirmişlər.

11 saylı inteqrasiya təlimli internat məktəbində
animasiya dərsləri

Məkan:
11 saylı inteqrasiya təlimli
internat məktəbi
Tarix:
Yanvar, 2018 – iyul, 2018
İştirakçı sayı:
7 nəfər

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:
Mədəni Niyyət komandası, Cavid Əhədov

Bu layihə internat evində bir ildən artıq davam edən incəsənət
dərslərinin davamı və əsas praktiki hissəsi olaraq keçirilmişdir.
7 uşağı əhatə edən dərslərin nəticəsi olaraq onların hər biri yekunda qısa animasiya videosu təhvil vermişlər.

5 nömrəli internat məktəbində sənət
mövzusunda mühazirələr

Məkan:
5 nömrəli internat məktəbi

Tarix:

2017 - 2018

İştirakçı sayı:
20 nəfər

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:
Mədəni Niyyət komandası, Mehbarə Abbasova, Fərəh Əkbərli, Faiq Əhməd
2018-ci ilin yanvar ayında, həftədə üç dəfə olmaq üzrə 5 nömrəli
internat məktəbində təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən sağlamlıq
imkanları məhdud olan uşaqlar üçün sənət mövzusunda mühazirələr
keçirilmişdir. Hər Şənbə günü uşaqların muzey və qalereyalara
gəzintiləri təşkil olunurdu.

Reabilitasiya mərkəzi və Kashalata kafedə uşaqlarla görüş

Məkan:

Kashalata kafe
Tarix:
11 dekabr, 2018
İştirakçı sayı:
30 nəfər
https://www.youtube.com/watch?v=4h7IUy2IaO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4h7IUy2IaO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4h7IUy2IaO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4h7IUy2IaO4&feature=youtu.be

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:
Mədəni Niyyət komandası, Elnur Hüseynov, Vüsal Rəhim
2018-ci ilin dekabr ayında, musiqiçi Elnur Hüseynov və rəssam
Vüsal Rəhim, Birgə və Sağlam ictimai birliyin nəzdində fəaliyyət
göstərən Kashalata kafedə və reabilitasiya mərkəzində uşaqlarla
görüş keçirmişdi. Görüş zamanı Elnur Hüseynov uşaqlarla birgə
musiqi ifa etmiş, Vüsal Rəhim isə rəsm workshop’u keçirmişdir.

Kashalata kafedə Autizm məlumatlandırma günü

Məkan:

Kashalata Cafe (Bakı)
Tarix:
2 Aprel, 2019
İştirakçı sayı:
30-40 uşaq

2 Aprel Dünya Autizm Məlumatlandırma günündə Mədəni Niyyət komandası
Güvən xeyriyyə və dostluq ictimai birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən autizmli
uşaqların çalışdığı Kaşalata kafedə oldu. Həmin gün rəssam Vüsal Rəhim,
uşaqlarla birlikdə face artla məşğul oldu, mahnılar ifa edib söhbətləşdi. Əsas
məqsəd autizmli gənclərə və onların fəaliyyət göstərdiyi Kaşalata kafeyə diqqət
çəkmək və onların gününü daha maraqlı etmək idi.
https://www.youtube.com/watch?v=kxjiva58J-8
https://www.youtube.com/watch?v=kxjiva58J-8
https://www.youtube.com/watch?v=kxjiva58J-8

Respublika Onkologiya mərkəzində
uşaqlarla art terapiya

Məkan:
Respublika Onkologiya mərkəzi
Tarix:
5 Oktyabr, 2018
İştirakçı sayı:
40-50 uşaq

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar :
Mədəni Niyyət komandası, İsfar Sarabski, Elnur Hüseynov, Sitara İbrahimbəyli,
Diana Hacıyeva, Vüsal Rəhim, Rabiyət Heydərli, Elturan Məmmədov, Sultan Babazadə
Oktyabrın 5-i reallaşdırılan birgünlük layihədə əsas məqsəd xərçəng xəstəliyindən
əziyyət çəkən uşaqlar üçün yaddaqalan bir gün təşkil etmək idi. Həmin layihədə İsfar
Sarabski, Elnur Hüseynov. Diana Hacıyeva, Vüsal Rəhim də bizimlə birlikdə uşaqlarla mahnı oxudular, oynadılar, rəsm çəkdilər. Ziyarət zamanı əvvəlcədən uşaqların
yaş, cins və say nisbəti öyrənilmiş və hər uşaq üçün müxtəlif hədiyyələr alınmışdı.

Respublika Narkoloji Mərkəzində yoqa dərsləri

Məkan:

Respublika Narkoloji Mərkəzi
Tarix:

(Noyabr, 2018 - Fevral, 2019) –
ikinci mərhələsindəyik
İştirakçı sayı:

20 pasient

Click here

https://www.youtube.com/watch?v=3_9J6jgKO4I
https://www.youtube.com/watch?v=3_9J6jgKO4I
https://www.youtube.com/watch?v=3_9J6jgKO4I

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:
Mədəni Niyyət komandası, Lesli Qrey, Sabina Şahi
“Mədəni Niyyət”in ən son layihələrindən biri – Respublika Narkoloji Mərkəzində
4 ay boyunca davamlı olaraq həyata keçirilən yoqa terapiyasıdır.
Yoqa təlimi və onun vasitəsilə asılılıqlardan qurtulmağa çalışmaq,
reabilitasiyadan uğurla keçmiş şəxslərin cəmiyyətə yenidən inteqrasiya
etməsinə dəstək olmaq layihənin əsas məqsədidir.
Layihə müddətində narkomaniyadan əziyyət çəkmiş 20 pasient
yoqa dərslərində iştirak edir və yoqa fəlsəfəsi ilə tanış olaraq
zərərli vərdişlərdən xilas olmaq üçün bir addım atır.

Respublika Narkoloji Mərkəzində asudə vaxtın təşkili
otaqlarının yaradılması

Məkan:
1 saylı Respublika Narkoloji Mərkəzi
Tarix:
9 may 2019
İştirakçı sayı:
20 nəfər

Respublika Narkoloji Mərkəzində 2018-ci ilin noyabr ayında pasientlər üçün Lesley
Graylə yoqa dərslərinə başladıq və 4 ay uğurla davam edən dərslərdən yola
çıxaraq reabilitasiya mərkəzində pasientlərin asudə vaxtlarını daha səmərəli
keçirməsinə şərait yaratmaq üçün kiçik bir guşə yaratmaq qərarına gəldik. Bu yolda
ilk addımı atdıq, pasientlərlə birgə divarları boyadıq, rəsmlər çəkdik və kitabxananın əsasını qoyduq. Davamında əsas məqsəd bu kitabxananı genişlətmək və
pasientlərin boş vaxtlarını maraqlı keçirməsi üçün musiqi otağı, kino otağı və asudə
vaxtın təşkili məkanının əsasının qoyulub inkişaf etdirilməsidir.
https://www.youtube.com/watch?v=Yslki-wxkAE
https://www.youtube.com/watch?v=Yslki-wxkAE
https://www.youtube.com/watch?v=Yslki-wxkAE

Narkoloji Dispanserdə Reabilitasiya proqramının təşkili

Məkan:
Respublika Narkoloji Mərkəzi

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:
Mədəni Niyyət komandası, Elnur Hüseynov, İsfar Sarabski, Afaq Hacıyeva,
Fidan Məmmədova, Səid Şərifov, Sabina Şahi

Tarix:
19 iyul 2019

19 iyul tarixində İsfar Sarabski və Elnur Hüseynovun aktiv iştirakıyla 1 saylı
Respublika Narkoloji Dispanserində pasientlər üçün bir ilk olan konsert proqramı
təşkil etdik. Bu tədbir Narkoloji Dispanserdə qurmaq istədiyimiz reabilitasiya
proqramının bir hissəsi olaraq dəyərləndirir. 100 nəfər pasientin iştirakı ilə təşkil
olunan proqramda əvvəlcə Sabina Şahinin təlimçiliyilə yoqa dərsi baş tutdu,
həyətdəki divarlardan birində qraffiti rəssamı Səid Şərifov rəsm çəkdi,
daha əvvəl əsasını qoyduğumuz kitabxanaya 268 kitab ianə olundu
və musiqiçilər 1 saat ərzində ifa etdilər.

İştirakçı sayı:
100 nəfər

Qız Oxusun

Məkan:
Bakı-Xınalıq
Tarix:
6 Dekabr, 2018
İştirakçı sayı:
Aynurə Qəribova
https://www.youtube.com/watch?v=u9HLHFbeZgA
https://www.youtube.com/watch?v=u9HLHFbeZgA
https://www.youtube.com/watch?v=u9HLHFbeZgA
https://www.youtube.com/watch?v=u9HLHFbeZgA

Bir qadının təhsil alması nəinki onun özünün, həm də ailəsinin və yaşadığı bütün cəmiyyətin
rifahını qaldıra bilər. Hələ bu şəxs Azərbaycanın ən ucqar kəndlərindən biri olan Xınalıq
məktəbini bitirib tələbə adını qazanan ilk qadındırsa, bu işin əhəmiyyəti bir az da artır. Söhbət
Aynurədən gedir. Aynurə Qəribova hazırda Xarici Dillər Universitetində ingilis dili müəllimliyi üzrə
təhsil alır. Onun ən böyük arzusu təhsili sona çatdırıb doğma Xınalıq kəndinə qayıtmaq,
buradakı məktəbdə ingilis dili dərsi tədris etmək və bununla da özü kimi digər istedadları üzə
çıxarıb, onların da yoluna işıq tutmaqdır. Aynurənin təhsil haqqını ödəmək məqsədilə
başladığımız Qız Oxusun kampaniyamız öz faydalı nəticələrini verir və artıq 2-ci semestr üçün
Aynurənin təhsil haqqı ödənib. Layihə Aynurə ilə bərabər, təhsil almaq istəyib buna maddi
imkanı çatmayan daha çox gənc qızları əhatə edəcək.

Peşəbook (1)

Məkan:
Bakı
Tarix:
10 yanvar - 10 aprel, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=4ZjimQMVkY0
https://www.youtube.com/watch?v=4ZjimQMVkY0
https://www.youtube.com/watch?v=4ZjimQMVkY0
https://www.youtube.com/watch?v=4ZjimQMVkY0
https://www.youtube.com/watch?v=YqQJeUw_1GY
https://www.youtube.com/watch?v=YqQJeUw_1GY
https://www.youtube.com/watch?v=YqQJeUw_1GY
https://www.youtube.com/watch?v=YqQJeUw_1GY
https://www.youtube.com/watch?v=RrTieQotBr0
https://www.youtube.com/watch?v=RrTieQotBr0
https://www.youtube.com/watch?v=RrTieQotBr0
https://www.youtube.com/watch?v=RrTieQotBr0
https://www.youtube.com/watch?v=mH5UM89TBNA
https://www.youtube.com/watch?v=mH5UM89TBNA
https://www.youtube.com/watch?v=mH5UM89TBNA
https://www.youtube.com/watch?v=mH5UM89TBNA

Layihənin təşkilatçıları və mentorlar:

Mədəni Niyyət komandası, Tolqa İşıldar, Ayxan Yaqublu, Nailə Abdullayeva,
Məmməd Cəfər, Səbinə Kazımova, Lamiyə Həsənova, Afa Mustafayeva, Nəcibə İsmayılova
Layihənin məqsədi Fiziki və əqli məhduddiyətli insanlara onların maraq dairələrinə
uyğun peşə tədrisini təşkil edərək gələcəkdə onların cəmiyyətdə özlərini yetərsiz hiss
etməsinin qarşısını almaq və bu insanları qazanc əldə edə biləcəkləri işlə təmin etməkdir. Beləliklə, layihə çərçivəsində Müşviq birliyindən olan 6 gənc 3 ay boyunca maraq
dairələrinə uyğun sahələrdə peşə tədrisi aldılar. Layihənin pilot variantı Dünya Bankı
qrupu Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilib.

Fəridə Cəbrayılzadə üçün anım günü və
fotoşəkillərinin fərdi sərgisi

Məkan:
Fransız-Azərbaycan universitetində
(UFAZ)
Tarix:
15 Mart, 2019
İştirakçı sayı:
100 nəfər

15.03.2019 tarixində “Mədəni Niyyət” Xeyriyyə Platformasının təşkilatçılığı
ilə Fransız-Azərbaycan universitetində (UFAZ) Fəridəni və gördüyü gözəl
işləri birlikdə yad etdik və onun arzularından biri reallaşdı - fotoşəkillərinin
nümayişi baş tutdu. Fotoşəkillərin satışından əldə olunan məbləğ isə
Qaradağ rayon Sahil qəsəbəsində yaşayan fiziki məhdudiyyətli bir gəncin
3 aylıq ingilis dili kursuna yönləndirildi.
https://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ

Qocalar üçün alt bezi aksiyası

Məkan:
1 saylı Respublika Psixiatriya
Xəstəxanasının Gerontoloji şöbəsi
Tarix:
20 may
İştirakçı sayı:
60 nəfər

1 Saylı Respublika Psixiatriya Klinikasının Gerontoloji şöbəsində yaşayan qocalar
üçün daha əvvəl başladığımız kompaniyanı davam etdirdik.
Onların ən əsas ehtiyaclarından biri alt bezləridir.
Mədəni Niyyət tərəfindən həyata keçirilən aksiya çərçivəsində daha əvvəl qocalar
üçün lazımından da artıq bez toplanmışdı. Və növbəti mərhələdə də Mədəni Niyyətin
dostları tərəfindən bizə dəstək göstərildi və çoxlu sayda bez toplayaraq Gerontoloji
şöbəni ziyarət etdik. Aksiya vaxtaşırı olaraq 2 aydan bir təkrarlanır.

Azərbaycan müasir incəsənət Konseptual rəssamları
gender mövzusuna yanaşması ilə bağlı mühazirə

Məkan:
UFAZ
Tarix:
10 may 2019
İştirakçı sayı:
30 nəfər

Rəssamlar
• Sitara İbrahimbəyli
• Vüsal Rəhim
• Elturan Məmmədov
• Faiq Əhməd

Bir cəmiyyətin sağlam və möhkəm olması ancaq qadın və ailə dəyərlərinin
yüksəldilməsi ilə mümkündür. Bu dəyərlər dövlətimizin sosial siyasətinin
istiqamətində də öz əksini tapıb. Düşünürük ki, gender probleminin həllinə
dövlətlə yanaşı hər bir kəs öz töfəsini verməlidir.
Fransız-Azərbaycan Universitetində bu mövuzada təşkil ediləcək mühazirədə
Azərbaycan müasir incəsənətinin tanınmış konseptual rəssamları iştirak edəcək.
Bu rəssamların yaradıcılığını biləşdirən əsas amil məhz gender problemlərini öz
yaradıcılığında geniş ışıqlandırmalarıdır. Və düşünürük ki, incəsənət nümayəndləri
də gender problemini öz yaradıcılığı ilə işıqlandırmalı və həlli yoları üçün
çalışmalıdır. Layihənin davamlılığı təmin olunacaq

"Ümidim Sənsən" Xeyriyyə icmasına geyim ianəsi

Məkan:

Masallı rayon,
Ümidim Sənsən sığınacağı
Tarix:

14 may 2019

Masallıda yerləşən "Ümidim Sənsən" Xeyriyyə icmasına Mədəni Niyyət
tərəfindən toplanan 500-ə qədər geyim ianə olundu.

Bayılda ağac aksiyası və məhəllədə bərpa işləri

Məkan:

Bayıl, 5 saylı doğum evinin yanı
Tarix:

21 - 24 may 2019

İştirakçı sayı:

150 nəfər məhəllə sakini

VarYox-un 1 yaşı ilə əlaqədar olaraq Bayılda yerləşən məhəllələrdən birində
21-24 may aralığında ağac əkmək aksiyası həyata keçirdik və məhəllədə bəzi
bərpa işləri apardıq. Bu aksiyaya çoxlu sayda könüllülər qoşuldu və əraziyə
100-ə yaxın bitki əkildi. Məhəllədəki söhbətgah bərpa edildi, oturacaqlar yeniləndi,
tavan quruldu. Bu aksiyada bizə Keçid qrupunun könüllüləri də dəstək oldular.

https://www.youtube.com/watch?v=1OsGfEiHzRY
https://www.youtube.com/watch?v=1OsGfEiHzRY
https://www.youtube.com/watch?v=1OsGfEiHzRY

Qocaların saç baxımı aksiyası

Məkan:

1 saylı Respublika Psixiatriya
Xəstəxanasının Gerontoloji şöbəsi
Tarix:

10 iyun 2019
İştirakçı sayı:

50 nəfər

İyunun 10-u qocalarla görüşdük, stilist dostlarımızla birgə onları bir az da
gözəlləşdirdik.
Bu zaman əlavə olaraq qocalar üçün hədiyyələr aparıldı, onlara şəkil çəkmək
üçün ləvazimatlar verildi və maraqlı bir gün keçirdik.
Dəstəkçilər:

Gazelli Group, 40BƏRBƏR, Eyzamoğlu Barbershop

Qadın və Uşaq sığınacağına ianə

Məkan:

Qadın və uşaq sığınacağı
Tarix:

24 iyun 2019
İştirakçı sayı:

25 nəfər

24 iyun tarixində Qadın və uşaq sığınacağında balacalarla görüşdük.
Mədəni Niyyət-ə ianə olunan geyim, oyuncaq və digər əşyaları
ünvanına çatdırdıq.

Diqqətiniz üçün təşəkkü rlər!

