The "Cultural Intent" was founded as a charity platform by a group of young
people professionally engaged in different directions of art in 2015 with the
aim to implement projects in various cultural and social fields. The main goal
is to work in various directions with people in need of special care and to show
that all restrictions are only in our mind, as well as - even if they are minor - to
contribute to changes in society's life. We believe that we will be able to discover untapped capabilities and skills in these people with the help of art!

1 nömrəli Respublika
Psixiatriya
xəstəxanasında
Art-therapy
at the Republican
Psychiatric
Hospital
art-terapiya

Məkan:
Location:
1 nömrəli Respublika
Republican
PsychiatricPsixiatriya
Hospital
Xəstəxanası
Tarix:
Date:
18 Mart,
İyun,20,
2018
March
18,2015
2015- 20
– June
2018
İştirakçı of
sayı:
Number
participants:
pasient
70 patients
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZIJ72rxuJ2I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZIJ72rxuJ2I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZIJ72rxuJ2I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZIJ72rxuJ2I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZIJ72rxuJ2I&feature=emb_title

Layihənin
təşkilatçıları
mentorlar:
Project
organizers
and və
mentors:
Mədəni Niyyət
İbrahimova,
Aydan
Mirzəyeva,
Vüsal
Rəhim,
Cultural
Intent komandası,
team, SitaraSitara
İbrahimova,
Aydan
Mirzəyeva,
Vüsal
Rəhim,
Rasim Həsənov,
Leyla
Qəmbərova,
Aysel
Alirin
Həsənov,Aysel
AyselƏmirova,
Əmirova,Samir
SamirSalahov,
Salahov,
Leyla
Qəmbərova,
Aysel
Alirin
Layihə
1 nömrəli
Respublika
Psixiatriya
Xəstəxanasının
pasientlərinin
The
project
was organized
with
the aim to
increase self-confidence
and to
özlərinə
olan state
inamın
vəziyyətlərini
rahatlaşdırmaq
ease
mental
of artması
patientsvə
ofpsixoloji
the Republican
Psychiatric
Hospital
üçün1.təşkil
olunmuş
tədbirdir.
Layihə
çərçivəsində
İbrahimova,
No.
Within
the project,
Sitara
Ibrahimova,
AydanSitara
Mirzayeva,
Vusal
Aydan Mirzəyeva,
Vüsal Rəhim,
görkəmli
tələbəsi,
yoqa
Rahim,
prominent Iyengar
student,
author İyenqarın
of three books
on yoga,
barədə üçRasim
kitabınHasanov
müəllifi, mütəxəssis
Rasim the
Həsənov
və to
başqaları
specialist
and others helped
patients
enhance their
pasientlərin
daxili
enerjisinin
artmasına
onların daim xoş əhvalda
internal
energy
and
keep them
in a goodvəmood.
qalmasına kömək etmişdir.

Personal
exhibition
of ImranXəstəxanasının
Majidov,
1 nömrəli
Respublika
Psixiatriya
patient
of Republican
Psychiatric
Hospital
pasienti
İmran Məcidovun
fərdi sərgisi

Location:
Məkan:
Bunker
Bunker Art
Art Ground
Ground
Date:
Tarix:
July
28, 2018
2018
28 iyul,
Number
participants:
İştirakçı of
sayı:
150-200
150-200 nəfər

Exhibition
was sərgini
highly appreciated
by art lovers. 1313works
for personal
Sənətsevərlər
çox yüksək qiymətləndirdi.
əsəriwere
şəxsisold
kolleksicollection.
TheSərgidə
income satılan
from handicrafts
was
forwarded
to personal
yalara satıldı.
əl işlərindən
əldə
olunan vəsait
İmranneeds of
Imran
Majidov
andehtiyaclarına
to the development
of his
future artisticinkişafına
activity. Imran
Məcidovun
şəxsi
və gələcək
yaradıcılığının
continues
his Mədəni
activitiesNiyyət
as a creative
artist
with support
Culturalkimi
Intent.
yönləndirildi.
tərəfindən
İmranın
yaradıcıofrəssam
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
https://www.youtube.com/watch?v=FVZiCaMB1BM
https://www.youtube.com/watch?v=FVZiCaMB1BM
https://www.youtube.com/watch?v=FVZiCaMB1BM
https://www.youtube.com/watch?v=FVZiCaMB1BM
https://www.youtube.com/watch?v=FVZiCaMB1BM
https://www.youtube.com/watch?v=FVZiCaMB1BM

1 nömrəli Monthly
Respublika
Psixiatriya
meetings
with Xəstəxanasının
Imran Majidov, pasienti
İmran
MəcidovlaPsychiatric
aylıq görüşlər
patient
of Republican
Hospital

Məkan:
Location:
1Republican
saylı Respublika
Psixiatriya
Psychiatric
Hospital
Xəstəxanası
Tarix:
Date:
Mart,
2015
- davam
edir
March,
2015
- ongoing
İştirakçı
Number sayı:
of participants:
Mədəni
komandası
Cultural Niyyət
Intent team
and və
müxtəlif
incəsənət sahələrindən
various artists
https://www.youtube.com/watch?v=4E97S9n--Aoa
olan
insanlar
https://www.youtube.com/watch?v=4E97S9n--Aoa
https://www.youtube.com/watch?v=4E97S9n--Aoa

https://www.youtube.com/watch?v=4E97S9n--Aoa
https://www.youtube.com/watch?v=4E97S9n--Aoa
https://www.youtube.com/watch?v=4E97S9n--Aoa
https://www.youtube.com/watch?v=4E97S9n--Aoa
https://www.youtube.com/watch?v=4E97S9n--Aoa

Bu
əsas of
məqsədi
İmranı yaradıcılığa
həvəsləndirmək
və onu bu
Thegörüşlərin
main purpose
these meetings
is to encourage
Imran to creativity
and
to show dəstəklədiyimizi
that we support göstərməkdir.
him in this field.
Intent
provides
sahədə
BuCultural
görüşlərdə
İmran
üçün Imran
geyim,with
clothing,
food, dyes
andzəruri
other ehtiyaclar,
necessitiesMədəni
during Niyyət
these meetings..
ərzaq,
boyalar
və digər
tərəfindən Imran
təmin is
engaged
in making
interesting
paintings
at his studio at themaraqlı
psychiatric
center.
olunur.
İmran
psixiatriya
mərkəzində
öz emalatxanasında
rəsmlər
Imran
Majidov
has
his
own
rare
world,
where
he
explores
the
philosophy
of life,
çəkməklə məşğuldur. İmran Məcidovun həyatın fəlsəfəsini, dünyanın qurucreationantropoloji
of the world,
anthropological
issues,
and aspects
of spirituality.
luşunu,
məsələlərini
və onun
mənəviyyatının
aspektlərini
araşdırdığı öz nadir dünyası var.

Qaçqınlar
şəhərciyində
uşaqlarla
art-terapiya
Art therapy
with children
in refugee
camps

Location:
Məkan:

Qaçqınlar
şəhərciyi
Refugee camp
Tarix:
Date:
5-6
oktyabr,
October
5-6,2016
2016
İştirakçı
Number sayı:
of participants:
30-40 uşaq
children

Layihənin
təşkilatçıları
mentorlar:
Project organizers
and və
mentors:
Mədəni
komandası,
Anya
- Asya Seqaloviç
Cultural Niyyət
Intent team,
Ania-Asia
Segalovich
Anya
və Asya
bir çox
ölkəsində
uşaqların
yaşadığı
və
Ania and
Asia Seqaloviç
Segalovic dünyanın
create works
of art
on the walls
of children's
homes
yaxud
oxuduğu
mühitdə
divarlarda
əsərləri
. Bakıda
yerləşən
or school
in many
countries
aroundsənət
the world.
Theyaradır
walls of
the refugee
camp
qaçqınlar
şəhərciyində
də 2 gün
ərzində
uşaqların
in Baku were
painted together
with
children
during iştirakı
2 days.ilə divarlar boyandı.

Qadın
və Uşaq
sığınacağında
art-teapiya
Art therapy
at Women
and Children
Shelter

Məkan:
Location:

Qadın
Uşaq
sığınacağı
Womenvəand
Children
Shelter

Tarix:
Date:

24
Sentyabr,24,
2017
- 25December
Dekabr, 2017
September
201725, 2017

İştirakçı
Number ofsayı:
participants:
20 uşaq
children

Layihənin
təşkilatçıları
mentorlar:
Project organizers
and və
mentors:
Mədəni
komandası,
Vüsal Rəhim
Cultural Niyyət
Intent team,
Vusal Rahim
Rəssam
Vüsal
Rəhim
qadın
uşaq for
sığınacaqlarının
birində,
məişət
zorakılığının
Artist Vusal
Rahim
hasilə
held
art və
therapy
children who were
victims
of domestic
qurbanı
uşaqlara
art terapiya
keçirilib.and
Həmçinin,
uşaqlar
violenceolan
at one
of the shelters
for women
childrenlayihə
. Also,çərçivəsində
within the framework
rəssamla
birgəchildren
kitab rəfi
rəngləmişdirlər.
Hal-hazırda
həmin
bölgələrdə
yaşayan
of the project
painted
a book shelf
together with
therəf
artist.
Currently,
it is
uşaqlar
ingilis dillərində
kitabların
yığılması
məqsədilə
mərkəz
set up inüçün
one azərbaycan
of the centralvərestaurants
with the
aim to collect
books
in Azerbaijani
restoranlarının
birində qoyulmuşdur.
(Layihə
Global Shapers
ilə birgə
ərsəyə gəlib)
and English language
for children living
in regions.
(The project
has been
implemented together with Global Shapers)

İsfar Sarabski
vəwith
Elnur
Hüseynovla
DaunHuseynov
sindromluorganized
uşaqlar
Charity
concerts
Isfar
Sarabski birgə
and Elnur
üçün
reabilitasiya mərkəzində
təşkil olunan
xeyriyyəsyndrome
konsertləri
in Rehabilitation
Center for Children
with Down’s

Location:
Məkan:

Daun
sindromlu
uşaqlar
Rehabilitation
Center
for üçün
Children
with Down’s mərkəzi
syndrome
reabilitasiya

Tarix:
Date:

5
Aprel,
2017
April
5, 2017

İştirakçı
Number ofsayı:
participants:
40 uşaq
children

https://www.youtube.com/watch?v=GZMP5_B8cnE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GZMP5_B8cnE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GZMP5_B8cnE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GZMP5_B8cnE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GZMP5_B8cnE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GZMP5_B8cnE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GZMP5_B8cnE&feature=emb_title

Layihənin
təşkilatçıları
mentorlar:
Project organizers
and və
mentors:
Mədəni
Hüseynov,
İsfar Sarabski
CulturalNiyyət
Intent komandası,
team, ElnurElnur
Huseynov,
Isfar Sarabski
Layihə
çərçivəsində
İsfarHuseynov
Sarabski və
ElnurRehabilitation
Hüseynov Center for
Isfar Sarabski
and Elnur
visited
Children
with
Down's
syndrome.
At
the
event
by parents
Daun sindromlu uşaqlar üçün reabilitasiyandaattended
mərkəzində
olmuşdur.
of
children
with
Down’s
syndrome,
Elnur
Huseynov
sang
songs
Daun sindromlu uşaqların valideynlərinin də qatıldığı tədbirdə, and
Isfar
played
pianobirgə
together
with
them. İsfar Sarabski isə
ElnurSarabski
Hüseynov
uşaqlarla
mahnı
oxumuş,
onlarla birlikdə pianoda musiqi ifa etmişdir.

Məcburi köçkün
düşərgəsində
street art günü
Street art
day at IDP camp

Məkan:
Location:
Məcburi
IDP
camp,köçkün
Baku düşərgəsi, Bakı

Layihənin
təşkilatçıları
və mentorlar:
Project
organizers
and mentors:
Mədəni Intent
Niyyətteam,
komandası,
Salahov,
Emil Məcnunov
Cultural
Samir Samir
Salahov,
Emil Majnunov

Tarix:
Date:
May,2017
2017
May,

25 il əvvəl
şəhərciyi
olmuş
qaçqın painted
düşərgəsində
Artists
Samirtələbə
Salahov
and Emil
Majnunov
on therəssamlar
walls of the camp,
Samirwas
Salahov
və Emil
Məcnunov,
divarlara
which
a student
camp
25 years düşərgə
ago, andərazisindəki
gave a master
class for children.
rəsmlər çəkmiş və uşaqlara master klass keçmişdilər.

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
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

Xınalıqda
uşaqlarla
incəsənət
dərsləri
Art lessons
for children
in Khinalig

Məkan:
Location:
Quba
rayonunun
Khinalig
village Xınalıq kəndi
Tarix:
Date:
28
2 avqust,
2018
Julyiyul
28,- 2018
– 4 days
İştirakçı
sayı:
Number of
participants:
60-70 uşaq
children
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
mentorlar:
Project organizers
and və
mentors:
Mədəni
komandasının
əksərDiana
üzvləri
, Faiq Əhməd,
Diana Hajiyeva,
Cultural Niyyət
Intent team,
Faig Ahmed,
Hajiyeva,
Sitara Ibrahimbeyli,
Sitara
İbrahimbəyli,
Emil
Məcnunov,
Sultan
Babazadə,
Əmirova,
Emil Majnunov,
Sultan
Babazade,
Aysel
Amirova,
VusalAysel
Rahim,
Hasan Vüsal
Agha,Rəhim,
Həsən
Ağa, Olqa Seleznyova,
DadaşMatthew
Musayev,
Metyu Soulnechnii
Olga
Seleznyova,
Dadash Musayev,
Soulnechniy
VarYox
komandasının
əksər üzvləri
kəndində
idi. Uşaqlarla
gözəl
Most
of VarYox
team members
wereXınalıq
in the village
of Khinalig.
Having
good time
vaxt children,
keçirən komanda,
burada hərworkshops
uşağın öz in
bacarığına
uyğunchild's abilities.
with
the team organized
line with each
workshoplar
təşkil etmişdi.
layihəVarYox
çərçivəsində
VarYox
Within
the framework
of thisBu
project
reached
closeruşaqlarla
their goal by working
işləyək
öz məqsədinə daha da yaxınlaşmışdı.
with
children.

Respublika
saylı xüsusi
internat
məktəbindəoffiziki
Series
of events 3aimed
for personal
development
children
məhdudiyyətli
uşaqlarla
şəxsi Boarding
inkişafa yönəlik
with physical
disabilities
in Special
school # 3
silsilə tədbirlər

Məkan:
Location:
Respublika 3
saylı xüsusi
internat
Republican
Special
Boarding
School #3
məktəbi
Tarix:
Date:
Dekabr, 2018
December,
2018
İştirakçı
sayı:
Number of
participants:
30-40

Layihənin
təşkilatçıları
mentorlar:
Project
organizers
and və
mentors:
Mədəni Niyyət
komandası,
Nigar Sultanova
Cultural
Intent team,
Nigar Sultanova
"Mədəni niyyət",
Azerbaijan" and
və Beynəlxalq
Maliyyə
Korporasiyası
“Cultural
Intent”, "DanceAbility
“DanceAbility Azerbaijan”
International
Finance
Corporation
(BMK)have
3 nömrəli
Respublika
Xüsusi
İnternat and
məktəbində
məhdudiyyətləri
olan
(IFC)
organized
a number
of seminars
final event
aimed at improving
uşaqlarındevelopment
şəxsi inkişafına
sosialperformance
fəaliyyətininofbərpa
olunmasına
yönəldilmiş
personal
andvəsocial
children
with disabilities
in thebir
sıra seminarlar
və yekun
tədbirlər
keçirmişlər.
Republican
Private
Boarding
School
No. 3.

11 saylı inteqrasiya təlimli internat məktəbində
Animationanimasiya
courses atdərsləri
Boarding School

Məkan:
Location:
11 saylı inteqrasiya
təlimli
Boarding
School with
integration
internat məktəbi
training
#11
Tarix:
Date:
Yanvar, 2018
January,
2018––iyul,
July,2018
2018
Number
participants:
İştirakçı of
sayı:
7 nəfər

Project
organizers
and mentors:
Layihənin
təşkilatçıları
və mentorlar:
Cultural
Intent team,
Javid Ahadov
Mədəni Niyyət
komandası,
Cavid Əhədov
Bu layihə
internat
evində bir ildən
davam edən
This
project
was implemented
as artıq
continuation
of artincəsənət
workshops held in the
boarding
for və
more
than
a year.
As a olaraq
result of
the lessons that covered
dərslərininhouse
davamı
əsas
praktiki
hissəsi
keçirilmişdir.
7 children,
each
of them
delivered
a short
animated
7
uşağı əhatə
edən
dərslərin
nəticəsi
olaraq
onların video.
hər biri yekunda qısa animasiya videosu təhvil vermişlər.

5 nömrəlion
internat
məktəbində
sənət
Lectures
art at Boarding
School
#5
mövzusunda mühazirələr

Məkan:
Location:
5 nömrəli School
internat#5
məktəbi
Boarding

Layihənin
təşkilatçıları
mentorlar:
Project
organizers
and və
mentors:
Mədəni Niyyət
komandası,
Mehbarə
Abbasova,
Əkbərli,
Faiq Əhməd
Cultural
Intent team,
Mehpara
Abbasova,
Farah Fərəh
Akbarli,
Faig Ahmed

Tarix:
Date:
2017 - 2018

2018-ci
ilin 2018,
yanvarlectures
ayında,on
həftədə
üç been
dəfə olmaq
üzrəby
5 nömrəli
In
January
art have
organized
experienced professionals
internat
məktəbində
təcrübəli
mütəxəssislər
tərəfindən
sağlamlıq
for
children
with disabilities
three
times a week
at boarding
school No 5. Every
imkanları children
məhdud were
olan uşaqlar
üçün sənətand
mövzusunda
Saturday
visiting museums
galleries. mühazirələr
keçirilmişdir. Hər Şənbə günü uşaqların muzey və qalereyalara
gəzintiləri təşkil olunurdu.

İştirakçıofsayı:
Number
participants:
20 nəfər

Reabilitasiya
mərkəzi
və Kashalata
kafedə uşaqlarla
Meeting
with children
at rehabilitation
center görüş
and Kashalata café

Məkan:
Location:

Kashalata kafe
café
Tarix:
Date:
11
dekabr, 11,
2018
December
2018
İştirakçı
Number sayı:
of participants:
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
mentorlar:
Project organizers
and və
mentors:
Mədəni
komandası,
Elnur Hüseynov,
Cultural Niyyət
Intent team,
Elnur Huseynov,
Vusal Vüsal
RahimRəhim
2018-ci
ilin dekabr
musiqiçi
Elnur Hüseynov
və rəssam
In December
2018,ayında,
musician
Elnur Huseynov
and artist
Vusal Rahim
Vüsal
və Sağlam
ictimai birliyincenter
nəzdində
had a Rəhim,
meetingBirgə
with children
at rehabilitation
and fəaliyyət
Kashalata cafe
göstərən
Kashalata
kafedəCommunity.
və reabilitasiya
mərkəzində
acting United
and Healthy
Elnur
Huseynov uşaqlarla
performed
görüş
Görüş
Elnur conducted
Hüseynov uşaqlarla
music keçirmişdi.
with children,
and zamanı
Vusal Rahim
a paintingbirgə
workshop
musiqi
ifa etmiş,
Vüsal Rəhim isə rəsm workshop’u keçirmişdir.
during this
meeting.

Kashalata kafedə
Autizm
məlumatlandırma
günü
Autism
Awareness
Day

Məkan:
Location:

Cafe (Baku)
(Bakı)
Kashalata Café
Tarix:
Date:
2 Aprel,
2019
April
2, 2019
İştirakçı of
sayı:
Number
participants:
uşaq
30-40 children

2 Aprel
AutizmAutism
Məlumatlandırma
günündə
Mədəni
Niyyət
On
AprilDünya
2, on World
Awareness Day,
Cultural
Intent
teamkomandası
visited
Güvən xeyriyyə
və dostluq
fəaliyyət
göstərən
autizmli
Kashalata
café acting
underictimai
Guvenbirliyinin
Charitynəzdində
and Friendship
Public
Union,
where
uşaqların
çalışdığı
Kaşalata
Həmin
rəssam
Rəhim,
the
workers
are children
withkafedə
autism.oldu.
On that
day,gün
artist
VusalVüsal
Rahim,
was
uşaqlarla in
birlikdə
face
artla
məşğulsang
oldu,
mahnılar
ifa edibtosöhbətləşdi.
Əsasgoal
engaged
face art
with
children,
songs
and talked
them. The main
məqsəd
autizmli
gənclərə
və onların
fəaliyyət
göstərdiyi
kafeyə
was
to draw
attention
to young
people
with autism
and toKaşalata
Kashalata
cafe diqqət
where
çəkmək
vəand
onların
gününü
daha
maraqlı
etmək idi.
they
work
make
their day
more
interesting.
https://www.youtube.com/watch?v=kxjiva58J-8
https://www.youtube.com/watch?v=kxjiva58J-8
https://www.youtube.com/watch?v=kxjiva58J-8

Art
therapy with
children at
Republican
Respublika
Onkologiya
mərkəzində
Oncological
Center
uşaqlarla
art terapiya

Məkan:
Location:
Respublika Onkologiya
Republican
Oncologicalmərkəzi
Center
Tarix:
Date:
5 Oktyabr,
October
5, 2018
İştirakçı of
sayı:
Number
participants:
uşaq
40-50 children

Layihənin
təşkilatçıları
mentorlar :
Project
organizers
and və
mentors:
Mədəni Niyyət
komandası,
İsfar Sarabski,
Elnur Hüseynov,
İbrahimbəyli,
Cultural
Intent team,
Isfar Sarabski,
Elnur Huseynov,
Sitara Sitara
Ibrahimbeyli,
Hacıyeva,Vusal
VüsalRahim,
Rəhim,Rabiyat
RabiyətHeydarli,
Heydərli,Elturan
ElturanMammadov,
Məmmədov,Sultan
SultanBabazade
Babazadə
Diana Hajiyeva,
Oktyabrın
reallaşdırılan
birgünlük
layihədə
əsas məqsəd
xərçəng day
xəstəliyindən
A
one-day 5-i
project
on October
5 focused
on organizing
a memorable
for children
əziyyət çəkən
yaddaqalan
bir gün
təşkil etmək
Həmin layihədə
İsfar
suffering
from uşaqlar
cancer. üçün
Isfar Sarabski,
Elnur
Huseynov.
Dianaidi.
Hajiyeva,
Vusal Rahim,
Sarabski,
Elnurwith
Hüseynov.
Diana
Hacıyeva,
Vüsal
Rəhimtogether
də bizimlə
birlikdə
uşaqlarsang
together
us, played,
danced
and draw
pictures
with
children
la age,
mahnı
oxudular,
oynadılar,
rəsm
çəkdilər.were
Ziyarət
zamanı
əvvəlcədən
A
gender
and gender
ratio
of children
studied
in advance
and uşaqların
various gifts
yaş, cins
və say
nisbəti öyrənilmiş və hər uşaq üçün müxtəlif hədiyyələr alınmışdı.
were
bought
accordingly.

Meeting at the Children's Oncology Clinic

Location:

Children's Oncology Clinic
Date:

10 December, 2019
Number of participants:

60-70

Project organizers and mentors:
Azerbaijani Women Association in the United Kingdom, Ninka Cards, Children's Theater,
Panda Show, Vusal Rahim, Rabiyat Heydarli, Sultan Babazade, Nargiz Ibrahimova
Meetings with children and teenagers, organization of games with them,
performances by actors of the Puppet Theater, organization of entertaining show
by Panda Show, and presentation of gifts were held in the children's section of the
National Cancer Center. Their only need is spirit and good energy. We hope they
will get better soon!

C AR D S

&

GIFTS

Respublika
YogaNarkoloji
classes at
Mərkəzində
Drug Dispensary
yoqa dərsləri

Məkan:
Location:

Respublika
Drug Dispensary
Narkoloji Mərkəzi
Tarix:
Date:

(Noyabr,
(November,
2018
2018
- Fevral,
– February,
2019) –
2019)
ikinci
– we are
mərhələsindəyik
at the second stage currently
İştirakçı
Number of
sayı:
participants:

20 pasient
patients

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

Project organizers
Layihənin
təşkilatçıları
and və
mentors:
mentorlar:
Mədəni Niyyət
Cultural
Intent team,
komandası,
LesleyLesli
Gray,Qrey,
Sabina
Sabina
Shahi
Şahi
One
“Mədəni
of the
Niyyət”in
most recent
ən son
projects
layihələrindən
of Cultural
biriIntent
– Respublika
is a yogaNarkoloji
therapy Mərkəzində
that has been
continuously
in Drug
Dispensary
foryoqa
4 months.
Main goal of the project
4 ay boyuncaorganized
davamlı olaraq
həyata
keçirilən
terapiyasıdır.
is
to support
reintegration
of successfully
rehabilitated
into society by
Yoqa
təlimi və
onun vasitəsilə
asılılıqlardan
qurtulmağapeople
çalışmaq,
assisting
them touğurla
get ridkeçmiş
of theirşəxslərin
dependency
with the
help ofinteqrasiya
yoga lessons.
reabilitasiyadan
cəmiyyətə
yenidən
During
thedəstək
project,
15 patients
suffering
from drug addiction attend yoga classes
etməsinə
olmaq
layihənin
əsas məqsədidir.
and
take
a step forward
to get rid of malicious
habits 20
bypasient
getting familiar
Layihə
müddətində
narkomaniyadan
əziyyət çəkmiş
with yoga philosophy.
yoqa dərslərində iştirak edir və yoqa fəlsəfəsi ilə tanış olaraq
zərərli vərdişlərdən xilas olmaq üçün bir addım atır.

Respublika
Narkoloji
Mərkəzində
təşkili
Establishment
of leisure
roomsasudə
in thevaxtın
Republic
otaqlarının
yaradılması
Narcological
Center

Məkan:
Location:
1 saylı Respublika
Narkoloji
Republic
Narcological
CenterMərkəzi
number 1
Tarix:
Date:
9 may
May
9,2019
2019
İştirakçı of
sayı:
Number
participants:
20 nəfər

Respublika
2018-ci
noyabr
pasientlər
üçün Lesley
In
NovemberNarkoloji
of 2018,Mərkəzində
together with
Lesleyilin
Gray
we ayında
launched
yoga classes
Graylə yoqa
dərslərinə
və 4 ay
uğurla davam
edən dərslərdən
lessons
and decided
to başladıq
set up a small
cornerstone
to enable
the patientsyola
to spend
çıxaraqtime
reabilitasiya
mərkəzində Center
pasientlərin
vaxtlarını
daha
leisure
in the Rehabilitation
for a asudə
four-month
course.
Wesəmərəli
took the first
keçirməsinə
şərait yaratmaq
birdrawings
guşə yaratmaq
qərarına
gəldik.
yolda
step
in this direction,
painted üçün
walls,kiçik
made
and laid
the basis
of theBu
bookilk addımı
pasientlərlə
boyadıq,
rəsmlər
və kitabxstore.
The atdıq,
main goal
in futurebirgə
is to divarları
expand this
library,
to buildçəkdik
and develop
a music
ananınmovie
əsasını
qoyduq.
əsas məqsəd bu kitabxananı genişlətmək və
room,
theater
andDavamında
leisure space.
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
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
Organization
of Reabilitasiya
Rehabilitationproqramının
Program in təşkili
Narcology Dispensary

Məkan:
Location:
Respublika
Narkoloji Mərkəzi
Republic
Narcological
Center

Layihənin
təşkilatçıları
mentorlar:
Project
organizers
and və
mentors:
Mədəni Niyyət
komandası,
Hüseynov,
İsfar Sarabski,
Afaq Hacıyeva,
Cultural
Intent Team,
Elnur Elnur
Huseynov,
Isfar Sarabski,
Afag Hajiyeva,
Fidan Məmmədova,
Mammadova, Səid
Said Şərifov,
Sharifov,Sabina
SabinaŞahi
Shahi

Tarix:
Date:
19 iyul
July
19,2019
2019

On
Julytarixində
19, with İsfar
active
participation
of Isfar
Sarabski aktiv
and Elnur
Huseynov,
19 iyul
Sarabski
və Elnur
Hüseynovun
iştirakıyla
1 saylıwe
organized
concertDispanserində
for patients inpasientlər
the Republican
Narcological
Dispensary
Respublikafirst
Narkoloji
üçün bir
ilk olan konsert
proqramı
No.
1.
This
event
is
a
part
of
the
rehabilitation
program
we
want
to
launch
at
təşkil etdik. Bu tədbir Narkoloji Dispanserdə qurmaq istədiyimiz reabilitasiya
Narcology
Dispensary.
program,
organized
participation
ofilə
100
proqramının
bir hissəsi The
olaraq
dəyərləndirir.
100 with
nəfərthe
pasientin
iştirakı
təşkil
patients,
initially had
a yogaSabina
class conducted
by Sabina
Shahi
, then
was
olunan proqramda
əvvəlcə
Şahinin təlimçiliyilə
yoqa
dərsi
başittutdu,
proceeded
by graffiti artist
Said
Sharifov
painting
wall in rəsm
the yard.
həyətdəki divarlardan
birində
qraffiti
rəssamı
SəidaŞərifov
çəkdi,
268
donated
to the library,
and musicians
for
dahabooks
əvvəl were
əsasını
qoyduğumuz
kitabxanaya
268 kitabperformed
ianə olundu
an
hour.
və musiqiçilər
1 saat ərzində ifa etdilər.

İştirakçı of
sayı:
Number
participants:
100 nəfər
https://www.youtube.com/watch?v=cAWTa9ld17E
https://www.youtube.com/watch?v=cAWTa9ld17E
https://www.youtube.com/watch?v=cAWTa9ld17E
https://www.youtube.com/watch?v=cAWTa9ld17E
https://www.youtube.com/watch?v=cAWTa9ld17E
https://www.youtube.com/watch?v=cAWTa9ld17E

#QızOxusun
Sosial Çarx
Qız Oxusun

Location:
Məkan:
Baku
Bakı-Xınalıq
Date:
Tarix:
November
9, 2019
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

One of the main goals of our team is always to pay attention to girls' education. Social-themed video
"Girl must study" by VarYox, Vugar Babayev's script and directed by Gunel Gadirova, has been
voted the best social video at the "Baku International Short Film Festival". The public service
announcement is the first video on this subject to be broadcast on television, not on social networks.

#QızOxusun
Qız Oxusun

Location:
Məkan:
Bakı-Xınalıq
Baku-Khinalig
Date:
Tarix:
6 Dekabr, 2018
December
6, 2018
Number of
İştirakçı
sayı:
participants:
Aynurə Garibova
Aynura
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

Educated
Bir qadınınwoman
təhsil alması
can boost
nəinki
notonun
only özünün,
her own həm
well-being
də ailəsinin
but also
vəcan
yaşadığı
contribute
bütüntocəmiyyətin
her family
and
rifahını
entire
qaldıra
community’s
bilər. Hələwell-being.
bu şəxs Azərbaycanın
Especially, if ən
thisucqar
person
kəndlərindən
is the first woman
biri olangraduated
Xınalıq from
school
məktəbini
in Khinalig,
bitirib tələbə
one adını
of theqazanan
most remote
ilk qadındırsa,
villages in bu
Azerbaijan,
işin əhəmiyyəti
the importance
bir az da artır.
of thisSöhbət
work
gets
Aynurədən
a little bit
gedir.
higher.
Aynurə
We Qəribova
are talkinghazırda
about Aynura.
Xarici Dillər
Aynura
Universitetində
Garibova is ingilis
currently
dili studying
müəllimliyi üzrə
English
təhsil alır.
language
Onun ənteaching
böyük arzusu
at the University
təhsili sonaofçatdırıb
Foreigndoğma
Languages.
Xınalıq
Her
kəndinə
greatest
qayıtmaq,
desire is to
complete
buradakı məktəbdə
here education
ingilisand
dili dərsi
returntədris
to here
etmək
native
vəKhinalig
bununlavillage,
da özü teach
kimi digər
English
istedadları
at school,
üzəand
thus
çıxarıb,
reveal
onların
other
datalents
yolunaasişıq
well
tutmaqdır.
as light up
Aynurənin
them. Our
təhsil
“A Girls
haqqını
Shall
ödəmək
Study” məqsədilə
campaign shows its
positive
başladığımız
results
Qız
and
Oxusun
tuitionkampaniyamız
fee for the second
öz faydalı
semester
nəticələrini
of Aynura’s
verireducation
və artıq 2-ci
hassemestr
alreadyüçün
been
paid.
Aynurənin
Together
təhsilwith
haqqı
Aynura,
ödənib.
theLayihə
projectAynurə
will cover
ilə bərabər,
more young
təhsil
girls
almaq
whoistəyib
want tobuna
study
maddi
and do not
have
imkanı
financial
çatmayan
opportunity
daha çoxtogənc
do so.
qızları əhatə edəcək.

#QızOxusun – Laman Seidova

Locatio:

Baku, Azerbaijan - Geneva, Switzerland Laman, who has received the right to study at the Geneva Music Conservatory, is
Tarix:

18 November 2019
Number of participants:

Laman Seidova

https://www.youtube.com/watch?v=TcB1hqy9ABo
https://www.youtube.com/watch?v=TcB1hqy9ABo
https://www.youtube.com/watch?v=TcB1hqy9ABo
https://www.youtube.com/watch?v=TcB1hqy9ABo

an 11-year-old girl representing Azerbaijan in the world and we are looking
forward to her great success in the future. Laman Seidova needed the help of
philanthropists in our country to cover living expenses in Switzerland. As a
continuation of the #qizoxusun project which started in Khinalig village by the
VarYox team, the video message emphasized that legal entities are needed and
campaigns are needed to support Laman’s education. The Swiss branch of the State
Oil Company of Azerbaijan responded to our call. Laman is currently studying for
a 5-year Conservatory in Geneva from January 7, 2020, and is continuing her
education.

#QızOxusun – Nigar Hajiyeva

https://www.youtube.com/watch?v=ifLbYmuhRBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ifLbYmuhRBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ifLbYmuhRBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ifLbYmuhRBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ifLbYmuhRBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ifLbYmuhRBQ
https://www.youtube.com/watch?v=ifLbYmuhRBQ

Location:

Barda, Azerbaijan
Date:

2 November, 2019
Number of participants:

Nigar Hajiyeva

https://www.instagram.com/tv/B5GEnHHjcks/?igshid=1bt7djixe3z42
https://www.instagram.com/tv/B5GEnHHjcks/?igshid=1bt7djixe3z42
https://www.instagram.com/tv/B5GEnHHjcks/?igshid=1bt7djixe3z42

22-year-old Nigar Hajiyeva lives in Barda, her father died, and her mother works at
the Barda Diagnostics and Treatment Center. They live with her uncle's family,
and the family consists of 8 people. In the past, his uncle had a good job, and they
were financially stable, but now, because her uncle had a serious illness, her family
had a difficult time. This year she was admitted to Mingachevir State University.
But she could not afford education due to the lack of financial resources. The
tuition fee is 1200 AZN per year and provides full-time education. His first year's
tuition was paid by Leyla Mammadova. With this help, Nigar is currently
continuing his education.

Peshabook
Peşəbook
(Profession
(1) Book)

Location:
Məkan:
Baku
Bakı
Date:
Tarix:
January
10 yanvar
10,
- 10
2019
aprel,
- ongoing
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

Project
Layihənin
organizers
təşkilatçıları
and mentors:
və mentorlar:
Mədəni Niyyət
komandası,
Tolqa İşıldar,
Ayxan
Yaqublu,
Nailə
Abdullayeva,
Cultural
Intent team,
Tolga Ishildar,
Aykhan
Yagublu,
Naila
Abdullayeva,Mammad
Jafar,
Sabina
Kazimova,
Lamiya
Hasanova,
Afa Mustafayeva,
Najiba
IsmayilovaNəcibə İsmayılova
Məmməd
Cəfər, Səbinə
Kazımova,
Lamiyə
Həsənova, Afa
Mustafayeva,
The goal ofməqsədi
Layihənin
the project
Fiziki
is və
to prevent
əqli məhduddiyətli
people withinsanlara
physical onların
and mental
maraq
disabilities
dairələrinə
to feel
unworthy
in society
organizing
according
to fields of interests
and to provide
uyğun peşə
tədrisiniby
təşkil
edərəktrainings
gələcəkdə
onların cəmiyyətdə
özlərini yetərsiz
hiss
them
a jobqarşısını
where they
can və
make
their ownqazanc
living. Thus,
the project
aimsişlə
to demonstrate
etməsinin
almaq
bu insanları
əldə edə
biləcəkləri
təmin etməkthat
borders are
onlyçərçivəsində
in minds andMüşviq
to make
positive changes
in the
of people
with
dir. Beləliklə,
layihə
birliyindən
olan 6 gənc
3 lives
ay boyunca
maraq
physical
and
mental
disabilities.
dairələrinə
uyğun
sahələrdə
peşə tədrisi aldılar. Layihənin pilot variantı Dünya Bankı
qrupu Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilib.

Fəridə
Memorial
Cəbrayılzadə
Day and personal
üçün anım
exhibition
günü və
fotoşəkillərinin
of Farida Jabrayilzadeh
fərdi sərgisi

Location:
Məkan:
French
Fransız-Azərbaycan
–Azerbaijan University
universitetində
(UFAZ)
(UFAZ)
Date:
Tarix:
March
15 Mart,
15,2019
2019
Number
İştirakçı of
sayı:
participants:
100 nəfər

On
15.03.2019
15.03.2019,
tarixində
we celebrated
“Mədəni Niyyət”
Farida Xeyriyyə
and her wonderful
Platformasının
workstəşkilatçılığı
together at the
French-Azerbaijani
University
(UFAZ), organized
by the və
"Cultural
Intent"
ilə Fransız-Azərbaycan
universitetində
(UFAZ) Fəridəni
gördüyü
gözəlCharity
Platform,
andyad
oneetdik
of her
- a demonstration
of photographs
realized.
işləri birlikdə
vədreams
onun arzularından
biri reallaşdı
- fotoşəkillərinin
Money
from
saleFotoşəkillərin
of photos were
forwarded
to aolunan
three-month
nümayişi
başthe
tutdu.
satışından
əldə
məbləğEnglish
isə
language
course
of
a
physically
challenged
young
man
living
in
the
coastal
Qaradağ rayon Sahil qəsəbəsində yaşayan fiziki məhdudiyyətli bir gəncin
town
ofingilis
Garadagh.
3 aylıq
dili kursuna yönləndirildi.
https://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ
ttps://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ
ttps://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kuCeNRCopoQ

Qocalar
Diapers
üçünfor
altold
bezi
people
aksiyası

Məkan:
Location:
1
Gerontology
saylı Respublika
Department
Psixiatriya
of the
Xəstəxanasının
Republican Psychiatric
Gerontoloji
Hospital
şöbəsi
#1
Tarix:
Date:
20
Maymay
20
İştirakçı
sayı:
Number of
participants:
60 nəfər
https://www.youtube.com/watch?v=tqr1z2R9-og&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tqr1z2R9-og&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tqr1z2R9-og&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tqr1z2R9-og&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tqr1z2R9-og&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tqr1z2R9-og&feature=emb_title

1
We
Saylı
continued
Respublika
the company
Psixiatriya
weKlinikasının
started earlier
Gerontoloji
for old people
şöbəsində
residing
yaşayan
at qocalar
üçün
Gerontology
daha əvvəl
Department
başladığımız
of thekompaniyanı
Republican Psychiatric
davam etdirdik.
Clinic # 1. Diapers
Onların
are one ən
of their
əsasmain
ehtiyaclarından
needs. As part
biri alt
of the
bezləridir.
Cultural Intention project there
Mədəni
was more
Niyyət
than tərəfindən
enough diapers
həyatapreviously.
keçirilən aksiya
At theçərçivəsində
next stage, we
daha
were
əvvəl qocalar
üçün
supported
lazımından
by friends
da artıq
of Cultural
bez toplanmışdı.
Intent, andVə
visited
növbəti
Gerontological
mərhələdə də Mədəni Niyyətin
Department,
dostları tərəfindən
collecting
bizə adəstək
large number
göstərildiofvə
diapers.
çoxlu sayda
Campaign
bez toplayaraq
is repeatedGerontoloji
şöbəni
every 2ziyarət
months.
etdik. Aksiya vaxtaşırı olaraq 2 aydan bir təkrarlanır.

Qocaların
Haircutsaç
forbaxımı
old people
aksiyası

Məkan:
Location:

1
saylı Respublika
Psixiatriya
Gerontology
Department
of Republic
Xəstəxanasının
Gerontoloji
şöbəsi
Psychiatry Hospital
N1
Tarix:
Date:

10
iyun
June
10,2019
2019
İştirakçı
sayı:
Number of
participants:

50 nəfər

https://www.youtube.com/watch?v=ZqWMB1P8CsA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZqWMB1P8CsA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZqWMB1P8CsA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZqWMB1P8CsA&feature=emb_title

We met10-u
İyunun
with qocalarla
elder people
görüşdük,
on June
stilist
10, and
dostlarımızla
together with
birgəour
onları
stylist
bir friends
az da we made
them
gözəlləşdirdik.
a little more beautiful. As a bonus, the were provided tools for painting and had
an
Bu interesting
zaman əlavə
day.
olaraq qocalar üçün hədiyyələr aparıldı, onlara şəkil çəkmək
üçün ləvazimatlar verildi və maraqlı bir gün keçirdik.
Supporters:
Dəstəkçilər:

Gazelli Group, 40BƏRBƏR, Eyzamoğlu Barbershop

Azərbaycan
Contemporary
müasir incəsənət
artistsKonseptual
of Azerbaijan
rəssamları
gender mövzusuna
Lecture yanaşması
on gender issues
ilə bağlı mühazirə

Məkan:
Location:
UFAZ
Tarix:
Date:
10
Maymay
10,2019
2019

Rəssamlar
• Sitara İbrahimbəyli
Ibrahimbeyli
• Vüsal
Vusal Rəhim
Rahim
• Elturan Məmmədov
Mammadov
• Faiq
Faig Əhməd
Ahmed

İştirakçı
Number of
sayı:
participants:
30 nəfər

Bir
A healthy
cəmiyyətin
and strong
sağlamsociety
və möhkəm
can only
olması
be achieved
ancaq qadın
through
və ailə
promotion
dəyərlərinin
of women
and
yüksəldilməsi
family values.
ilə mümkündür.
These values
Buare
dəyərlər
also reflected
dövlətimizin
in the
sosial
social
siyasətinin
policy of our state.
We
istiqamətində
think that along
də öz with
əksini
the
tapıb.
state,Düşünürük
everyone ki,
should
gender
contribute
probleminin
to thehəllinə
solution
of
dövlətlə
genderyanaşı
problems.
hər bir kəs öz töfəsini verməlidir.
Fransız-Azərbaycan
Universitetində
bu mövuzada
təşkil
ediləcək
mühazirədə
Well-known conceptual
artists of Azerbaijan
took part
in the
lecture
organized
Azərbaycan
müasir incəsənətinin
tanınmış
rəssamlarıartistic
iştirakactivity
edəcək.
by
French-Azerbaijani
University. The
mainkonseptual
factor that connects
Buthese
rəssamların
biləşdirən
əsas
amil məhz
of
artists isyaradıcılığını
that they broadly
discuss
gender
issuesgender
in theirproblemlərini
creativity. öz
yaradıcılığında
ışıqlandırmalarıdır.
düşünürük
ki, incəsənət
We
think artistsgeniş
should
also cover genderVə
problem
with their
creativitynümayəndləri
and
də gender
problemini
öz yaradıcılığı
ilə project
işıqlandırmalı
və həlli yoları üçün
work
for solutions.
Sustainability
of the
will be ensured.
çalışmalıdır. Layihənin davamlılığı təmin olunacaq

"Ümidim
Sənsən"
icmasına
Clothing
charity
for Xeyriyyə
organization
“Yougeyim
are Myianəsi
Hope”

Məkan:
Location:
Masallı
rayon,
Masalli region,
Ümidim
sığınacağı
“You areSənsən
My Hope”
shelter
Tarix:
Date:

14
may
May
14,2019
2019

Masallıda
"Ümidim
icmasına
Niyyət
More thanyerləşən
500 clothing
wereSənsən"
donatedXeyriyyə
by Cultural
Intents Mədəni
to “Ümidim
Sənsən”
tərəfindən
toplanan
500-ə
qədər
geyim
ianə
olundu.
(“You are My Hope” charity community in Masalli)

Bayılda
Tree ağac
actionaksiyası
in Bayilvə
and
məhəllədə
restoration
bərpa
works
işləri
in the neighborhood

Məkan:
Location:

Bayıl,
Bayil district
5 saylı(close
doğumtoevinin
5th Maternity
yanı
Hospital)
Tarix:
Date:

21
May- 24
21-24,
may2019
2019
Number
İştirakçı of
sayı:
participants:

150 nəfər
residents
məhəllə
of neighborhood
sakini

Due to anniversary
VarYox-un
1 yaşı iləofəlaqədar
VarYox, olaraq
we conducted
Bayılda a
yerləşən
tree planting
məhəllələrdən
campaignbirində
in one of
Bayil
21-24neighborhoods
may aralığındabetween
ağac əkmək
May aksiyası
21-24 and
həyata
did some
keçirdik
restoration
və məhəllədə
work inbəzi
the
neighborhood.
bərpa işləri apardıq.
ManyBu
volunteers
aksiyayajoined
çoxlu the
sayda
campaign
könüllülər
andqoşuldu
plantedvə
about
əraziyə
100
100-ə
plants.
yaxınHood
bitki əkildi.
bowerMəhəllədəki
was restored,
söhbətgah
its seats bərpa
were renovated,
edildi, oturacaqlar
ceiling was
yeniləndi,
set
tavan
up.quruldu.
Volunteers
Bu aksiyada
from Kechid
bizəGroup
Keçid also
qrupunun
supported
könüllüləri
us during
də dəstək
this action.
oldular.

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

Qadınfor
vəWomen
Uşaq sığınacağına
ianə
Donation
and Children
shelter

Məkan:
Location:

Qadın vəand
uşaq
sığınacağı
Women
Children
shelter
Tarix:
Date:

24 iyun
June
24,2019
2019
İştirakçı of
sayı:
Number
participants:

25 nəfər

24
Qadın
uşaq
sığınacağında
balacalarla
görüşdük.
On iyun
Junetarixində
24, we met
withvəlittle
ones
at the Women's
and Child
Shelter. We
Mədəni Niyyət-ə
geyim,
oyuncaq
və digər
əşyaları
donated
clothing,ianə
toysolunan
and other
items
on behalf
of Cultural
Intent.
ünvanına çatdırdıq.

Children`s Colony

Location:

Baku, Azerbaijan
Date:

1 November 2019
Number of participants:

50 people

https://www.youtube.com/watch?v=4y5HGqWwTm4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4y5HGqWwTm4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4y5HGqWwTm4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4y5HGqWwTm4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4y5HGqWwTm4&feature=emb_title

Project organizers and mentors:
Rabiyat Heydarli, Azar Mammadli, Vasif Karim, Anar Shahi, Sabina Shahi,
Elnur Huseynov, Nargiz Safarova
The project of "Cultural Intent" collaborated/together with "Yoga Shahi" is the event
which surrounded by book donations, graffiti, yoga, music, etc.
Presented a one-day "society" to young people in the
"Juvenile Detention Center" which are isolated from society!

World Azerbaijanis Solidarity Day Act

Location:

Baku, Azerbaijan
Date:

25 December 2019
Number of participants:

6-7 people

https://www.instagram.com/p/B6tZzTgDLaR/?igshid=wsb9qc14aprh
https://www.instagram.com/p/B6tZzTgDLaR/?igshid=wsb9qc14aprh
https://www.instagram.com/p/B6tZzTgDLaR/?igshid=wsb9qc14aprh
https://www.instagram.com/p/B6tZzTgDLaR/?igshid=wsb9qc14aprh

Project organizers and mentors:
Afaq Hajiyeva, Vusal Rahim, Azad Alizadeh, Matlab Baghirov
December 31 is World Azerbaijanis Solidarity Day! Some focus on politics today,
some on history, and some on tradition. As a VarYox team, we thought it was a
good idea to be in solidarity with people in need and show them our support.
Distribution of donated clothes to homeless people was realized after 01:00 am as
part of the Cultural Intelligence project of the VarYox portal.

Thank
Diqqətiniz
you for
üçün
your
təşəkkü
attention!
rlər!

