Press Kit

KİV məlumatları

Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatı (DSHT) və bu il konfransa ev sahibliyi edən
Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası (ASA) adından sizi - Azərbaycanda, Bakı
şəhərində, 41-ci Dünya Skaut Konfransında salamladığımıza şadıq.
“Birlikdə pozitiv dəyişikliklərə doğru” devizi ilə keçirilən bu konfrans 167 milli skaut
təşkilatını, tərəfdaş və qonaqları birləşdirir.
Nümayəndə heyəti 14-18 avqust tarixləri arasında hərəkatın inkişafı, təcrübə
mübadiləsi, əlaqələr, qarşılıqlı uğurların qeyd olunması və ən əsası, təhsil sahəsində
DSHT-nın gələcəyini müəyyənləşdirəcək qərarlar verəcək.
Hesabatların təqdim olunması, səsvermə, regional görüşlər, təqdimatlarla yanaşı,
nümayəndə heyətləri tanışlıq mərasimlərində və sərbəst gecələrdə iştirak edəcəklər.
Aşağıdakı bir neçə səhifədə bunları görəcəksiniz:
•

DSHT haqqında ümumi məlumat

•

ASA haqqında ümumi məlumat

•

Dünya Skaut Komitəsi sədrinin tərcümeyi-halı

•

DSHT baş katibinin tərcümeyi-halı

•

Ən çox verilən sualların cavabları

Əlavə məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın:
•

Yerli KİV-lər – Nigar Babayeva, qəbul edən komitənin media-komandasının
rəhbəri, press@wsc2017.az , +994 552 10 05 67

•

Beynəlxalq KİV-lər – Li Donq-Vuk, ÜSHT-nin kommunikasiya və xarici əlaqələr
üzrə baş direktoru, dw.lee@scout.org , + 60-12-636-3056
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Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatı

Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatı (DSHT) qeyri-kommersiya və bitərəf
ümumdünya təşkilatı olub, özündə 40 milyon kişi və qadın skautu birləşdirir. O,
milli skaut qrupları şəbəkəsi vasitəsilə dünyanın 224 ölkəsi və regionunda
fəaliyyət göstərir.
1907-ci ildə yarandığı vaxtdan Skaut Hərəkatı yüz milyonlarla qadın və kişinin
skautinq dəyərlərini qiymətləndirmiş, onların məqsədə çatmaq istiqamətində
fəaliyyətlərində kömək etmişdir.
Skautinqin məqsədi gənclərin skaut sözünə və qanununa əsaslanan dəyərlər
sistemində insanların özlərini şəxsiyyət kimi realizə etdiyi və cəmiyyətdə
konstruktiv rol oynadığı dünyanın qurulması üçün tərbiyələndirilməsinə kömək
etməkdir.
Bunların hamısına gənclərin şəxsiyyətlərinin formalaşması dövründə onların
qeyri-formal təhsil prosesinə cəlb edilməsi yolu ilə çatılır. Bu zaman gənclərə
müstəqil, məsuliyyətli və sadiq, həmişə köməyə gəlməyə hazır insan kimi
inkişaflarında əsas rol oynamağa imkan verən xüsusi metoddan istifadə olunur.
Onlara mənəvi, sosial və şəxsi prinsiplərə söykənən, söz və qanun vasitəsilə
ifadə olunan dəyərlər sistemi yaratmaqda dəstək verilir.
Bugünkü çağırışları qəbul edən Ümumdünya Skaut Hərəkatı gələcək çağırışlarla
qarşılaşmağa hazırdır. O, öz təcrübəsinə söykənərək, sərhədləri aradan
götürüb yeni dünya qurur, yeni nəsil oğlan və qızları sosial dəyişikliklərin
gələcək liderlərinə çevirəcək “oyuna” cəlb edir, beləcə, gənclik gələcəyinə
həvəslə baxır.

2

Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası

Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası (ASA) - ASA-nın banisi və ilk prezidenti Namiq
Cəfərov təşkilatın ilk üzvlərini toplayıb 11 oktyabr 1997-ci ildə Azərbaycanın
şimalında, Nabranda ilk çadırı quranda yaradılmışdı.
Son 20 il ərzində mənzil-qərargahı Bakıda olan Azərbaycan Skaut Assosiasiyası öz
təşkilati strukturunu, idarəetmə sistemini inkişaf etdirir və yaxşılaşdırır, çoxsaylı
mühüm layihələrə start verir və həyata keçirir, hər il beynəlxalq düşərgələr təşkil
edir.
20 avqust 2000-ci ildə ASA Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatına daxil oldu və həmin
vaxtdan Avrasiya skautları regionunun fəal üzvlərindəndir. Bundan başqa, o,
Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurasına daxildir.
ASA Azərbaycanda gənc nəsillərin tərbiyəsində böyük rol oynayır. Bu gün ölkənin 16
bölgəsində təşkilatın 1750-dən artıq üzvü var. Azərbaycanda skautinqin fəal təşviqi
və inkişafı Bakı və qonşu regionlarda skautinqin xeyli artmasına gətirib çıxarmış və
onun iştirakçılarının sayının artmasına, yeni partnyorların meydana gəlməsinə səbəb
olmuşdur.
2014-2017-ci illər arasındakı dövrdə Assosiasiya skautinq üzrə 210-dan çox yerli
layihə və tədbir həyata keçirmişdir. Bundan başqa, o, öz üzvləri üçün hər il
proqramlar və yay düşərgələri təşkil edir, Azərbaycan skautinqini mütəmadi olaraq
regional və beynəlxalq tədbirlərdə təmsil edir. ASA-nın hazırkı prezidenti İlyas
İsmayıllıdır.
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Dünya Skaut Komitəsinin sədri Joao Armando Qonsalvesin tərcümeyihalı

Joao Armando Qonsalves – Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatının (DSHT) icraedici
orqanı olan Dünya Skaut Komitəsinin sədridir.
2000-ci ildə Milli şuranın üzvü olmazdan əvvəl Qonsalves, gənclərə xidmət etmək
istəyi nəticəsində, 1976-cı ildən etibarən 13 il ərzində müxtəlif vəzifələr yerinə
yetirməklə, yerli qrupa öz töhfəsini vermişdir. Fəaliyyəti müddətində o, təhsil
metodları, roverinq, dəniz skautluğu və strateji planlaşdırma sahələrini əhatə edən
işlərlə məşğul olmuşdur.
2004-cü ildə Qonsalves DSHT-nın Avropa Skaut Komitəsinə seçilmişdir. 2007-ci ildə
onun yenidən həmin vəzifəyə seçilməsi uyğun görülmüşdür. Komitə üzvü qismində o,
diqqətini təlim metodları, gənclərin cəlb edilməsi və Avropa regionu skautlarının
gənclər tədbirləri üzərində cəmləmişdir.
Joao Armando Qonsalves 2011-ci ildə 39-cu Dünya Skaut Konfransında (Braziliya)
Dünya Skaut Komitəsinin üzvü seçilmiş, 40-cı Dünya Skaut Konfransında (Sloveniya)
təkrar üzvlüyə layiq görülmüş, sonra isə sədr vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
Doktor Qonsalves 1963-cü ildə doğulub, məkan planlaşdırılması və ətraf mühitin
mühafizəsi sahəsində doktorluq dərəcəsi, mühəndis memarlığı sahəsində magistr
dərəcəsi və mülki tikinti sahəsində dərəcəsi var. O, Portuqaliyanın Kombr Politexnik
İnstitutunun dosentidir, ailəsi ilə birlikdə həmin şəhərdə yaşayır.
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Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatının baş katibi Əhməd Ələndəvinin
tərcümeyi-halı

Əhməd Ələndəvi Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatının (DSHT) 10-cu baş katibidir. O,
təhsil sahəsində aparıcı gənclər təşkilatlarına başçılıq edən ən gənc mütəxəssis
olmuşdur. WOSM-a təyinat alana qədər Ələndəvi BMT baş katibinin gənclərlə iş üzrə
xüsusi səfiri funksiyasını yerinə yetirirdi və BMT tarixində ən gənc yüksək rütbəli
məmur olmuşdur. Karyerasının lap əvvəlindən Ələndəvi gənclərin inkişafının, onların
hüquq və imkanlarının genişləndirilməsinin fəal tərəfdarı olmuşdur. Bir skaut kimi o,
hesab edir ki, skautinqin XXI əsrdə gənclərin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyəti var.
BMT-də işləməzdən əvvəl o, Ərəb Dövlətləri Liqasında gənclər siyasəti məsələləri
üzrə müşavir, İraqda milli gənclər proqramı layihəsi üzrə qrupun başçısı, BMT-nin
Əhali Fondunun İraq ofisində gənclər proqramına yardımçı, “Uşaqların xilas
edilməsi” fövqəladə proqramları üzrə əməkdaş və Yaxın Şərq və Şimali Afrikada
Danimarka gənclər şurasının layihələrini dəstəkləyən bölgə müşaviri qismində
fəaliyyət göstərmişdir.
Əhməd Ələndəvi iki il ərzində dalbadal 40 yaşa qədər ən nüfuzlu 100 ərəbdən biri
adlandırılmış və siyasət sahəsində 33 yaşına qədər 99 ən nüfuzlu mütəxəssisdən
ibarət diplomatik kuryerliklər siyahısına düşmüşdür. 2008-ci ildə o, Beynəlxalq
Gənclər Fondu tərəfindən Youth Action Net Fellowship 2008 laureatı seçilmişdir.
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Əhməd Ələndəvi Avropa İnstitutunda (Nitsa, Fransa) Avropa və Beynəlxalq
münasibətlər istiqamətləri üzrə magistr dərəcəsi və İordaniyanın Əl-Bəlkə
Universitetində kompüter informasiya texnologiyaları üzrə bakalavr dərəcəsi
almışdır.
Milliyyətcə iordaniyalıdır, İordaniya, İraq, Misir, Türkiyə, Fransa, Almaniya və
Birləşmiş Ştatlarda təhsil alıb və işləyib.
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Ən çox verilən suallar

1. Media mərkəz harada yerləşir?
Bakı Konqres Mərkəzi, 2-ci mərtəbə, sol tərəfdən istiqamətverici nişanlarla hərəkət
edin
2. Wi-Fi-ın parolu necədir?
Parol lazım deyil
3. Konfransın press-relizini və şəkilləri necə əldə edə bilərəm?
DSHT -nın son və keçmiş press-relizlərini www.scout.org/press saytından əldə
etmək olar. Konfransın fotoşəkillərini World Scouting Flickr səhifəsindən və ya
media-qalereyadan yükləyə bilərsiniz
Yerli KİV-lər üçün Azərbaycan dilində press-relizləri www.wsc2017.az ünvanından
oxuya və götürə, press@wsc2017.az elektron poçtu vasitəsilə istəyə bilərsiniz
4. Konfransın proqramını necə əldə edə bilərik?
Ona konfransın proqramı səhifələrində baxa bilərsiniz
5. Konfrans iştirakçıları ilə müsahibəni necə təşkil etmək olar?
Siz bunun üçün aşağıdakı şəxslərlə əlaqə yarada bilərsiniz
Yerli KİV-lər – Nigar Babayeva, qəbul edən komitənin media-komandasının rəhbəri,
press@wsc2017.az , +994 552 10 05 67
Beynəlxalq KİV-lər – Li Donq-Vuk, ÜSHT-nin kommunikasiya və xarici əlaqələr üzrə
baş direktoru, dw.lee@scout.org , + 60-12-636-3056
6. Konfrans barəsində son xəbərləri və yenilikləri necə əldə edə bilərəm? – Konfrans
barəsində ən son xəbərləri və yenilikləri 41-ci Dünya Konfransının internet
səhifəsindən və 41-ci Dünya Skaut konfransının və 13-cü Dünya Skaut Gənclər
Forumunun “Facebook” səhifələrindən əldə edə bilərsiniz.
7. Suallarım olacağı təqdirdə kimə yaxınlaşa bilərəm? – Siz aşağıdakı vasitəçi şəxslərlə
əlaqə yarada bilərsiniz:
Yerli KİV-lər – Nigar Babayeva, qəbul edən komitənin media-komandasının rəhbəri,
press@wsc2017.az , +994 552 10 05 67
Beynəlxalq KİV-lər – Li Donq-Vuk, ÜSHT-nin kommunikasiya və xarici əlaqələr üzrə
baş direktoru, dw.lee@scout.org , + 60-12-636-3056
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8. Media mərkəzində hansı şərait yaradılıb?
Media mərkəzində 15 iş stolu, 5 noutbuk (Növbəli şəkildə istifadə olunmaqla) və
1 printer var. Ehtiyac olacağı təqdirdə, media təmsilçiləri media mərkəzinin
yaxınlığında yerləşən internet-kafedən istifadə edə bilərlər.
Dünya Skautları haqqında əlavə məlumat almaq üçün www.scout.org saytına daxil
olun
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