
Gənclərlə aparılan sosial iş metodikası 

 

Çox vaxt gənclər, işsizlik, zorakılığa məruz qalma və ya zorakılıq törətmə, 

erkən valideynlik ya da cinsi yolla ötürülən infeksiya və xəstəlik kimi böhranlarla 

əlaqəli olaraq diqqət mərkəzinə gəlirlər. Gənclər risklərə həssas olmaqla yanaşı 

özləri və yerli kontekstləri üçün risklər yaradırlar. Bununla birlikdə, qeyd etmək 

lazımdır ki, adətən gənclər, risklər və həssaslıq üçü bir yerdə cəmləşdirilir və gənc 

insanlar cəmiyyətdə problemlə üzləşən qrup kimi deyil, daha çox cəmiyyətin 

problemi (və ya həll yolu) olaraq görülür. 

Birincisi, gənclər kimlərdir? Qısa cavab həqiqətən də müxtəlif faktorlardan 

asılı olaraq dəyişə bilər. belə ki, yetkinlik adlandırdığımız həyat dövrünü 

müəyyənləşdirən bəzi əhəmiyyətli fiziki, koqnitiv və psixososial inkişaf 

elementləri var ki, bu da təxminən 13-19 yaş arasında baş verir. “Gənclik” inkişaf 

dövründən daha çox sosial yaşdır. Bu, uşaqlıqdan asılılıq və yetkinliyin vəzifələri 

arasındakı keçid dövrüdür. Bu sosial mərhələ kontekstdən asılı olaraq daha uzun və 

ya qısa ola bilər. Lakin siyasətin formalaşdırılması baxımından təriflərin verilməsi 

əhəmiyyətli hesab edilir. BMT 15 ilə 24 yaş arasındakı insanları gənc hesab edir. 

Azərbaycanda isə bu yaş aralığı 14-29 olaraq müəyyən edilmişdir. 

Gəncləri həssas edən məsələlər arasında ən vacibləri yoxsulluq, qeyri-

bərabərlik və sosial kənarlaşmalardır. Dünyada gənclərin seçimləri iqtisadi 

etibarsızlıq, texnoloji dəyişiklik, siyasi üsyanlar, münaqişə və iqlim dəyişikliyi ilə 

məhdudlaşır. 

Yoxsulluq aşağı və orta gəlirli ölkələrdə yaşayan gənclər və  eyni zamanda, 

yüksək gəlirli ölkələrdə yaşayan bir çox gənc üçün həyat şansları üçün ən böyük 

təhdidlərdən biri olaraq qalır. Bu, müxtəlif yollarla təzahür edir. Məsələn, qida 

çatışmazlığı rifaha və həyat şansına geniş yayılmış və uzunmüddətli təsir göstərir.  

Gənclər, həm də resursların qeyri-bərabər paylanması nəticəsində yaranan 

həssaslığın mövcud olduğu bir cəmiyyətdə böyüyürlər. Məsələn, şəhər mərkəzləri 

demək olar ki, həmişə kənd yerləri ilə müqayisədə daha çox mal, xidmət və imkan 

verir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə fərqlilik dərəcəsi olduqca əhəmiyyətli ola 

bilər. Liberiyada, bütün ölkədəki orta məktəblərin yarısı böyük paytaxt şəhəri 

ərazisindədir. Kənd yerlərində də təhsil müəssisəsləri olmasına baxmayaraq  əksər 

hallarda yaşayış yerlərindən xeyli uzaq məsafədə yerləşir. məktəblərə gedib 

gəlmək zamanı yaşana biləcək riskləri uşaqların və xüsusilə qızların məktəbdəki 

iştirakını məhdudlaşdıra bilər ki, bu da öz növbəsində fasiləsiz davamiyyətə və 

məktəbi erkən tərk etməyə səbəb olur. 



Nəhayət, cəmiyyətin qalan hissəsi tərəfindən insanların hansı qrupa aid 

edilməsindən asılı olaraq həssaslıq arta bilər. Sosial cəhətdən təcrid olunan 

azlıqların kim olduqları və ya kim olaraq  qəbul edildiklərindən asılı olaraq 

resurslara və imkanlara çıxışların qeyri-bərabər olması isə rastlaşırlar. Sosial 

təcridolma, bərabərsizlik və yoxsulluq arasındakı əlaqə bir-birini gücləndirməyə 

meyllidir. Məsələn, azyaşlı bir etnik qrupdan olan və kənd yerində yaşayan bir qız 

üçün həssaslıq daha mürəkkəb olur. Güclü sosial marginasiya və yoxsulluq 

nəticəsində yaranan zəifliklər gənclərin, onların ailələrinin və icmalarının həyatı 

boyu uzanır və nəsillərə ötürülür. 

Məhdudiyyətlər, imkanlar və gənclərin daha böyük məsuliyyət və yetkinlik 

dövrünə keçməsi üçün danışıqlar apardıqları vasitələr, yaşadıqları yerli və qlobal 

icmaların vəziyyəti haqqında bizə çox şey izah edir. Gənclər yalnız gənc 

olduqlarına və ya sürətli inkişaf keçişlərinə məruz qaldıqlarına görə həssas 

deyildirlər. Bəlkə də fundamnental olaraq, onlar sosial dəyərlərin və qurumların 

icazə verdiyi bütün imkanlara çıxışlarının qeyri-bərabər olduğu bir dünyada 

yaşadıqları üçün həssasdırlar.  

Bu siyasət üçün nə deməkdir? Göründüyü kimi, gənclərin yaşadıqları 

risklərə cavab vermək əslində yoxsulluğa, bərabərsizliyə və sosial kənarlaşmaya 

cavab vermək deməkdir. Gəncliklə əlaqəli risk və zəifliklərin aradan qaldırılması, 

yerli və qlobal miqyasda həyat şanslarını azaldan daha çox sistem fərqliliyi və 

çatışmazlıqları aradan qaldırmaq deməkdir. 

Gənclərin həssaslığına diqqət yetirməyin vacib səbəbləri var. Birincisi, 

insanın həyat tsiklindəki bu kritik dövrdə çətinliklərə qarşı həssaslıq artır. Gənclər 

həyatın fazalarının xüsusi çətinlikləri ilə üzləşirlər. Yetkinlik dövründən başlayaraq 

gəncliyə davam edən bu dövr püxtələşmə və sosial keçid dövrüdür. Burada fərdlər 

uşaqlıq dövrünü xarakterizə edən nisbi gücsüzlük və asılılıq mövqeyindən 

yetkinlikdə gözlənilən məsuliyyətlərə və bəzi kontekstlərdə avtonomluğa keçirlər. 

Bu keçidlər çox çətin ola bilər və gənclik dövründə yaşanan çatışmazlıqlar, 

məhrumiyyətlər və digər risklər bu insanlar və onların ailələri və icmaları üçün 

emosional, siyasi, iqtisadi və sosial nəticələrə səbəb ola bilər. İkincisi, gənclər öz 

potensiallarını realizə edə bilmədikdə, bu, onların gələcək bacarıqlarını sarsıdır və 

bununla da ümumilikdə icmaları və iqtisadiyyatları zəiflədir. Çox gənc əhalisi olan 

bir çox aşağı və orta gəlirli ölkələrdə bu, milli inkişaf sürətinin əhəmiyyətli 

dərəcədə itirilməsinə səbəb olur. Gənclər cəmiyyətə demoqrafik divident daxil 

etməlidirlər. Onların rifahını, öz müqəddəratını təyin etməsini, məhsuldarlığını və 

vətəndaşlıqlarını təmin etmək bu dividenti əldə etmək üçün ən yaxşı yoldur. 

Üçüncüsü, dünya bu nəslin gənclərinin həyatında ciddi dəyişikliklərə məruz 



qalmışdır. Bu dəyişikliklərdən bəziləri gənclər üçün vacib yeni imkanlar açsa da, 

qeyri-müəyyənlik, habelə izah edilməmiş özəllik və əziyyətlər var (Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı 2013). Hər yerdə gənclər, iqtisadi keçid, iqlim dəyişikliyi, təbii 

sərvətlərin tükənməsi, rabitə və informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı və 

yeni nəzarət formalarının nəticələri barədə danışıqlar aparırlar. Bütün yaş qrupları 

və nəsillər bu cərəyanlardan təsirlənsə də, gənclər ən ağır çətinliklərlə üzləşirlər. 

Nəhayət, çünki beynəlxalq ictimaiyyətdə və bir çox milli hökumət və vətəndaş 

cəmiyyəti qrupları arasında gənclər üçün daha effektiv siyasət hazırlamaq üçün 

artan siyasi iradə olduğu üçün  gənclərin həssaslığını nəzərə almaq aktualdır (BƏT 

2013, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 2013, UNESCO 2012a, Dünya Bankı 2006) . 

Qlobal miqyasda gənclərin qarşılaşdıqları çətinliklərdə də ortaq 

xüsusiyyətlər var. Beləliklə, yüksək gəlirli ölkələrdə yoxsulluq şəraitində yaşayan 

gənclər aşağı və orta gəlirli ölkələrdə gənclərin qarşılaşdıqları risklərə çox bənzər 

risklər yaşayırlar (Wachs and Rahmann 2013). Gənclər yüksək, orta və aşağı 

səviyyəli gəlirli ölkələrdə gənclərin işsizliyi səviyyəsi orta göstəricilərdən 

yuxarıdır və bəzi ölkələrdə ciddi şəkildə. Gənclərin işsizliyinin səbəbləri və təbiəti 

ölkələrdən asılı olaraq fərqlənsə də, qlobal miqyasda gənclər təhlükəsiz şəkildə 

qazanc əldə etmək üçün müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. 

Sosial təhlükəli vəziyyətdə olan həssas gənclər qrupları 

Həssaslığın səbəbləri  

Gənclərin həssasləğının bir çox səbəbləri var, bəziləri birbaşa  (tez-tez 

proksimal adlanır), digərləri isə dolayısı (və ya distal) (Rutter 1979). Ailə 

həyatında problemli bir təcrübə və ya təsadüfi hadisələr və şərtlər ola bilər. Ancaq 

dərhal səbəb olan şeylərdən daha çox, daha geniş sosial, mədəni, siyasi-iqtisadi və 

ekoloji amillər əhəmiyyətli rol oynayır. Bu, xüsusilə resursları məhdud və insanın 

rifahı üçün risklərin geniş olduğu aşağı və orta gəlirli ölkələrdə görülür. Bir çox 

gəncin həyatında çoxsaylı çətinliklərin bir arada olması, fərdi, ailə və cəmiyyət 

səviyyələrində olan təsirlərin gənclərin inkişaf nəticələrinə təsir etmək üçün 

qarşılıqlı əlaqədə olması deməkdir (Stevens 2006, Burchinal et al 2008, Toth and 

Cicchetti 2010).  

Dünyada saysız-hesabsız gəncin həssaslığını kəskin dərəcədə artıran və bir-

biri ilə əlaqəli dörd əsas təsir var: yoxsulluq, bərabərsizlik, sosial kənarlaşma və 

təhlükəli mühit. 

Birincisi, mütləq yoxsulluq aşağı və orta gəlirli ölkələrdə gənclər üçün ən 

böyük təhdidlərdən biri olaraq qalır (Engle et al. 2007, Walker et al. 2007, Wachs 

and Rahman 2013). Bu həm də yüksək gəlirli ölkələrdə xeyli gənclərə təsir 

göstərir. İnkişaf təsirləri dolayı kimi görünsə də, yoxsulluq qidalanma, ətraf 



mühitin toksinləri və həddindən artıq əhali sıxlığı kimi bir sıra xüsusi risklərlə 

əlaqədardır (Wachs and Rahman 2013). Misal üçün, həddindən artıq sıxlıq az 

məsuliyyətli valideynlərlə əlaqələndirilmişdir (Wachs 2003) ). Öz növbəsində, 

valideyn-uşaq ünsiyyətinin zəif olması idrak inkişafına və akademik nəticələrə 

mənfi təsir göstərir. Aşağı və orta gəlirli ölkələrdə yoxsulluq şəraitində yaşayan 

gənclər yüksək gəlirli ölkələrdə az rast gəlinən malyariya və münaqişə ilə əlaqəli 

yerdəyişmə kimi müəyyən risk növləri ilə də üzləşirlər (Wachs and Rahman 2013; 

bax: Machel 2001). 

İkincisi, əksər icmalarda yoxsulluq siyasi-iqtisadi strukturlar, təsisatlar və 

bəzi gənclər qruplarına ardıcıl olaraq üstünlük verən və digərlərinə mənfi təsir 

göstərən dəyərlər tərəfindən formalaşır. Fərdlər arasındakı istehlak, gəlir və ya 

aktivlər baxımından qeyri-bərabərlik (çox vaxt şaquli bərabərsizliklər deyilir, 

Stewart 2002) gənclərin resurs və imkanlara çıxışını məhdudlaşdırır ki, bu da 

onların keçid dövrürün daha da çətinləşçəsinə səbəb olur. Məsələn, yoxsulluq 

özünə inamı əhəmiyyətli dərəcədə zədələyə bilər. Tədqiqatlar göstərir ki, 

yoxsulluqla bağlı utanc hissi uşaqların təhsil nəticələrinə çox təsir göstərir (Dornan 

və Ogando Portela gələcək). 12 yaşındakı uşaqlarda utanc hissi, yaxşı geyim və ya 

əşyaların olmamasından xəcalət hissi ilə ölçülmüş və zənginliyin azalması ilə bu 

hissin bütün ölkələrdə yaşayan uşaqlarda adətən artdığı aşkar edilmişdir. Bundan 

əlavə, 12 yaşında utancın daha yüksək səviyyəsi oxuma və yazma qabiliyyəti, lüğət 

və riyaziyyat fənləri kimi aşağı təhsil göstəricilərinə səbəb olduğu aşkar edilmişdir. 

Üçüncüsü, bir çox gənclər təkcə maddi resursların çatışmazlığı səbəbindən 

deyil, həm də  “kim olduqları və ya olmadıqlarına görə, yaxud da kim kimi qəbul 

edildiklərinə görə” (Kabeer 2005, həmçinin Stewart 2002) problemlərlə 

qarşılaşırlar, bu da onların həssaslığını artırır. Beləliklə, şaquli bərabərsizliklər 

daha çox və ya daha az dərəcədə qrup əsaslı çatışmazlıqlar, üfüqi bərabərsizliklər 

insanın etnik mənsubiyyəti, kastası, dili, dini, cinsi və / və ya fiziki və ya əqli 

əlilliyi ilə əlaqəlidir (Stewart 2002). Bu qruplar və kateqoriyalar insanları ardıcıl 

olaraq stiqmaya məruz qalırlar, sosial olaraq xaric edilirlər və iqtisadi cəhətdən 

məhrum edirlər. Nəticədə yoxsulluq və sosial marginallaşma getdikcə ailələr və 

icmalar daxilinə daxil olur, bir insanın ömrü boyu böyüyür və nəsillərə ötürülür 

(Boyden and Mann 2005, s. 11). 

Dördüncüsü, istər insan fəaliyyəti ilə əlaqəli ekoloji toksinlər, istər quraqlıq 

və ya zəlzələ kimi təbii hadisələr, istərsə də təhlükəli mühit dünyanın bir çox 

yerində gənclərin həssaslığına səbəb olur. Təhlükəsiz içməli su, havanın 

çirklənməsi, keyfiyyətsiz sanitariya və yoluxucu xəstəliklər də daxil olmaqla ətraf 

mühitin toksinlərinə erkən məruz qalma nəticələri uzun müddətli dağıdıcı 



nəticələrə səbəb ola bilər; gənc uşaqlar toksinlərin fizioloji təsirlərinə daha 

həssasdırlar (Gavidia, Pronczuk de Garbino and Sly 2009). Ətraf mühit risklərinə 

havanın çirklənməsi (Brims və Chauhan 2005) və səs-küy daxildir (Clark et al. 

2006). Bundan əlavə, psixososial və koqnitiv inkişaf və yol səs-küyü (Stansfeld et 

al. 2005) (Cairney et al. 2004) arasında əlaqə mövcuddur. Hava çirklənməsi astma 

(Payne-Sturges and Gee 2006) kimi tənəffüs xəstəliklərinə səbəb olur. 

Təhsil və gənclərin həssaslığı 

İnsanın məktəbə getməyi, orada oxuduğu müddət və məktəbdən çıxması 

onun həssaslığına təsir edir. Son onilliklərdə formal təhsil gənclərin həyat 

şanslarını yaxşılaşdırmaq üçün əsas vasitə kimi çox böyük qlobal əhəmiyyətə 

malikdir. Hamı üçün Təhsil təşəbbüsü və Minilliyin İnkişaf Məqsədləri vasitəsi ilə 

beynəlxalq təkanla stimullaşdırılan təhsil sistemlərinə çıxış olduqca 

genişlənmişdir. Məsələn, ibtidai məktəblərdə iştirak əksər ölkələrdə demək olar ki, 

məcburidir (Grant and Behrman 2010, Dünya Bankı 2012b). Bu irəliləyişlərə 

baxmayaraq, bütün təhsil səviyyələrində bir çox əhəmiyyətli problem qalmaqdadır 

(UNESCO 2012a, s. 171). Yoxsulluq məktəb sistemlərindəki ciddi zəifliklərlə 

əlaədar kəskinləşir. Həm də yoxsulluq üfüqi və ya qrupa əsaslanan 

bərabərsizliklərlə qarşılıqlı əlaqəlidir. Bəzi uşaqlar məktəbə gedə bilmirlər. 

Məktəbə qəbul ləngidilə bilər, davamiyyət az və performans zəif ola bilər. Bir çox 

gənc məktəbi çox məhdud akademik bacarıqlarla erkən tərk edir. 

Adətən öyrənmə problemləri əlverişsiz ailə şəraiti ilə əlaqəli olan inkişaf 

problemlərindən qaynaqlanır. Məsələn, həyatın ilkin dövrlərində zəif qidalanma 

nəticə etibarı ilə koqnitiv inkişafı ləngiməsinə səbəb olur. (Grantham-McGregor et 

al. 2007). bəziləri fiziki cəhətdən inkişaf etsələr də, zəif qidalanma təhsil, sosial və 

iqtisadi baxımdan əlverişsiz vəziyyət yaradır ki, bu da gənc insanların yetkinlik 

dövründə onların bacarıqlarını zəiflədir (Woodhead, Dornan and Murray 2013). 

Etniki mənsubiyyət və bundan irəli gələn dil baryerləri insanların gələcək təhsil 

perspektivlərini məhdudlaşdırır.  İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə şəhər yerlərində 

yaşayan uşaqların təhsilə çıxış imkanları kənd yerlərində yaşayan uşaqlarınkına 

nisbətən daha çox olur. Belə ki, şəhər yerlərində məktəblər yaşayış yerlərinə daha 

yaxın olur. kənd yerlərində məktəblərin uşaqların yaşadığı ərazidən uzaq 

yerləşməsi onların gediş gəliş zamanı müəyyən risklərlə qarşılaşma ehtimalını 

artırır və xüsusilə də qızların davamiyyətinə mənfi təsir göstərir. Gender  məktəbə 

davamiyyətə təsir edən əsas faktorlardandır və bu özünü daha çox yetkinlik 

dövründə daha çox göstərir. Oğlanların gələcəkdə ailə sahibi olacağı və yaxşı 

təhsilin işlə təmin olunma imkanlarını artırdığı düşünüldüyü üçün onlara daha çox 

təhsilə çıxış imkanları yaradılır. 



Beləliklə, yoxsulluq və bərabərsizlik gənc insanların məktəblə bağlılığının 

bütün mərhələlərində öz mənfi təsiri göstərir. bunun nəticəsində təhsili 

nailiyyətlərinin aşağı olması, təhsilin keyfiyyətinin pis olması və bunun kimi digər 

səbəblər gələcəkdə işlə təmin olunmağa mənfi təsir edir, insanın yararlı vətəndaş 

olmasına mane olur. 

 

Məşğulluq və gənclərin həssaslığı 

Aşağı və orta gəlirli ölkələrdə gənclər, ümumiyyətlə, evdə və kənarda erkən 

yaşlarda pullu və ödənişsiz işə başlayırlar (bax: məsələn, Boyden 2009, Heissler 

and Porter 2013, Spittler and Bourdillon 2012). Heyvanlara qulluq, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının yeütişdirilməsi, xəstə böyüklər və ya kiçik bacı-qardaşlara qayğı 

göstərmək, ev təsərrüfatlarının saxlanmasına və aktivlərin toplanmasına töhfə 

verməkdən əlavə vacib praktik və sosial bacarıqları öyrənməkdən ibarətdir; bu növ 

işlər Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) 182 nömrəli Konvensiyası ilə uşaq 

əməyinin ən pis formaları ilə açıqlanan təhlükəli və istismarçı işlərlə 

qarışdırılmamalıdır. Gənc yaşlarda işləmək öz-özünə bir həssaslıq yaratmır; 

Həqiqətən, gənclərin müvafiq işləri görməsi onların texniki bacarıqlarını 

möhkəmləndirir və problemləri həll etmək və təhlükəli vəziyyətləri idarə etmək 

bacarıqlarını inkişaf etdirir ki, bunlar da gənclərin həssaslığını azaldır (Boyden, 

Ling and Myers 1998, s. 75). Üstəlik, bir çox gənc işə başlamaq üçün məktəbi tərk 

etmir, xüsusən yoxsul icmalarda məktəbi və işi bir yerdə davam etdirirlər (Orkin 

2012). Bu çərçivədə, gənclik dövründə işə keçid, ilk dəfə işə başlamadan daha çox 

iş vaxtının müddəti və ya işin müxtəlifliyi gəncin iş həyatına keçid müddətini 

mürəkkəbləşdirə bilər. Erkən part-time əmək tam iş vaxtına keçidi asanlaşdıra 

bilər. Məktəbi və işini birləşdirən uşaqların sayının çox olmasına baxmayaraq, 

yaxşı, sabit iş tapmaq ciddi bir problemdir. Gənclərin işsizliyi dünya miqyasında 

kritik səviyyəyə çatdığı 2013-cü ildə işsizlik 'böhranı' (BƏT 2013) o qədər geniş 

yayılmışdı ki, mövcud gənclər qrupu ' işsiz nəsil ' olaraq adlandırılırdı (The 

Economist 2013). 

Gənclərin əhalinin yarısı qədər olduğu bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr 

üçün bu problem daha ciddi özünü göstərir (UNDESA 2013). İşsizlik səviyyəsinin 

nisbətən aşağı olduğu ölkələrdə də gənclərin işsizlik səviyyəsi ölkə ortalamasından 

iki dəfə və ya daha çoxdur və gənclərin digər qruplara nisbətən sosial sığortalarının 

olması ehtimalı daha azdır (Dünya Bankı 2012a, s. 6). Bir çox digər gənclər 

qeydiyyata alınmayan, etibarlı olmayan və lazımi icazəsi olmayan qeyri-rəsmi 

işlərdə olurlar (ibid.).  



Gənclərin işsizliyi yerlərinin olmaması və məhdud dolanışıq imkanları, 

qismən də bacarıqların əmək bazarının tələblərinə uyğun gəlməməsi ilə 

əlaqədardır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə mövcud iqtisadi artım tendensiyaları 

gənclərin daha məhsuldar məşğulluğa keçmələrini təmin etmək üçün zəruri olan 

iqtisadi, struktur dəyişikliyinə zəmin yaratmır (Yifu Lin 2012, Boyden və Dercon 

2012). Bu ölkələrdə gənclərin daha çox təhsili ixtisaslaşmış az bacarıqlarla tərk 

etmək və iş tapmaq üçün mübarizə aparmaq ehtimalı daha yüksəkdir (Adams 2007, 

Brewer 2004). İşçi qüvvəsinə tələbatın aşağı olması yüksək ixtisaslı işçilərə olan 

yüksək tələb (Ryan 2000) ilə əlaqələndirilir. 

Uzun müddət davam edən işsizlik və ya hərəkətsizlik özünəinam və 

motivasiyaya təsir edə bilər (Ryan 2000), bəzi gəncləri daimi olaraq əlverişsiz 

vəziyyətdə saxlaya bilər. 

Daha yaxşı təhsil və iş perspektivləri, eləcə də müasir şəhər infrastrukturu 

və maddi mal və xidmətlər axtarışı yerli, bölgə və ya ümummilli səviyyədə 

gənclərin  kəndlərdən şəhərlərə miqrasiyasının artması ilə nəticələnir (Sommers 

2003). Miqrasiya gənclərin seçimlərini yaxşılaşdıra və müəyyən həssaslıqları 

azaltsa da, yeni risklərə səbəb ola bilər. 

Daha yaxşı seçimlərin axtarışı bəzi gəncləri sərhədləri aşmağa,  bəzən bir 

ölkədən digərinə keçməyə vadar edir (Vig 2009). Gənclərin miqrasiya 

tendensiyaları tez-tez gənclərin sosial əlaqələri və maddi vəziyyətlərindən asılı 

olur.  

Miqrasiyanın da gender məsələsi ilə bağlılığı vardır. Gənc oğlanlar üçün iş 

və ya ali təhsil üçün miqrasiya, qazanc əldə etmək və öz evini təmin etmək 

baxımından vacib bir addım, keçid ola bilər (Broughton 2008, Monsutti 2007). İş 

və təhsil üçün miqrasiya bəzi gənclər üçün daha yüksək sosial-iqtisadi imtiyazın 

nəticəsi ola bilsə də, digərləri üçün belə deyil. Məsələn, kasıb, kəndli, meksikalı 

gənclər ABŞ-da dövlətin qanuni müdafiəsi olmadan dolanışıq əldə etmək üçün 

böyük risk edirlər. Çətin əmək şəraitində qazandıqları əmək haqları, pul 

köçürmələri şəklində ailələrə geri göndərilir (Broughton 2008, Saucado and 

Morales 2011). 

Xülasə, iş yerlərinin olmaması və yaşayış imkanlarının olmaması və bacarıq 

və əmək bazarı tələblərindəki uyğunsuzluq deməkdir ki, dünyada gənclər layiqli iş 

tapmaq və davamlı yaşayış imkanlarını inkişaf etdirməkdə çətinlik çəkirlər (BƏT 

2008). 

 

Sosial keçidlər və gənclərin həssaslığı 



Yetkinlik və gənclik dövrlərindən keçərkən gənclər pul qazanmaq, həyat 

yoldaşı olmaq, valideyn və vətəndaş olmaq, habelə bir  ailə qurmaq ilə əlaqədar 

məsuliyyət götürməyi özündə ehtiva edə bilən 'yetkinlər' statusuna çatmaqla əlaqəli 

bir sıra vacib sosial keçidlər yaşayırlar. 2007-ci il Dünya İnkişaf Hesabatında 

göstərildiyi kimi, sosial keçidlərə dair seçim gənclərin insan kapitalı və gələcək 

imkanları üçün əhəmiyyətli təsir göstərə bilər (Dünya Bankı 2006). Nəticə 

etibarilə, yeniyetmələr və gənclərin sosial keçidləri son zamanlarda həssaslıqla 

bağlı beynəlxalq  səviyyədə diqqət cəlb etmişdir, çünki sosial keçidlərlə əlaqəli 

həssaslığın azaldılması və gənclərin inkişaf potensiallarını yerinə yetirmələrini 

təmin etmək üçün artan narahatlıq var. 

Əsas diqqət gənc qadınlara yönəldilmişdir, belə ki, onların daha çox risk ilə 

üzləşdikləri və qızlara investisiya qoyuluşunun cəmiyyətə daha çox fayda 

gətirdiyinə dair sübutlar mövcuddur. Təhsildə uzun müddət qalan qızlar daha gec 

evlənməyə və sonradan uşaq sahibi olmağa meyllidirlər və bu da ana və uşaq 

xəstəlikləri və ölüm riskini azaldır (Jones et al. 2010, Levine et al 2008, Lloyd and 

Young 2009, Temin and Levine 2009, UNICEF 2010) ). 

Sosial keçidlərin üç kritik xüsusiyyəti gənclərdə həssaslığın ümumi səbəbi 

kimi ortaya çıxır. Birincisi, sosial keçidlərin vaxtıdır. belə ki, bütün gənclər cinsi 

fəaliyyətə və valideyn olmağa fiziki və emosional olaraq hazır olmaya bilər. 

İkincisi, cinsi aktivlik, evlənmək, ailə qurmaq və evi tərk etmək barədə qərarlardır. 

Bu qərarlar daha çox sosial normalar və gözləntilər, eləcə də iqtisadi təzyiqlərdən 

asılı olur və əksər hallarda kişilər və qadınlar üçün tamamilə fərqlinəticələrə gətirib 

çıxarır. Üçüncüsü, xüsusi təcrübələrdir.  Bu hissədə erkən cinsi təcrübə, erkən 

qadın evliliyi, qadın sünnəti, fahişəlik və cinsi şəxsiyyətin formalaşması 

nəticəsində yaranan həssaslıqlar vurğulanır. 

Gənclərlə işin çərçivəsi 

Gənclər işinin əsas xüsusiyyəti, gənclərə ehtiyacları və istəkləri uşaqların və 

ya yetkinlik yaşına çatmayanlarınkından fərqli olan bir əhali qrupu kimi fikir 

yönəltməkdir. Gənclər uşaqlıqdan yetkinliyə keçid mərhələsindədirlər ki, bu da 

onların şəxsi, sosial və iqtisadi avtonomluğuna çox təsir göstərir. Uşağın 

böyüyərək gənc adam olması və bir gəncin böyük adam olması arasındakı 

sərhədlər çox incədir və keçidlər mütərəqqi olur. Eynilə, gənclərin işi müxtəlif 

sahələr arasındadır və aşağıda müzakirə edildiyi kimi təhsil, sosial iş, idman və ya 

mədəniyyət kimi digər sahələrlə çoxlu ortaqlıqlar var. Siyasətin/fəaliyyətin bir 



formasının harada başladığı və digərinin harada sona çatması həmişə aydın olmur, 

lakin gənclər işinin əsasında elə xüsusiyyətlər var ki, onların vəhdəti gənclərlə işi 

digər fəaliyyət növlərindən fərqləndirir. Avropa İttifaqı Şurasının 2010-cu ildən 

gənclərlə iş üzrə qərarında aşağıdakı tərif verilir. 

“Gənclərlə iş məktəbdənkənar ərazidə, habelə asudə vaxtın müəyyən 

fəaliyyətləri ilə həyata keçirilir və qeyri-rəsmi və qeyri-formal təlim proseslərinə 

və könüllü iştiraka əsaslanır. Bu fəaliyyətlər və proseslər peşəkar və ya könüllü 

gənc işçilər və gənclər liderləri tərəfindən təhsil və ya pedaqoji rəhbərlik altında 

idarə olunur, idarə olunur və idarə olunur və fərqli dinamikanın yaratdığı 

dəyişikliklərə məruz qala və inkişaf edə bilər.” 

Gənclərlə işinin əsas məqsədi səlahiyyətləndirmə, azadlıq, məsuliyyət və 

dözümlülük baxımından bir gəncin fərdi inkişafına dəstək verməkdir. Gənclərin işi 

həm də demokratik cəmiyyətlərdə iştirak, prevensiya, social inklüziya və birlik 

kimi daha geniş ictimai məqsədlərlə müəyyən edilir. Bəzi gənclərin iş fəaliyyətləri 

digərlərinə nisbətən daha çox konkret hədəflərə yönəldilmiş olur. Məsələn, bəzi 

gənclərlə iş fəaliyyətləri azadlıq, səlahiyyətləndirmə və iştirak məqsədlərinə daha 

çox diqqət yetirir, digərləri isə prevensiyaya daha çox diqqət yetirir. Bu hədəflərə 

çatmaq üçün istifadə olunan vasitələr də gənclərlə işinin əsas xüsusiyyətləridir. 

Bunlara qeyri-rəsmi / qeyri-formal təlim metodları, təcrübi pedaqogika, mentorluq 

və / və ya həmyaşıd dəstəyi və münasibətlərə əsaslanan fəaliyyətlər (öyrənmə 

mahiyyətini sosial fəaliyyət kimi əks etdirən) daxildir. Bir çox təşkilatlar bu 

fəaliyyətlərin əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir proqrama deyil, gənclərin ehtiyac 

və maraqlarına söykəndiyini vurğulayırlar. Gənclərin iş fəaliyyətindən ümid edilən 

müsbət nəticəni əldə etmək üçün həmin fəaliyyətlərin gənclər tərəfindən 

bəyənilməsi vacib şərtdir. 



 
Şəkil 1. Gənclərlə işin əsas xüsusiyyətləri 
 

Gənclərlə iş elmi bir konsepsiya kimi 

 

Gənclərlə iş sosiologiya və psixologiya kimi digər sahələrin araşdırmaları ilə 

bəslənən və tədqiq olunan əsaslarla tanınan bir sahədir. Məsələn, Almaniyada 

gənclərlə işə təsir edən nəzəriyyələr arasında müstəqillik nəzəriyyələri, radikal 

antikapitalist və inqilabi yanaşmalar və ehtiyaclara əsasəlanan yanaşma olduğu 

bildirilir. Buna görə bəzi ölkələrdə və bəzi gənclərlə iş proqramlarında gənclərlə 

işin istiqamətini müəyyənləşdirmək üçün gənclərlə işin tədqiqatlara əsaslanan 

nəzəri modellərindən istifadə olunur. Proqramlar konkret olaraq gənclərlə işə xas 



olan nəzəriyyələrə əsaslanmayanda, onlar daha çox gənclərin ümumi inkişafı ilə 

bağlı haqqında aparılan tədqiqatlara əsaslanır.  

Nəzəri perspektiv gənclərlə bağlı siyasət formalaşdıran siyasətçilər, 

gənclərlə işləyən mütəxəssislər və müxtəlif təşəbbüslər üçün onların fəaliyyətini və 

proqramlarını əsaslandırmasını təmin edə bilər. Gənclərlə iş təşəbbüsləri nəzəri 

modellərdən gənclərlə işin çatmaq istədiyi məqsədləri və dəyəri ifadə etmək üçün 

istifadə olunur. Gənclərlə işin nəzəri modellərin və ya nəzəriyyələrin bir neçə 

məqsədi ola bilər: gənclər iş təcrübəsinin dəyərini izah etmək / təsvir etmək, 

təcrübəni təşkil etmək üçün əsas təmin etmək və gənclərlə işin nəzəri əsaslarını 

təklif etmək. 

İngiltərədə tədqiqatçılar tərəfindən aparılan araşdırmalar özünəməxsus 

xüsusiyyətləri olan yaş qrupu kimi gənclərə diqqətin getdikcə faydalı olduğunu 

iddia edir. Burada iddia edirlər ki, 'gənclik' sosial kateqoriya kimi məhdud istifadə 

olunur və xarakterik olaraq bu adları kəsirli və təlimə və nəzarətə ehtiyacı olan 

kimi görməkdir. Onlar təklif edirlər ki, əgər gənclik mənalı bir sosial kateqoriya 

kimi yoxa çıxırsa, onda 'gənclər işi' və ya 'gənclər üçün xidmətlər' anlayışları azdır. 

Bunun əvəzinə, onlar qeyri-rəsmi təhsilin vacibliyini vurğulayırlar və gənclərlə iş 

mütəxəssislərin özlərini 'qeyri-rəsmi tərbiyəçilər' olaraq təyin etmələrini və hər 

yaşda olan insanlarla işləmələrini tələb edirlər. 

İrlandiyada Hurley və Treacy gənclərlə iş təcrübəsinə rəhbərlik etmək üçün 

nəzəri bir çərçivə təmin etmək məqsədilə 1993-cü ildə Gənclər İşi Modellərini - 

sosioloji bir çərçivəni təqdim etdilər. İrlandiyadan kənarda o qədər də tanınmış 

olmasa da, bu modellər orada yaxşı tanınıb Buna misal olaraq gənclərin iş 

fəaliyyətlərini kritik sosial təhsil modeli əsasında həyata keçirən BeLonG-To 

keysini nümunə göstərmək olar. Hurley və Treacy tərəfindən təqdim olunan 

modellərin əsası gənclərlə işdə təhsil nəzəriyyəsinin rolu və praktikasıdır və o, 

aşağıdakı kimi təsvir olunur: 



• Tənqidi sosial təhsil, 

• Radikal sosial dəyişiklik, 

• Şəxsi inkişaf  

• Xarakterin qurulması. 

Xarakterin qurulması modeli çərçivəsində gənclərlə işinin başlıca məqsədi 

gəncləri cəmiyyətin dəyərlərini əks etdirmək üçün sosiallaşdırmaq vasitəsilə 

gənclərə münasibətdə cəmiyyətdə bir nəzarət funksiyası təmin etməkdir. Buna 

görə, bu modelə uyğun olaraq gənclərlə iş hər hansı bir deviant dəyərləri 

düzəltmək üçün bir idarəetmə elementinə malikdir var və gənclərlə iş 

mütəxəssisləri yaxşı nümunələr göstərmək üçün rol modelləri kimi çıxış edirlər. 

Şəxsi inkişaf çərçivəsində gənclərlə iş gənclərin inkişafına yönəldilmişdir və buna 

görə cəmiyyətin problemlərinin həllinə toxunmur. Gənclər üçün fərdi inkişaf 

modeli gənclərə həyatlarının keçid dövründə kömək etmək və gənclərə yetkinliyə 

uğurlu keçid etmək bacarığı verməkdir. Gənclər iş mütəxəssisinin rolu gəncləri 

dəstəkləmək və məsləhətçi və motivator kimi fəaliyyət göstərməkdir. Tənqidi 

sosial təhsil modeli cəmiyyətin qeyri-adekvat olduğu və cəmiyyət quruluşlarının 

gənclərin şəxsi inkişafına mane olması fikri üzərində qurulub. Buna görə də, bu 

model çərçivəsində gənclərlə işin məqsədi gəncləri cəmiyyətin dəyər sisteminin 

onlar üçün mənfi nəticələrə səbəb olduğu barədə dəyişikliklərin edilməsidir. 

Gənclərlə işdə radikal social dəyişikliklər modeli üçün radikal inqilabi əsas var ki, 

bu da həmrəylik qurulması yolu ilə gənclər üçün bərabərliyi vurğulayır. Gənc 

qrupları institusionaldır və iştirak edənlər aktivist kimi qəbul olunur. 

Gənclərlə işin yuxarıdakı göstərilən sosioloji modelləri İrlandiyada gənclərlə 

işləyən mütəxəssilərin təcrübəsinin əsasını təşkil etsə də, İrlandiyada beynəlxalq 

ədəbiyyatın son araşdırması gənclərlə işinin təsirini araşdıran qiymətləndirmə 

tədqiqatlarında istinad edilən üç əsas nəzəriyyəni müəyyən etdi: 



• Gənclərin pozitiv inkişafı 

• Sosial-ekoloji model 

• Səlahiyyətləndirmə 

Sitat gətirilən ədəbiyyat araşdırmasına görə birinci nəzəriyyə ən çox 

gənclərlə işin nəticələrini izah etmək üçün istifadə olunur. Burada əsas fikir 

gənclərin müdaxiləyə və ya idarəetməyə ehtiyacı olan 'mənfi' bir məsələ olmadığı, 

əksinə gənclərin inkişaf etdirilməli bir resurs olduğu düşüncəsinə söykənir. Gənclə 

iş mütəxəssisləri gənclərə və potensiallarına müsbət təsir göstərirlər. Gənclərin 

müsbət inkişafı perspektivinin çox kökləri olsa da, onun əsas prinsipi gənclərin 

təhlükəsiz, dəstəkləyici və mənalı münasibətləri tənzimləyən fəaliyyətlərlə məşğul 

olmalı olmasıdır. Bu fəaliyyətlər nəticələrə nail olmaq üçün əsas amillər hesab 

edilən etimad və dəstəyə əsaslan bir kontekstdə təqdim edilir. Akademik ədəbiyyat 

göstərir ki, gənclər proqramları gənclərin güclü tərəflərini vurğuladıqda , yetkin-

gənc münasibətlərini müsbət və davamlı olmasını, gənclərin bacarıqlarının 

artırılmasını və gənclərin iştirak imkanlarını özündə cəmləşdirən fəaliyyətlərə 

diqqət yetirdikdə, nəticədə gənclərin müsbət inkişafı 5 C (Bacarıq (competence), 

inam (confidence), xarakter (character), əlaqə (connection) və qayğı (care)) 

şəklində özünü göstərir.  

Sosial-ekoloji model gənclərlə işin müvəffəqiyyətini fərdi/şəxsi 

xüsusiyyətlərin kombinasiyası vasitəsilə izah edir. Müvəffəqiyyətli gənclə iş fərdi 

xüsusiyyətlərlə fəaliyyətləri və mühitləri uyğunlaşdıran bir model tapmağa imkan 

verir. İdeya budur ki, effektiv bir gənclərlə işi universal olaraq tapmaq mümkün 

deyil, çünki bəzi fəaliyyətlər və kontekstlər bəzi insanlarla digərləri ilə müqayisədə 

daha yaxşı işləyəcəkdir. 

Səlahiyyətləndirmə modeli gənclərin sosial, siyasi və iqtisadi cəhətdən 

həyatlarına sahib olmaq və nəzarət etmək anlayışının inkişafına yönəlmişdir. Bu 



çərçivədə gənclərlə iş gəncləri təklif olunan müxtəlif fəaliyyətlərdə şüurlu və 

tənqidi şəkildə iştirakına səbəb olur. 

Yuxarıda göstərilən modellərə əlavə olaraq, Cooper və White 'vəkillik 

modeli', 'müalicə modeli' və 'islahat modeli'ni təsvir edir. Cooper və White'nin 

vəkillik modelində gənclər iş mütəxəssisi vəkilliklə məşğul olan şəxsdir. Bu model 

səlahiyyətləndirmə modelinə və Hurley və Treacy-nin 'tənqidi social təhsil' 

nəzəriyyəsinə daha yaxındır 

Müalicə modeli "problem"ə əsaslanır və gənclərə problemli kimi yanaşır və 

onların cəmiyyət normalarına uyğunlaşmasını təmin etmək üçün "müalicə 

edilməli" olduğunu göstərir. Buna görə fəaliyyətlər xüsusi dəyərləri təbliğ edən və 

'anti-sosial davranış' olaraq görülən işlərə müdaxiləni təmin edən proqramlar 

üzərində qurulur. Gənclərin cəmiyyət normalarına uyğunlaşdırılmasını lazım bilən 

bu yanaşmalarda gənclərlə iş mütəxəssisinin rolu 'hakimiyyət'I ələ almaqdır və 

gəncdə baş verən dəyişiklikləri müəyyənləşdirmək üçün müəyyən ölçü 

meyarlarından istifadə edilə bilər. 

İslahat modeli də gənclərin ictimai normalar ideyasına uyğunlaşması ilə 

əlaqədardır, lakin bu model gənclərin davranışlarını (və təcridolunmasını) 

dezavantaj keçmişləri və tərbiyələri ilə xarakterizə edir. Buna görə proqramların 

hədəfi bu gənclərin ehtiyaclarını qarşılanmasını onları təhsil və təlim kimi 

fəaliyyətlərə yönəltməklə çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq və sosial inteqrasiya 

olunmasını təmin etməkdir. 

Almaniyada 1990-cı ildən bəri gənclərlə işin konseptualizasiyasına təsir 

edən iki əsas müəllifin elmi işləri olmudur: Krafeld və Scherr. Krafeld gənclərlə iş 

üçün iki model hazırladı; 'Həmyaşıd qrupa yönəlmiş gənclərlə iş' və 'gənclər işin 

qəbul edilməsi'. 1992-ci ildə nəşr olunan ilk model, gənclərlə iş mütəxəssisinin 

onsuz da mövcud olan həmyaşıd qrupları və onların xüsusi maraqları və 

potensialları ilə işləməli olduğunu müəyyənləşdirdi və gənclərlə iş mütəxəssisinin 



gənclərin mədəni üslublarına və ifadə formalarına hörmət etməli olduğunu tələb 

kimi qarşıya qoydu. Gənclə iş mütəxəssisləri yalnız gənclərin müəllimləri deyil, 

həmyaşıd qruplarının bir üzvü kimi davranmağa çalışmalıdırlar. Krafeld'in 

gənclərlə işi qəbul edən ikinci modeli çətin gəncləri, submədəni həyat tərzi ilə 

məşğul olanları və sağçı ekstremistlər kimi cinayətkar davranışları olan gəncləri 

təmin etmək üçün hazırlanmışdı. Bu, gənclə iş mütəxəssisi ilə gənc şəxs arasındakı 

etimad və əlaqələrin inkişafına yönəlmiş 'qəbul etmə' yanaşması, yalnız 

uzunmüddətli sosial pedaqoji prosesdən sonra mümkün olacaq dəyişikliklərin iki 

ön şərtidir. 

1997-ci ildə gənclərlə işə "mövzu yönümlü gənclərlə iş" adlandırılan üçüncü 

bir yanaşma Scherr tərəfindən hazırlanmışdır. Bu model keçmiş onilliklərin 

ənənələrini yenidən birləşdirdi və gənclərə özlərini tam, muxtar və məsuliyyətli 

subyekt kimi inkişaf etdirərək gənclərlə iş mütəxəssisləri tərəfindən 

dəstəklənmələrini tövsiyə etdi. 

ABŞ və Avstraliyada "gənclərin inkişafı modeli" son iki onillikdə çox təsirli 

olmuşdur. Bu model əvvəlcədən, 70-80-ci illərdə tək bir problem və ya tək 

problemli davranışa yönəldilmiş profilaktik tədbirlərdən irəli gələrək 

hazırlanmışdır. Catelano et al tərəfindən təsvir edildiyi kimi. (2002) gənclərin 

inkişaf modelinin təkamülü haqqında xülasəsində, gənclərlə uzun müddət çalışan 

xidmətlər 'gənclik problemlərinin həllinə' və onların 'problemə girməsinin' qarşısını 

almağa yönəldilmişdir. Bu modelə sosiallaşdıran təsirlər anlayışı və 'ətraf mühit' 

perspektivi, mədəni amillərin; bağlama və bağlanmanın, inkişaf nəzəriyyələri; və 

şəxsiyyət inkişafının rolu təsir etdi. 

Gənclərlə iş və digər siyasətlər arasındakı hüdudların qeyri-müəyyənliyi 

Gəncllərlə iş harada dayanır və haradan başqa bir fəaliyyət növü başlayır? 

Buna cavab vermək asan deyil və gənclərlə iş və digər fəaliyyətlər arasındakı dəqiq 

hüdudları müəyyənləşdirməyə çalışmaq bir qədər çətin ola bilər. Gənclər iş 



fəaliyyətləri həmişə iki və ya daha çox sahə arasına düşəcək. Əslində gənclərlə işin 

məsaməli olmaslı bəlkə də bu iş sahəsinin əsas gücüdür. Gənclərlə iş həm fərqli bir 

təcrübədir, həm də digər kontekstlərdə istifadə edilə bilən bir üsuldur, bu da bəzən 

onun müəyyənləşdirilməsini çətinləşdirir. 

                     

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bəzi nəzəriyyələr hesab edir ki, fəaliyyətin 

xarakteri iləı müqayisədə gənc insana, kontekstə, mühitə və metoda fokuslanmaq 

gənclərə işi daha çox xarakterizə edir. Buna görə də gənclərlə işi gənclərlə işləmə 

üsulu olaraq tez-tez idman və ya mədəni fəaliyyətlərdən istifadə edir. 

Ancaq gənclərlə iş ilə sırf idman və ya mədəni fəaliyyətlər arasında fərq var. 

Fərq məqsədlərin iyerarxiyasında və fəaliyyətlərin açıqlığında. Tamamilə 

performansı yaxşılaşdırmağa və müəyyən bir idman növündə mükəmməlliyə 

əsaslanan idman fəaliyyətləri, çox güman ki, sektor nümayəndələri tərəfindən 

gənclərin işi sayılmayacaq. Ancaq bəzi idman klubları açıq şəkildə gənclərlə iş 

fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Məsələn, gənclərə müsbət fəaliyyətlərə cəlb etmək, 

özləri kimi olmağı öyrənmək, daxili bacarıqları inkişaf etdirmək və özlərini ifadə 

etmək məqsədi ilə idman fəaliyyətlərini təklif edən bir klub idman klubundan çox 

gənclər klubuna bənzəyir. Seçimə qarşı açıqlıq idman fəaliyyətini təklif edən gənc 

Gənclərlə iş

Formal təhsil

Sosial İş

Səhiyyə

Ədliyyəİdman
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klublar ən bacarıqlı namizədləri seçən təmiz idman klubları arasındakı digər bir 

fərqdir. Vahid bir təşkilat qeyd edilən hər iki aspekti özündə cəmləşdirə də bilər. 

Bənzər bir fərq gənclərlə iş və mədəni fəaliyyətlər arasında göstərilə bilər. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi, bir çox mədəniyyət mərkəzləri açıq şəkildə gənclərin 

işləri ilə məşğul olurlar. Ancaq gənclər və gənclər üçün edilən bütün mədəni 

tədbirlər gənclərlə iş sayılmır. Məsələn, yalnız mədəni bilikləri, sənət texnikasını 

və bacarıqlarını inkişaf etdirməklə təşviq olunan sənət və mədəniyyət fəaliyyətləri 

gənclərin iş nümunələri kimi qəbul edilə bilməz. Özlərini ifadə etmək üçün ümumi 

maraqları olan və öz yaradıcılığını təcrübədən keçirən başqaları ilə əməkdaşlıq 

edən gənclərlə əlaqə qurmaqla sənət və mədəni fəaliyyətlərdən istifadə sənət və 

mədəni gənclik fəaliyyətləri gənclərlə iş hesab ediləcəkdir. Gənclər və incəsənət və 

mədəni gənclər üçün sənət və mədəni fəaliyyət arasındakı əsas fərqlərdən biri 

budur ki, birincisi son məhsul kimi sənət və mədəni maarifləndirmə sahibi hesab 

edilə bilər, halbuki ikincisi gəncləri praktiki sənətlərə cəlb etmək barədədir. öz 

qeyri-rəsmi öyrənmə, fərdi inkişaf və özünü ifadə etmək üçün mədəni 

fəaliyyətlər.digər bir fərq isə ondan ibarətdi ki, birinci halda bu fəaliyyət 

nəticədsində ərsəyə gələn sənət əsəri önəmli hesab olunur, ikinci halda isə, bu 

prosesə gənclərin cəlb edilməsi, onların bacarıqlarının artırılması, şəxsi inkişafı və 

özünü ifadəı etmək imkanının yaradılmasıdır.  

Sağlamlıq (xüsusən də ictimai sağlamlığın profilaktikası tədbirləri) və rifah 

sahəsində gənclərlə işi müəyyən etmək çətindir. Rəsmi və qeyri-rəsmi sektor 

arasında tez-tez əməkdaşlıq mövcuddur və sağlamlıq və rifah sahəsindəki gənclər 

proqramları çox vaxt ənənəvi olaraq gənclərlə iş ilə əlaqəli olmayan qurumlar, 

məsələn ailə planlaşdırmasını həyata keçirən qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. 

Xətlər çox qarışıq ola bilər, belə ki, hətta qanunla müəyyən edilmiş səhiyyə 

xidmətləri vahid yanaşmalarla gəncləri xidmətlərin dizaynına cəlb etmək və 

xidmətlərin gənclərin olduğu yerlərə cəlb edilməsi yolu ilə daha çox "gəncləri 



düşünən" ola bilər. Eyni zamanda, gənclərlə işləyən bir çox təşkilat ictimai 

sağlamlığın profilaktikası ilə bağlı gənclərə mesajlar verir, məsələn maddə asılılığı 

sahəsində. Gənclər klubları və buna bənzər təşkilatlar gənclərin tez-tez ictimai 

sağlamlıq problemləri ilə bağlı məlumat əldə etdikləri və ya mesaj aldıqları 

yerlərdir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bir sənət və mədəni gənclik proqramını 

gənclərlə iş kimi səciyyələndirən əsas fərq, sənət və mədəniyyət fəaliyyətlərinin 

gənclərlə işin təqdim edilməsi metodu olmasıdır. Halbuki sağlamlıq sahəsində 

bunun əksinin doğru olduğunu düşünə bilərik; gənclər üçün bir sağlamlıq mesajı 

almaq üçün gənclərlə işin üsulları tətbiq olunur. Buna görə də sağlamlıq sahəsində 

gənclərlə iş gənclərin ümumi sağlamlıq, sağlam həyat tərzi, öz sağlamlıqları və 

rifahları barədə qərar qəbuletmədə sərbəst olduqları barədə məlumatlılığını 

artırmaq üçün bir alətdir. Bu alət vasitəsilə ötürülən mesaj cinsi sağlamlıq, maddə 

asılılığı və ya qidalanma və sağlam qidalanma vərdişləri kimi bir sıra sağlamlığa 

aid mövzulara aid ola bilər, lakin bu mesajın ötürülməsi həmyaşıdlarla öyrənmə, 

gənclərə konsultasiya və gənclərə qərar qəbul etməkdə səlahiyyət vermək kimi 

gənclərlə iş metodlarının tətbiqi vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Gənclərlə iş 

fəaliyyətlərinin tətbiqi gənclərin həm məlumatlı olmalarına, həm qərar qəbul etmə 

bacarıqlarını inkişaf etdirmələrinə, həm də özünə hörmət etməsinə, özünə inamı və 

fərdi inkişafına nail olmağa imkan verir. Burada gənclərlə iş mütəxəssisi gənclərə 

dəstək və məsləhət verə bilər. Gənclərlə işin bu xüsusiyyətləri ümumi sağlamlıqla 

bağlı yüksək bilik səviyyəsinə deyil, sağlamlıq və rifah nəticələrinin 

kombinasiyasına fokuslanmağı tələb edir. 

Rəsmi təhsil və gənclərlə iş arasındakı fərq bəzi hallarda çox aydın hiss 

olunur. Bəzi ölkələrdə gənclərlə işə dair təriflər bu fəaliyyətin məktəbdən kənarda 

baş verməsini göstərir, lakin əslində bir çox gənclər klubları məktəblərlə əlaqəlidir 

və ya məktəblərin infrastrukturundan istifadə edir. Bir çox gənc məktəbdə və ya 



təhsil müəssisəsindədir və buna görə də bu, bir çox təşkilatın onlarla işləməyə 

başlaması üçün münbit bir yerdir. Əksinə, qeyri-rəsmi və qeyri-formal təlim 

metodları da rəsmi təhsilə getdikcə daha çox nüfuz edir və məktəblər müəyyən 

məktəbdənkənar fəaliyyətlər üçün çalışan gənclər təşkilatları, eyni zamanda rəsmi 

təhsil prosesinin bir hissəsi olan təşkilatlarla tez-tez əməkdaşlıq edirlər. Bəzi 

ölkələrdə gənclərlə iş aspektləri (istirahət təhsili) hətta qalan rəsmi təhsil ilə 

birlikdə Təhsil Qanununa inteqrasiya olunur. Bu yaxınlıq bir gəncin inkişafı və 

öyrənməsi üçün bir sıra üstünlüklərə malikdir, lakin universal model ola bilməz. 

Məsələn, gənclərə, xüsusən də məktəb təhsili ilə bağlı mənfi təcrübəsi olanlara 

yönəlmiş gənclərlə iş fəaliyyətləri onlara məktəblərdən fərqlənən və məktəbi 

xatırlatmayan bir mühit təklif etməlidirlər. 

Rəsmi təhsil gənclərin kifayət qədər standartlaşdırılmış bir prosesə (tədris 

planına) uyğun olaraq tələb olunan minimum standartı (təhsil tələbləri ilə 

müəyyənləşdirilmiş) öyrənilməsini nəzərdə tutur. Digər tərəfdən, gənclərlə iş 

gəncləri özləri üçün təyin etdikləri nəticələrə nail olmağa vadar edir və proses 

onlarla birlikdə hazırlanır.  

Fərqliliyin o qədər də aydın olmadığı digər bir sahə sosial işdir. Şəkil 1-də 

göstərildiyi kimi, prevensiya və sosial inteqrasiya tez-tez gənclərlə işin məqsədi 

kimi qeyd olunur. Bunlar həm də sosial işin məqsədləridir. Bir neçə ölkə hesabatı 

gənclərlə iş ilə sosial rifah arasında aydın bir xətt çəkir, sonuncunun gənclərə 

verdiyi töhfəni tanıyır, lakin gənclərlə işlə eyniləşdirmir. Digər hesabatlarda açıq 

şəkildə sosial iş və sosial rifah sahəsinə daxil olan gənclər üçün xidmətlər 

müzakirə olunur. Məsələn, Danimarka hesabatında SSP (S = məktəb (school), S = 

sosial xidmətlər şöbəsi (social services department), P = polis (police)) əməkdaşlıq 

modeli təsvir edilir. Bu modelə əsasən məktəb, sosial xidmətlər departamenti və 

polis gənc cinayətkarlarla yanaşı heç vaxt bu cür fəaliyyəti olmayan gənclər üçün 

də prevensiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün qarşılıqlı əməkdaşlıq 



çərçivəsində işləyir  gənc cinayətkarlara hər hansı bir cinayət fəaliyyətində. Alman 

hesabatında gəncləri dəstəkləyən, məsələn təhsildən məşğulluğa keçiddə gənclərə 

xidmət göstərən gənclər xidmətlərinin (gənclərə bir sıra xidmətlər göstərmələri 

zəruri olan orqanlar) fəaliyyətləri müzakirə olunur: əksər ölkələrdə bu funksiya 

dövlət məşğulluq xidmətləri tərəfindən həyata keçirilir. 

Beləliklə, sosial işlə gənclərlə iş arasında nəzəri bir fərq olaraq xidmətin 

gəncin iştirak etməsi və ya iştirak etməməsi üçün könüllü olub-olmaması bilər. 

Bəzi rifah xidmətlərindən müəyyən əhali (məsələn, cinayətkarlar və ya işsizlər) 

qrupları istifadə edir. Gənclərlə işin könüllü xarakteri onun uğurunun açarı kimi 

görülür. Ancaq praktikada fərq həmişə asanlıqla tətbiq olunmur, məsələn, gənclərə 

yönəlmiş bəzi bələdçilik və konsultasiya fəaliyyətləri tələb oluna bilər, lakin 

onların metodologiyası və fərdi inkişafa yanaşması gənclər üçün könüllü bələdçilik 

və konsultasiya xidmətləri ilə çox oxşar ola bilər. 

Gənclərlə işi həyata keçirən təşkilatların fəaliyyətləri 

Yuxarıda deyildiyi kimi, gənclərin iş fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyəti 

gənclərin işinin nə olduğunu başa düşməyin açarı deyildir; Yay düşərgəsi idman və 

oyunlar təşkil etməklə gəncləri cəlb edə bilər və ya il boyu kinoteatr gənclər 

klubunu idarə etməklə eyni məqsədlərə xidmət edə bilər. Buna baxmayaraq, 

gənclərin iş fəaliyyətləri bəzi geniş kateqoriyalara qruplaşdırıla bilər: 

■ Maarifləndirmə və təşviqat; 

■ Məlumat və məsləhət; 

■ Beynəlxalq inkişaf və vətəndaş könüllülüyü; 

■ İstirahətə əsaslanan kurslar və fəaliyyətlər; 

■ Layihə fəaliyyətləri (özünü təşkil); 

■ Küçə işləri və təbliğat işləri. 



Bu fəaliyyətlər mədəniyyət, incəsənət, sənətkarlıq, ətraf mühit, mədəni və 

tarixi irs, idman, siyasət, vətəndaşlıq, insan hüquqları və sağlamlıq, təhlükəsizlik 

və ya cinayət kimi mövzulara qədər bir çox müxtəlif sahələrdə ola bilər. 

 

Gənclərlə iş sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların növləri 

Gənclərlə iş bir sıra təşkilatlar tərəfindən təqdim edilir və ya həyata keçirilir. 

Bu təşkilatlardan bəziləri əsasən gənclərlə işləyir, bəzilərində fərqli hədəf qrupları 

var. Bir təşkilat bir sıra gənclərin iş fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər və gənclərin 

növündən asılı olaraq müxtəlif məqsədlərlə işləyə bilər. Ümumilikdə, ədəbiyyat 

araşdırmasına əsasən gənclər təşkilatlarının aşağıdakı əsas növləri 

müəyyənləşdirilib və ölkə hesabatları ilə təsdiqlənib: 

■ Gənclər klubları / müsbət fəaliyyət təminatı - bunlar axşamlar / həftə 

sonları / tətil günlərində təklif olunan müxtəlif müsbət fəaliyyətlərlə hamı üçün 

açıq olan gənclər klublarıdır. Gənclərlə işin təmin olunmasının bu forması 

ümumiyyətlə yaxşı formalaşdırılmışdır və gənclər iş həyata keçirilən bütün 

ölkələrdə belə təşkilatlara rast gəlməm mümkündür. 

■ Məktəblər, kitabxanalar və ya xəstəxanalar kimi mövcud (rəsmi) bir 

xidmət / qurum daxilində əlavə / mütəxəssis dəstəyi verən gənclərlə iş. Bir məktəb 

mühitində gənclərlə iş aşağıdakı fəaliyyətlərlə həyata keçirilə bilər: mentorluq və 

konsultasiya; ayrıca dəhlizlər, yeməkxanalar, ümumi otaqlar və oyun sahələri; 

məktəb qəzetləri və ya məktəb şuraları və forumları ilə iş; ev tapşırığı və təhsil 

dəstəyi klubları; məktəbdə çətinlik çəkən gənclərlə iş; və fərdi dəstək. Məktəblərdə 

və ya xəstəxanalarda gənclərlə iş mütəxəssisləri gənclərin bu xidmətlərdən daha 

yaxşı istifadə etmək üçün onlara kömək edə bilər və bəzi hallarda həmin 

xidmətlərin gənclərin ehtiyaclarına cavab verə bilməsi üçün təkmilləşdirilməsinə 

təsir göstərə bilərlər. 



■ Təbliğat işi (bəzən "küçə işi" də adlandırılır) "əlçatmaz" işlərin 

görülməsinə yönəldilmişdir. Burada gənclərlə iş mütəxəssisləri gənclərin müvafiq 

fəaliyyətlərdə iştirak etmələri və ya yerlərdə dəstək göstərmələri üçün yerli gənclər 

arasında popular olan küçələrə gedirlər/ səfərlər edirlər, səyyar xidmət göstərirlər 

və / və ya gənclərin evlərinə ziyarətlər edirlər. Təbliğat işləri getdikcə küçələrdə 

deyil, onlayn olaraq, eyni zamanda gənclər işin daha çox həyata keçirildiyi gənclər 

klublarında da aparılır. 

■ "Bir pəncərə" yanaşmasına bəzən bir binanın daxilində yerləşən və ya 

ehtiyacı olanların hamısına asanlıqla təmin etmək üçün bir sıra provayderlər 

tərəfindən məlumat, məsləhət, rəhbərlik və praktiki dəstək verilməsidir. Bu, 

Avropanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən İsveçdə və İngiltərədə getdikcə 

populyarlaşan xidmətlərin təqdim edilməsi modelidir. Bu cür modellər təcrid 

edilmiş bir gəncin bu probleminin həll edilməsi mürəkkəb ola biləcəyi və bunun 

üçün bir sıra dövlət orqanlarını cəlb edilməsinə ehtiyac duyula biləcəyi nəzərə 

alınaraq yaradılmışdır. Məsələn, sosial qurumlar müavinətlərlə məşğul ola bilər, 

təhsil və əmək bazarı idarələri adətən maliyyələşdirmə və ya təlim imkanlarının 

təşkili üçün məsuliyyət daşıyırlar və sağlamlıq agentlikləri də gəncə dəstək ola 

bilər. Beləliklə, bəzi ölkələr, şəhərlər və bölgələr gənclərə geniş xidmətlər göstərən 

"bir pəncərə" tipli mərkəzlər yaratmaqla bu çağırışa cavab verdilər.  

■ Mütəşəkkil gənclər birlikləri bir çox ölkələrdə gənclərin işinin təməl 

daşıdır və belə birliklər və onların fəaliyyəti gənclərin öz iştirakı və 

təşkilatlanmasına əsaslanır. BUrada yerli qurumdan tutmuş Avropa Gənclər 

Forumu kimi pan-Avropa gənclər təşkilatlarına qədər birlikləri misal göstərmək 

olar. Maliyyələrindən, o cümlədən dövlət dəstəyinin səviyyəsindən, habelə 

xidmətlərin göstərilməsində və layihəyə əsaslanan imkanlardan asılı olaraq bir çox 

rolu yerinə yetirirlər. Bir çox gənclər assosiasiyaları da  gənclərin işini və ya 

gənclərin siyasi gündəmini lobbi etmək və irəli sürməklə məşğuldurlar. Bu 



təşkilatların bir çoxu gənclər işi beynəlxalq  səviyyədə həyata keçirir və müxtəlif 

ölkələrdən, etnik mənşəli və mədəniyyətlərdən olan gənclərə bir-biri ilə görüşmək, 

mədəni biliklərini genişləndirmək və şəxsi bacarıqlarını artırmaq üçün imkanlar 

verir (yəni qarşılıqlı əlaqə, ünsiyyət və anlaşma).  

Onlayn məlumat və məsləhət xidmətlərindən istifadə hazırda bir çox Avropa 

ölkələrində gənclərə xidmət təklifinin əsas elementi hesab olunur. Məlumat, 

konsultasiya və bələdçilik xidmətlərini təqdim etməklə yanaşı, onlayn portallar da 

təhsil, təlim və məşğulluq imkanları və istifadəsi asan olan interaktiv 

qiymətləndirmə vasitələri barədə məlumat verə bilər, gənclərə karyeraları barədə 

qərar verməyə kömək edə bilər. Platformaların əksəriyyəti universal bir xidmətdir. 

Bir çox cəhətdən gənclər arasında popular hesab edilsə də və “bir pəncərə” 

məntəqələrindən daha əlçatan kimi qəbul edilsə də bu xidmətlər daha çox 

kompüterlərdən istifadə etmək imkanları olan gəncləri hədəfləyir və buna görə də 

bəzi hallarda mürəkkəb problemlərin həllində o qədər də təsirli olmaya bilərlər. 

Maarifləndirmə / təbliğat-təşviqat kampaniyaları - gənclərlə işə həm ictimai 

sektor, həm maraq göstərən təşkilatlar, həm də gənclərin özləri tərəfindən həyata 

keçirilən maarifləndirmə və təbliğat işləri daxil ola bilər. Bu cür kampaniyaların 

bir çoxu sağlamlıq və ya maddə asılılığı ilə əlaqədardır, eyni zamanda hüquqlar və 

vətəndaşlıq problemlərini də əhatə edə bilər. 

 

Gənclərlə işin müxtəlif növləri 

Artıq məlum olduğu kimi, gənclərlə iş fəaliyyətlərinin əksəriyyətinin 

paylaşdığı əsas ümumi xüsusiyyətlər var. O da məlumdur ki, bəzi əsas ortaq 

xüsusiyyətlərin olmasına baxmayaraq təklif olunan fəaliyyətin növləri və bu 

fəaliyyətlərin əsas diqqət etdiyi məslələrlə bağlı olduqca böyük fərqlər mövcuddur. 

Gənclərlə işin əsəs iki istiqaməti müəyyən edilmişdir: 



1. Hədəf qrupu – bütün gənclərə və yalnız spesifik gənclər qrupuna 

hədəflənmiş gənclərlə iş fəaliyyətlərini ayırd etmək vacibdir. Birinci 

halda təqdim edilən xidmətlərin bütün gənclər üçün uyğun olması 

gözlənilir. İkinci halda isə nəzərə alınır ki, gənclərin müəyyən qruplarının 

spesifik ehtiyacları var və bu ehtiyacları “universal” kontekstdə 

qarşılamaq çətindir, bu məsələyə daha həssas yanaşmaq lazımdır.  

2. Gənclərlə işin məqsədləri – bəzi gənclərlə iş fəaliyyətlərinin əsas 

məqsədləri şəxsi inkişaf və gəncin ümumilikdə özünün realizə etməsinə 

dəstək verməkdir, digər fəaliyyətlərin isə məqsədi spesifik məsələləri həll 

etməkdir. Belə olan halda, fəaliyyət hədəf qrupuna köklənmir (köklənə 

də bilər). bu fəaliyyətlər həm də spesifiki social məsələlərə köklənə bilər. 

qeyd edilməlidir ki, şəxsi inkişaf aspekti daha çox məqsəd əsaslı 

fəaliyyətdir, birinci halda isə gənclərlə işin birinci növündə şəxsi inkişaf 

əsas məqsəddir.  

 

Nümunə 1. xüsusi hədəf qrup olmadan şəxsi inkişafa köklənmə 

Hi Rez Gənclik Mərkəzi İrlandiyanın Dublin şəhərindən bir saat cənubda 

yerləşən bir sahil qəsəbəsində müstəqil bir gənclik mərkəzidir və orta məktəbin 

yuxarı siniflərində oxuyan yeniyetmələr üçün bir yerdir edir. Mərkəz əvvəlcə Bray 

qəsəbəsindəki yerli bir cəmiyyətin hədəfə yönəlmiş xidmətlər deyil, ümumi 

gənclərlə iş xidmətləri təqdim etmək məqsədilə gənclər üçün xüsusi məkan 

yaradılmasına ehtiyacın olması ideyasından irəli gələrək meydana gəldi. 

Gənclər mərkəzinin bütün gənclər üçün açıq olduğunu nəzərə alsaq, 

gənclərin xüsusi hədəf qrupu yoxdur. Gənclər orta məktəbə başladıqdan sonra bu 

mərkəzə üzv olmaq hüququna malikdirlər və yuxarı yaş həddi yoxdur. 

Hi Rez gənclik mərkəzində tətbiq olunan yanaşma gənclərin böyüməsi və 

inkişafı, xüsusən də öyrənmə inkişafı imkanlarına yönəldilmişdir. Mərkəz gənclərə 



inkişaf və böyümə təklif edən hər hansı bir fəaliyyətdə iştirak etmək imkanı təklif 

edir. 

Mənbə: Hi Rez Gənclik Mərkəzi, İrlandiya 

 

Nümunə 2. Xüsusi bir hədəf qrupuna yönəlmiş və böyük məqsədin fərdi 

inkişaf olması 

BeLonG To Gənclər Xidmətləri İrlandiyada lesbiyan, gey, biseksual və 

transgender (LGBT) gənclər üçün milli bir təşkilatdır. Təşkilat, ölkə daxilində 

lesbiyan, gey, biseksual və transgender gənclərə birbaşa gənclik xidmətləri 

göstərir. BeLong To-nun əsas hissəsində məhz bu gənclərin həyatına təsir göstərən, 

həmçinin cəmiyyətdə dəyişikliklərə çalışan gənclərin gücləndirilməsi üçün iştirak 

strukturları var. 

BeLonG To-nun bu fəaliyyətləri ciddi mənada üzvlərə yönəlməsə də, onlar 

təşkilat olaraq fəal olaraq iştirak edən gənclərə istiqamətlənmişdir. 

Bu təşkilatın digər fəaliyyətləri geniş ictimaiyyət üçün açıqdır. 

BeLonG İrlandiyadakı LGBT gənclərinə təhlükəsiz və əyləncəli xidmətlər 

göstərmək missiyasına malikdir: 

■ Kəşfiyyat, inkişaf və böyümə yolu ilə onları inkişaf etdirmək; 

■ Onların bərabərhüquqlu vətəndaş kimi hüquqlarından istifadə edə 

bilmələrini təmin etmək; 

■ Onları müsbət sosial dəyişikliyin agenti kimi iştirak etmək üçün 

səlahiyyətləndirmək; 

■ Cəmiyyətin LGBT gənclərinə tam və dəyərli üzvlər kimi hörmət etmələri 

üçün təbliğat və təşviqat səsini təmin etmək. 

Bu gənclik xidmətinin təcrübəsi sosial nəzarətdən daha çox , sosial 

dəyişiklikliyə xidmət edir. Xidmət gənclərin işinin kritik sosial təhsil modeli ilə 

fəaliyyət göstərir. Bu çərçivədə gənclər, həm gənclər, həm də cəmiyyət üçün çox 



aydın bir proqram vurğusu, proses, münasibətlər, iştirak strukturları və nəticələr ilə 

həmyaşıd təhsil modelinə cəlb olunurlar. Gənclərlə işin bu xüsusi modeli xidmətlə 

məşğul olan gənclərə güc ötürülməsinə əsaslanır. Gənclər özləri fəaliyyətlərinin 

məqsədlərini müəyyən edir, araşdırır və anlayır və prosesdə bərabər tərəfdaş kimi 

gənclərlə iş mütəxəssisləri ilə birlikdə işləyir. Gənclərlə işin bu modelinin 

gözlənilən nəticəsi gəncləri sosial dəyişikliklərin agenti olmaq və sosial sahibkar 

olmaq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdir. Bu proses vasitəsilə bu gənclər mövcud 

strukturları (məktəblər kimi) və onlara təsir edən siyasətləri dəyişdirməyə 

çalışırlar. 

Mənbə: BeLonG To, İrlandiya 

 

Nümunə 3. Müəyyən bir hədəf qrupuna və məsələyə fokuslanmaq 

Mobil Jugengarbeit Stuttgart (Mobil Gənclər İş Stuttgart) 1967-ci ildə 

qurulan və gənclər arasında sosial marginallaşma və cinayətkarlığın qarşısını 

almaq üçün fəaliyyət göstərən Avropanın ən qədim küçə işi təşəbbüslərindən 

biridir. Hədəf qrupu risk altında olan gənclərdir, əsasən ailələrinin sosial zəifliyi və 

ya miqrasiya səbəbi ilə təhsili əldə etmək imkanları məhdud olan gənclərdir. Əsas 

məqsəd marginallaşmış gənclərə küçə işi vasitəsilə dəstək olmaq, fəal kömək və 

məsləhət vermək və gənclərə daxili qaynaqlarını tapmaq və mürəkkəb həyat 

vəziyyətlərini həll etmək üçün sosial dincliyi təşviq etmək idi. Səyyar gəncllərlə iş 

marginallaşmadan daha çox əziyyət çəkən və nəticədə cinayətə cəlb edilə bilən və 

ya başqa şəkildə sosial təcridolunmadan əziyyət çəkən gənclərə çatmaq üçün 

hazırlanmış bir anlayışdır. 

Diqqəti çəkən fəaliyyət gənc dəstələrə (banda), o cümlədən dəstələrə 

yaxınlaşmağa və onlarla işləməyə əsaslanan küçə işidir, bu dəsti özündə problem 

kimi deyil, marjinal gənclərə qarşılıqlı dəstək mənbəyi kimi görür. 

Mənbə: Mobil Jugendarbeit Stuttgart, Almaniya 



 

Nümunə 4. Müəyyən bir məsələyə diqqət yetirmək, lakin hamı üçün 

açıqdır 

İspan Ailə Planlaşdırma Federasiyası tərəfindən 1991-ci ildən bəri 'Cinsiyyət 

və Kontrasepsiya Sağlamlığı Gənclik Proqramı' həyata keçirən dörd Gəncliyin 

Dostu Mərkəzi (Centros Jóvenes de Anticoncepción y Cinsualidad-CJAS) idarə 

edir. 29 yaşdan kiçik gənclər cinsi sağlamlıq haqqında üz-üzə, onlayn və ya 

telefonla pulsuz məlumat və məsləhət alırlar. Həm də hamiləlik, HİV və CYB test 

yardımı göstərirlər. Xidmət məxfilik, anonimlik və sərbəst və asan əldə edilməsi ilə 

xarakterizə olunur. 

Proqram gənclərin sağlamlıq xidmətlərindən istifadə edərkən manelərlə 

qarşılaşdıqları kimi fikirlərdən ilhamlanaraq yaradıldı. Sağlamlıq mərkəzləri 

gənclər üçün xoş bir mühit olmaya bilər, çünki şəxsiyyətləri soruşulur və 

tanıdıqları insanları görə bilərlər (yəni ailə, həkimlər). Bu çərçivədə və gənclərin 

hüquqlarını və cinsi sağlamlıq xidmətlərinə olan ehtiyaclarını tanıyan İspan Ailə 

Planlaşdırma Federasiyası bu cinsəllik və kontrasepsiya sağlamlığı üzrə gənclər 

proqramını həyata keçirərək dörd şəhərdə gənclərin dostu olan mərkəzlər qurdu: 

Coruna, Albacete, Barselona və Madrid. . 

Mərkəzlər rahat bir mühit təklif edir. Məqsəd yalnız gənclərin konkret 

çətinliklərini və ya şübhələrini həll etmək deyil, həm də cinsiyyətləri ilə əlaqədar 

müstəqillik və qərar qəbul etmək, həm də müsbət təcrübə və qənaətbəxş seksuallıq 

təşviq etməkdir. 
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