


insana yaxşılıq qalacaq...

…Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir.
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2007-ci ildən fəaliyyətə başlayan “Dayaq Xeyriyyə” fərqli peşə sahiblərinin xeyriyyəçilik 

məqsədilə könüllülük prinsipi əsasında xidmət göstərməyi üçün yaradılmışdır. Məqsədimiz ailə 

başçısını və ya əmək qabiliyyətini itirmiş ehtiyaclı insanların yaşayış səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılması, cəmiyyətə xeyriyyə fəaliyyətini aşılamaqla sosial öhdəlik anlayışının təşviqi, 

tarixdə xeyriyyəçilik irsi qoymuş böyük şəxsiyyətlərin xeyriyyəçilik təcrübəsini yaşadaraq mənəvi 

dəyərlərimizin qorunmağı, xeyirxahlıq ənənələrimizi davam etdirmək və ümumilikdə xeyirli 

işlər görməklə uca Yaradanın əmrini yerinə yetirməkdir.

Bizə müraciət edən ehtiyaclı insanlar araşdırıldıqdan və himayəyə götürüldükdən sonra 

ehtiyaclarına müvafiq olaraq ərzaq, tibb, təmir, təhsil və digər sahələrdə yardım göstərilir. Bu 

yolda bizimlə könüllülər və xeyriyyəçilərin çiyin-çiyinə addımlaması məqsədimizə nail olmaqda 

bizə yardım edir. Müxtəlif sahələrdə yaranan ehtiyaclarla bağlı fərqli peşə sahibləri peşəsindən 

və əlindəki imkanlardan istifadə edərək təmənnasız xidmət göstərirlər.

BİZ KİMİK

HAQQIMIZDA



Yardım üçün edilən müraciətlər 
(veb-sayt, telefon zəngləri, sosial 

şəbəkə və digər vasitələrlə)  
qeydiyyata alınır. 

MÜRACİƏTLƏRİN QƏBULU 

Qeydiyyata alınan müraciətlər 
Araşdırma qrupuna yönləndirilir. 

ARAŞDIRMA

Araşdırmada toplanan məlumatlar 
iclasda müzakirə edildikdən sonra 
aidiyyəti üzrə müvafiq layihələrə 

yönləndirilir. 

QƏRAR

Himayəyə götürülmüş ehtiyaclı 
insanlara büdcədən müvafiq 

maliyyə vəsaiti ayrılır. 

MALİYYƏ

Ehtiyaclı insanların problemlərinin 
həlli istiqamətində tədbirlər icra 

qruplarımız tərəfindən həyata keçirilir.

İCRA

Görülən tədbirlərlə əlaqədar 
müvafiq mühasibatlıq və 

kargüzarlıq işləri həyata keçirilir.

ARXİVLƏŞDİRİLMƏ
VƏ HESABAT

HAQQIMIZDA

1

NECƏ İŞLƏYİRİK
Aşağıdakı sxem yardımların ehtiyaclı insanlara komandamız tərəfindən 
çatdırılması alqoritmini izah edir.
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MƏQSƏDİMİZ İANƏLƏRİNİZİN REAL 
EHTİYAC SAHİBLƏRİNƏ ÇATDIRILMAĞININ 
TƏMİN EDİLMƏSİDİR.

ARAŞDIRMA QRUPU



Araşdırma qrupunun səmərəli fəaliyyəti nəticəsində ianələr yalnız real ehtiyac sahiblərinə çatdırılır. Müraciət edənlər yalnız 
araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq himayəyə götürülür. Yardım üçün edilən müraciətlər (sosial şəbəkə, telefon zəngləri, 
veb-sayt, yönləndirilmə və digər vasitələrlə) araşdırma qrupuna yönləndirilir.

Araşdırma qrupunun üzvləri qeyd edilən ünvanlara getməklə xüsusi anket vasitəsilə müraciət edənin ailə vəziyyətini, sağlamlıq 
və yaşayış durumunu, aylıq gəlir və xərclərini – ehtiyaclılıq səviyyəsini müəyyən edərək müzakirəyə çıxarır. Qərar vermək üçün 
kifayət qədər məlumat olmadığı təqdirdə və ya şübhəli hallarda müraciət edənin yenidən araşdırılmağı tələb olunur. 

Araşdırma qrupunun təcrübəli üzvləri və bütövlükdə jüri gətirilən arqumentlərə, sənədlərə və məlumatlara əsasən müzakirələr 
aparır. Müzakirələrin nəticəsi kimi ehtiyaclılar səs çoxluğuna əsasən himayəyə götürülürlər.

Himayəmizdə olan ailələr 3 aydan bir yenidən araşdırılır. İlkin araşdırıldığı dövrlə nisbətdə yaşayış səviyyəsi yaxşılaşmış, gəlirləri 
artan və (ya) xərcləri azalan ehtiyaclıların himayəmizdə qalması ilə bağlı qərar verilir. Beləliklə, ianələrin həqiqi ehtiyaclılara 
çatdırılmağının davamlılığını bu fəaliyyətimizlə təmin edirik.

DAYAQ XEYRİYYƏ / ARAŞDIRMA QRUPU



Yaxşılıq insanlıq sənətidir.
Nizami Gəncəvi

Gələcəyimiz üçün ən yaxşı sərmayə
etdiyimiz yaxşılıqlardır.

Şekspir

FƏALİYYƏTİMİZ / LAYİHƏLƏR

DAYAQ TİBB

STOMATOLOJİ DAYAQ

DAYAQ ƏRZAQ

DAYAQ TƏMİR VƏ KOMMUNAL

DAYAQ TƏHSİL



LAYİHƏ HİMAYƏMİZDƏKİ İNSANLARIN 
ƏRZAQ EHTİYACLARINI QARŞILAMAĞA 
XİDMƏT EDİR.

DAYAQ ƏRZAQ



DAYAQ XEYRİYYƏ / DAYAQ ƏRZAQ
Xeyirsevər insanlardan toplanan ianələr hesabına həyata keçirdiyimiz və ehtiyaclı insanların ərzaq tələbatlarını ödəməyə xidmət 
edən "Dayaq ərzaq” layihəsi “Dayaq Xeyriyyə”-in ilk layihələrindəndir.

2007-ci ildən həyata keçirilən bu layihə ilə fasiləsiz olaraq hər ay 100-dən çox ailəyə ərzaq yardımları ilə dəstək olmuşuq. Belə ki, 
“Dayaq Xeyriyyə”-ə müraciət etdikdən sonra araşdırılaraq himayəyə götürülən ehtiyaclı insanların ünvanlarına hər ayın sonu 
könüllülərimiz tərəfindən yardım səbətləri çatdırılır. Bundan başqa, ay ərzində bizə xeyriyyəçilərin birbaşa ərzaq şəklində təqdim 
etdiyi ianələrini də ehtiyaclılara paylayırıq.

Logistika prosesindəki insan və maddi resurslara qənaət, həmçinin, tərəfimizdən təqdim edilən standart paketlərdən fərqli 
olaraq ailələrin fərdi ərzaq seçimlərini (xəstəlik və ya zövqü ilə əlaqədar ərzaq seçimlərini) təmin etmək məqsədilə layihənin 
növbəti mərhələsi kimi aylıq ərzaq yardımını şəbəkələşmiş marketlərin plastik kartları və ya daha təkmil vasitələrlə həyata 
keçirməyi planlaşdırırıq.



HESABAT

İLLƏR

2017 612

360

613

876

1236

29965 AZN

17509 AZN

30051 AZN

43974 AZN

54041 AZN

2018

2019

2020

2021

MƏBLƏĞ EDİLƏN YARDIMLARIN SAYI

DAYAQ XEYRİYYƏ / DAYAQ ƏRZAQ

Hesabat himayəmizdə olan ehtiyaclı insanlara onların ərzaq ehtiyaclarının qarşılanması üçün son 5 ildə təmin edilən ərzaqların 
ümumi məbləğlərini əks etdirir.



KÖNÜLLÜ HƏKİMLƏRİMİZLƏ 
EHTIYACLILARIN SAĞLAMLIĞININ 

KEŞİYİNDƏYİK.

DAYAQ TİBB



DAYAQ XEYRİYYƏ / DAYAQ TİBB

Xəstəliklərdən əziyyət çəkən ehtiyaclı insanların qayğısına qalmaq “Dayaq Xeyriyyə”-in əsas məqsədlərindən biridir. “Dayaq 
Xeyriyyə” bu istiqamətdə fəaliyyətini “Dayaq tibb” layihəsi adı altında həyata keçirir. Müraciət edənlərin tibbi ehtiyacları ilkin olaraq 
araşdırma qrupu tərəfindən müəyyənləşdirilib müzakirə edildikdən və təsdiqləndikdən sonra onlar uyğun tibb müəssisələrinə 
yönləndirilirlər.

Müvafiq müayinə və müalicə prosedurlarının gedişatı nəzarətimizdə saxlanılır. Ehtiyaclılar üçün müalicə-bərpa işlərindən tutmuş 
səfil həyatı keçirən insanların sağlamlığının qayğısına qalınmağına qədər müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstəririk.

Bu fəaliyyətimiz əməkdaşlıq etdiyimiz klinikalar, laboratoriyalar, reabilitasiya mərkəzləri və fərdi həkimlərin təmənnasız və ya 
xüsusi endirimli qiymətlər əsasında göstərdikləri xidmətlərlə həyata keçirilir. Müalicə müddətində ehtiyaclı insanlar bizim 
tərəfimizdən zəruri dərman vasitələri və ya digər tibbi ləvazimatlarla da təmin olunurlar.



DAYAQ XEYRİYYƏ / DAYAQ TİBB

Bu hesabat son 5 il ərzində himayəmizdə olan ehtiyaclı insanların sağlamlıq problemlərinin aradan qaldırılmasından ötrü 
dərman və tibbi ləvazimatların alınması, cərrahi əməliyyatlar, müayinə və müalicə və bu kimi digər tədbirlərin görülməsinə 

xərclənən məbləğləri ehtiva edir.

HESABAT

İLLƏR

2017 25

29

32

78

34

3219 AZN

5745 AZN

6941 AZN

21815 AZN

7796 AZN

2018

2019

2020

2021

MƏBLƏĞ YARDIM EDİLƏN PASİYENT SAYI



LAYİHƏMİZİN MƏQSƏDİ AZTƏMİNATLI İNSANLARA, 
ELƏCƏ DƏ ŞƏHİDLƏRİMİZİN AİLƏ ÜZVLƏRİNƏ VƏ 
QAZİLƏRƏ SAĞLAM TƏBƏSSÜM BƏXŞ ETMƏKDİR.

STOMATOLOJİ DAYAQ



“Dayaq Xeyriyyə”-in 2017-ci ildə təsis etdiyi “Stomatoloji dayaq” layihəsi ilə qayğıya ehtiyacı olan aztəminatlı insanlara, vətən 
müharibəsində canından keçən şəhidlərimizin əmanəti olan ailə üzvlərinə, eləcə də əlillik dərəcəsi olan qazilərimizə təmənnasız 
stomatoloji xidmətlər göstərilir. 

Könüllü həkim və diş texniklərinin qeydiyyatdan keçməsi üçün www.stom.dayaq.az saytını yaratmışıq. Pasiyentlərin qəbulu 
araşdırma qrupumuz və “YAŞAT” fondu tərəfindən tənzimlənir. Müraciət edənlər müvafiq qaydada araşdırıldıqdan sonra 
layihədəki xidmətlərdən yararlana bilərlər.

DAYAQ XEYRİYYƏ / STOMATOLOJİ DAYAQ



DAYAQ XEYRİYYƏ / STOMATOLOJİ DAYAQ 

Layihə fəaliyyətə başladığı gündən 317 həkim və texnikimiz könüllü, təmənnasız stomatoloji xidmət göstərmək üçün, eləcə də 8 
stomatoloji firma material və texniki təminat dəstəyi üçün layihəmizə qoşularaq qeydiyyatdan keçmişdir. Layihəyə müxtəlif 
regionlardan və fərqli stomatoloji sahələrdə ixtisaslaşmış çox sayda həkim və texniklərin qoşulması bizə pasiyentləri təyinatı üzrə 
yönləndirmək və növbəti mərhələlərin tənzimlənməyi imkanını verir.

Bu günə qədər şəhidlərimizin ailə üzvləri, qazilər və aztəminatlı ailələrin üzvləri olmaqla 380 pasiyentə təmənnasız stomatoloji 
xidmət göstərilmişdir. Layihə çərçivəsində diş müalicəsi, diş bərpası, total protezlər, keramika qapaqlar, ortodontik aparatlar, 
cərrahi prosedurlar, implant əməliyyatları və sair kimi 2449 xidmət həkim və texniklərimiz tərəfindən təqdim olunmuşdur. 
Bütövlükdə ümumi dəyəri 410900 AZN məbləğində qiymətləndirilmiş stomatoloji xidmət təmənnasız olaraq icra edilmişdir.



Stomatoloji dayaq layihəsində görülən işlərin kateqoriyalarına görə hesabatı.

DAYAQ XEYRİYYƏ / STOMATOLOJİ DAYAQ 



HESABAT

İLLƏR

2017 12

17

20

23

308

10960 AZN

25600 AZN

33140 AZN

42400 AZN

298800 AZN

2018

2019

2020

2021

MƏBLƏĞ YARDIM EDİLƏN PASİYENT SAYI

DAYAQ XEYRİYYƏ / STOMATOLOJİ DAYAQ

Bu hesabat “Stomatoloji dayaq” layihəsində son 5 il ərzində könüllü stomatoloq həkimlərin, diş texniklərinin və stomatoloji 
firmaların aztəminatlı insanlara, eləcə də şəhidlərimizin ailə üzvlərinə və qazilərə göstərdikləri xidmət və dəstəyin məbləğ 

etibarilə qiymətləndirilməsini əks etdirir.



DAYAQ TƏMİR VƏ KOMMUNAL

EHTİYACLI AİLƏLƏRİN ÖVLADLARINI DAHA SAĞLAM 
YAŞAYIŞ MÜHİTİNDƏ BÖYÜDƏ BİLMƏYİ ÜÇÜN 
KÖNÜLLÜLƏR VƏ XEYRİYYƏÇİLƏRLƏ BİRLİKDƏ ONLARIN 
YAŞAYIŞ ŞƏRAİTİNİ YAXŞILAŞDIRMAĞA ÇALIŞIRIQ.



DAYAQ XEYRİYYƏ / DAYAQ TƏMİR VƏ KOMMUNAL

Yardım üçün olunan müraciətləri araşdırarkən aztəminatlı ailələrin yaşadıqları 
mənzillərdəki kommunal problemlər və digər çətinlikləri gördükdən sonra “Dayaq 
təmir və kommunal” layihəsi ideyasını reallaşdırmağa qərar verdik.

Digər bütün layihələrimiz kimi, bu layihəmizi də könüllülərimiz vasitəsilə həyata 
keçirmişik. Layihəmiz könüllü ustalar və yığılan ianələr hesabına həyata keçirilir.

Ehtiyaclı insanların yaşadığı evlərin damlarının təmir olunmasından tutmuş 
kanalizasiya və su xəttlərinin çəkilməsi, evlərin istilik sistemi ilə təchiz olunması, 
qapı və pəncərələrin və məişət avadanlıqlarının təmin olunması və kommunal 
xərclərinin qarşılanmağına qədər xidmətlər layihə çərçivəsində icra edilir.

Məqsədimiz himayəmizdə olan ehtiyaclı ailələrin daha sağlam yaşaya bilmələri 
üçün yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaqdır.
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HESABAT

İLLƏR

2017 59

43

54

62

49

10599 AZN

8309 AZN

9819 AZN

11723 AZN

5809 AZN

2018

2019

2020

2021

MƏBLƏĞ EDİLƏN YARDIMLARIN SAYI

Hesabat son 5 ildə ehtiyaclı ailələrə kommunal xərclərinin, kirayə haqlarının qarşılanması üçün ödənişlərin edilməsi və 
təmir-tikinti xidmətlərinin həyata keçirilməsi üçün çəkilən xərcləri özündə əks etdirir. 

DAYAQ XEYRİYYƏ / DAYAQ TƏMİR VƏ KOMMUNAL



DAYAQ TƏHSİL

CƏMİYYƏTƏ FAYDA VERƏ BİLƏCƏYİMİZ 
MÜHÜM SAHƏLƏRDƏN BİRİ DƏ TƏHSİLDİR.



DAYAQ XEYRİYYƏ / DAYAQ TƏHSİL

2016-cı ildən "Könüllü müəllim" layihəsinə start verilmişdir. Layihə aztəminatlı ailələrin övladlarının təhsil və tədris problemlərinin 
həllini nəzərdə tutur. Bu layihə çərçivəsində məktəbəqədər hazırlıq, ibtidai siniflər üçün, eləcə də yuxarı sinif şagirdləri üçün 
Azərbaycan dili, riyaziyyat, coğrafiya, ingilis dili kimi fənlər üzrə könüllü dərslər təşkil olunmuşdur.

Bundan başqa, 2017-ci ildən "Məktəbli aksiyası" keçirərək tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar olaraq, məktəbliləri məktəbli 
forması, çantası və ləvazimatları ilə təmin etmişik. Keçən tədris ilində layihə çərçivəsində 9253 manatlıq büdcə ilə 117 məktəblinin, 
2021-2022-ci tədris ilində isə 9354.70 manatlıq büdcə ilə 134 məktəblinin təhsil ehtiyacları ödənilmişdir.

“Dayaq təhsil” məktəbəqədər, ümumi orta təhsil, repetitor xidməti, peşə hazırlığı, tələbə təqaüdü və digər sahələri əhatə edəcək 
proqramlara könüllü müəllimləri, təhsil şirkətlərini və digər sponsorları cəlb etməklə himayəmizdə olan ailələrin övladlarına daha 
böyük töhfələr verməkdədir. 



HESABAT

İLLƏR

2017 42

69

75

121

137

2294 AZN

5587 AZN

5542 AZN

11807 AZN

9555 AZN

2018

2019

2020

2021

MƏBLƏĞ EDİLƏN YARDIMLARIN SAYI

DAYAQ XEYRİYYƏ / DAYAQ TƏHSİL

Hesabat son 5 ildə ehtiyaclı insanların övladlarına məktəbli ləvazimatlarının, geyimlərinin və digər vəsaitlərin alınmağı, 
abituriyentlərin kurslarda təhsil almağı, tələbələrə təqaüd verilməyi və sair kimi görülən tədbirlərə xərclənən məbləğləri özündə 

əks etdirir.



insana yaxşılıq qalacaq...

Zərrə qədər yaxşılıq edən onun qarşılığını alacaqdır.
Qurani Kərim 99/7


