IDEA Public Union was founded in 2011 by Leyla Aliyeva, vicepresident of the Heydar Aliyev Foundation, with the vision to
protect rich nature of Azerbaijan and the greater Caucasus
region, and to preserve it for future generations by promoting
public awareness and action on environmental challenges.

IDEA İctimai Birliyi 2011-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən ətraf mühit çağırışları ilə bağlı
ictimai maarifləndirmə və fəaliyyəti təşviq etməklə Azərbaycanın
və Qafqaz regionunun zəngin təbiətini mühafizə etmək və onu
gələcək nəsillər üçün saxlamaq məqsədilə təsis edilmişdir.

The remit of IDEA encompasses such critical issues as
restoration and preservation of biodiversity, ensuring sustainable
development, campaigning for green economy, application
of eco-friendly and energy-efficient technologies, promoting
renewable energy, restoration of ecological balance, including
enhancing green spaces and tackling industrial pollution.

IDEA-nın fəaliyyət sahəsinə biomüxtəlifliyin bərpası və
saxlanılması, ətraf mühitin dayanıqlılığına diqqət etməklə
davamlı inkişafın təmin edilməsi, yaşıl iqtisadiyyatın təbliği,
ekoloji və enerjiyə qənaətcil texnologiyaların tətbiqi, bərpa olunan
enerjinin təşviqi, yaşıl zolaqların genişləndirilməsi və sənaye
çirklənməsinin qarşısının alınması da daxil olmaqla ekoloji
balansın saxlanılması və s. daxildir.

Since its establishment, IDEA has transformed into a source of
power for creative environmental initiatives. It has commenced
unprecedented projects, become a hub for environmental
activities by advocating and supporting solution efforts, and
proved to be a reliable partner for the distinguished international
organizations. IDEA maintains firm cooperation ties with UNEP,
IUCN, WWF and other prominent environmental institutions.
IDEA has also created a network of young environmentalists
from all around the globe, with the mission to create a
community of young people who share the same passion for
the environment. IDEA believes that educating younger
generation is key to achieving long-term and sustainable
solutions to emerging environmental threats.
Another distinctive character of IDEA is that it approaches all
projects in a most creative and artistic way, including through
art exhibitions and contests.

Təsis edildiyi dövrdən etibarən, IDEA misli görünməmiş layihələr
həyata keçirməklə yaradıcı təşəbbüslər üçün güc mənbəyi olmuş,
həll səylərini dəstəkləməklə ətraf mühit fəaliyyətləri mərkəzinə
çevrilmiş və UNEP, IUCN, WWF və digər qabaqcıl ətraf mühit
qurumları ilə möhkəm əməkdaşlıq əlaqələri yaratmaqla nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların etibarlı tərəfdaşı olduğunu sübut etmişdir.
IDEA, həmçinin ətraf mühitə laqeyd qalmayan gənclərin icmasını
yaratmaq missiyası daşıyan və dünyanın müxtəlif hissələrini
təmsil edən ekoloqların şəbəkəsinə çevrilmişdir. IDEA inanır ki,
gənclərin tədrisi ətraf mühit problemlərinin davamlı və uzun
müddətli həlli üçün əsas amildir.
IDEA-nın fərqləndirici xüsusiyyəti onun bütün layihələrə yaradıcı
və bədii şəkildə, o cümlədən incəsənət sərgiləri və müsabiqələri
vasitəsilə yanaşmasıdır.

“Make your own life more
environmentally friendly for the sake
of our green future, because every
change matters.”

Leyla Aliyeva

“YAŞIL GƏLƏCƏYİMİZ NAMİNƏ HƏYATINI
ƏTRAF MÜHİTƏ XEYİRXAH ET, ÇÜNKİ HƏR BİR
DƏYİŞİKLİK FƏRQ YARADIR.”

Azerbaijan is a place of
magnificent natural beauty,
stunning landscapes and rich
biodiversity.
With the aim of preserving
these treasures, I launched the
IDEA (International Dialogue for
Environmental Action) campaign
in 2011. Ever since then, IDEA has
transformed into a regional hub for
environmental activities and become a
reliable partner to distinguished international
organizations.
Even though we started our journey just four years ago, IDEA
has already accomplished a wide range of ambitious projects
and we are determined to remain on the front lines to combat
environmental threats and protect nature. Every year we reshape
our strategy, enlarge our programmes and add new priorities to
our agenda in order to address emerging challenges even more
effectively and in a timely manner. Our projects encompass
reviving extinct species, protecting endangered plants and
animals, restoring ecological balance, promoting green economy
and ensuring sustainable development.

Azərbaycan əsrarəngiz təbiət
gözəlliyi, heyrətamiz landşaft və
zəngin biomüxtəliflik məkanıdır.
Bu xəzinəni mühafizə etmək
məqsədilə, 2011-ci ildə mən IDEA
(Ətraf mühitin mühafizəsi naminə
beynəlxalq dialoq - International
Dialogue for Environmental Action)
kampaniyasına başladım. Ötən dövr
ərzində IDEA ətraf mühit fəaliyyətlərinin
regional mərkəzi və aparıcı beynəlxalq
təşkilatların etibarlı tərəfdaşına çevrilmişdir.
Cəmi dörd il əvvəl fəaliyyətə başlamağımıza baxmayaraq, IDEA
artıq bir sıra iri miqyaslı layihələr həyata keçirmişdir və biz,
bundan sonra da ətraf mühit təhdidləri ilə mübarizədə və təbiətin
mühafizəsində ön cəbhədə qalmaq niyyətindəyik. Meydana
çıxan yeni çağırışlara daha səmərəli və vaxtında cavab vermək
üçün biz hər il strategiyamızı nəzərdən keçirir, proqramımızı
genişləndirir və gündəliyimizə yeni prioritetlər daxil edirik. Bizim
layihələr nəsli kəsilmiş növlərin bərpası, təhlükə altında olan bitki
və heyvanların mühafizəsi, ekoloji balansın saxlanması, yaşıl
iqtisadiyyatın təşviqi və davamlı inkişafın təmin edilməsini əhatə
edir.

Empowering younger generations is key in achieving sustainable
solutions to emerging environmental threats. Therefore,
educating youth remains the cornerstone of our activities.
Through our projects we try to motivate them to play an active
role in the protection of our planet. I am proud to state that IDEA
has managed to unite young and passionate environmentalists
from all around the globe under its slogan “One Earth, One
Future”.

Ətraf mühit təhdidlərinin davamlı həlli baxımından gənc nəslin
dəstəklənməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır, bu səbəbdən gənclərin
tədrisi bizim fəaliyyətimizin təməlini təşkil edir. Layihələrimiz
vasitəsilə biz gəncləri planetimizin mühafizəsində daha aktiv
olmağa həvəsləndiririk. Fəxrlə deyə bilərəm ki, IDEA dünyanın
müxtəlif yerlərindən olan gənc və həvəsli ətraf mühit fəallarını
özünün “Bir dünya, bir gələcək” şüarı altında birləşdirə bilmişdir.

Our obligation to future generations lies in the preservation of
our ecosystem so that phenomenal flora and fauna species
have the chance to survive and flourish. Achieving this goal is
not something beyond our ability; in fact it is in our hands, since
negative human activity is a major source of environmental
degradation.

Gələcək nəsillər qarşısında öhdəliyimiz eko-sistemimizi qorumaq,
eləcə də nadir flora və fauna növlərinin yaşaması və inkişaf
etməsi üçün şərait yaratmaqdan ibarətdir. Bu hədəfə çatmaq
bizim bacarığımız xaricində deyil, əksinə bu bizim əlimizdədir,
belə ki, ətraf mühitin deqradasiyasının əsas mənbəyi mənfi insan
fəaliyyətidir.

We must consider changing our attitude towards the
environment – switching to green economy, decreasing
industrial pollution, producing renewable energy, using clean and
sustainable transport, reducing energy and water consumption,
ensuring effective waste management and other tools can
guarantee a sustainable and green future for our planet.

Ətraf mühitə qarşı münasibətimizin dəyişilməsi – yaşıl
iqtisadiyyata keçid, sənaye çirklənməsinin azaldılması, bərpa
olunan enerji istehsalı, ekoloji təmiz və davamlı nəqliyyatdan
istifadə, enerji və suya qənaət, tullantıların səmərəli idarə
olunması və digər vasitələr planetimizin davamlı və yaşıl
gələcəyinin təminatçısı ola bilər.

Innovative Dialogue

The First Environmental Forum of Azerbaijan
Caucasus Cat Summit

Education is the key

“Let’s protect leopards” summer camps
Scientific seminars and field studies
Green Conversation Club

Raising public awareness
«Shirvan National Park» documentary film
Introduction of new postage stamps

Green Agenda through Art

Participation at “Samani” project
“Big Five” exhibition
Presentation of 3D eco-graffiti
“Children’s Eyes on Earth” exhibition
“Here today…” exhibition
Participation at “Gala festival”

Green competitions

“Eco Picture Diary 2014” international contest
“My eco story” contest
“Eco House” design project

İnnovatİv dİaloqlar

Birinci Azərbaycan Ətraf Mühit Forumu
Qafqaz Biomüxtəliflik Sammiti

Təhsİl əvəzolunmaz amİldİr

“Bəbirləri qoruyaq” yay düşərgələri
Elmi mövzularda seminar və məşğələlər
“Yaşıl söhbət” klubu

İctİmaİ maarİfləndİrmə

“Şirvan Milli Parkı” sənədli filmi
Yeni poçt markalarının istifadəyə buraxılması

İncəsənət vasİtəsİlə “yaşıl”
çağırış

“Səməni” layihəsində iştirak
“Böyük beşlik” sərgisi
3D eko-qraffiti əsərinin nümayişi
“Yer kürəsi uşaqların gözü ilə” sərgisi
“Bugün burada…” sərgisi
“Qala Festivalı”-da iştirak

Yaşıl müsabİqə

“Eko Rəsm Gündəliyi 2014” beynəlxalq müsabiqəsi
“Mənim eko hekayəm” müsabiqəsi
“Eko ev” dizayn müsabiqəsi

IDEA at International arena

IDEA beynəlxalq arenada

IDEA and International Union for Conservation of Nature (IUCN)
Accreditation at International Union for Conservation of Nature (IUCN)
Participation at the World Parks Congress in Sydney
Co-operation with Zoological Society of London (ZSL)
United Nations Environment Program (UNEP)
World Wildlife Fund (WWF)
Co-operation with World Wildlife Fund
IDEA as an official co-ordinator of “Earth Hour” campaign
Panthera

IDEA və Təbiətin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birlik (IUCN)
Təbiətin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birliyə üzvlük
“Dünya Parklar Konqresi”-də iştirak
London Zooloji Cəmiyyəti
BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı (UNEP)
Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi Fondu (WWF)
Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi Fondu (WWF) ilə əməkdaşlıq
IDEA “Yer saatı” kampaniyasının rəsmi koordinatoru kimi
“Pantera” təşkilatı

Uniting for the environment

Ətraf mühİt namİnə hər kəsİn
səfərbər edİlməsİ

Let’s convert every paper sheet to a leaf
Coastal clean-up action

Preserving natural harmony
“No tree cutting!” program
“First aid to the nature” hotline and mobile group
Social advertisements made within the program
“Green Marathon” project

Addressing the problem
of stray animals

Shelter for homeless animals
IDEA contributes to the improvement of the dog shelters

“Hər kağızı bir yarpağa dəyişək”
Sahilyanı təmizlik aksiyası

Ekolojİ mühİtİn qorunması
İstİqamətİndə görülən İşlər

“Ağacların kəsilməsinə yox!” proqramı
“Təbiətə təcili yardım” qaynar xətti və mobil qrupu
Proqram çərçivəsində çəkilmiş sosial xarakterli videoçarxlar
“Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu”

Sahİbsİz heyvanlar üçün
sığınacağın təməlİnİn qoyulması
Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən sahibsiz heyvanlar üçün
sığınacaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yardım

Innovative Dialogue
“At IDEA, we are convinced that dialogue stands at the core of
environmental awareness building.” – L. Aliyeva (International
Camp of Young Environmentalists, Gabala, Azerbaijan, 24–27
November 2011)
Public debates are the birthplaces of new ideas. As an
organization whose goal is to address environmental problems
through dialogue, IDEA holds different forums and events on a
regular basis to pave the way for new initiatives.

The First Environmental Forum of Azerbaijan
Caucasus Cat Summit

İnnovatİv dİaloqlar
“Biz əminik ki, dialoq ətraf mühit üzrə maarifləndirmənin
özəyini təşkil edir” - L.Əliyeva (Gənc Ekoloqlar Düşərgəsi,
Qəbələ, Azərbaycan, 24-27 noyabr 2011)
İctimai müzakirələr yeni ideyaların yaranmasına rəvac verir.
Ətraf mühit problemlərini dialoq yolu ilə həll etmək məqsədi
daşıyan təşkilat kimi, IDEA yeni təşəbbüslərin yaranmasına
şərait yaratmaq üçün mütəmadi olaraq müxtəlif forum və
tədbirlər təşkil edir.

Birinci Azərbaycan Ətraf Mühit Forumu
Qafqaz Biomüxtəliflik Sammiti
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The First Environmental Forum
of Azerbaijan

Birinci Azərbaycan Ətraf Mühit
Forumu

On 18 March, at the initiative and support of IDEA Public Union,
«The First Environmental Forum of Azerbaijan” was held in
Baku, under the slogan “Let’s build a green future of Azerbaijan
together”. The Forum brought together governmental and nongovernmental enterprises working in the environmental sphere.

18 mart tarixində IDEA İctimai Birliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı
ilə “Azərbaycanın yaşıl sabahını birlikdə quraq” şüarı altında ətraf
mühit sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət və qeyri-hökumət
təşkilatlarını bir araya gətirmiş Birinci Azərbaycan Ətraf Mühit
Forumu keçirilmişdir.

The Forum covered two separate panel discussions: one on
“National view to the environmental problems, their solutions and
the role of the NGOs in this context”, and the other on «Present
and future of the co-operation between NGOs and governmental
institutions on environmental protection in Azerbaijan». The
event became a unique platform for exchange of ideas in finding
solutions to the urgent ecological problems in the country.

Forum “Ekoloji problemlərə milli baxış, onların həlli yolları və bu
işdə QHT-lərin rolu” və “Azərbaycanda ətraf mühitin qorunması
sahəsində QHT və dövlət strukturları arasında əməkdaşlığın
bu günü və sabahı” mövzularını əhatə edən iki paneldən ibarət
olmuşdur. Sözügedən tədbir ölkəmizdəki mövcud ekoloji
problemlərin həlli istiqamətində fikir mübadiləsi aparılması üçün
vahid platforma rolunu oynamışdır.

At the end of this historic forum an outcome document –
“Declaration of the 1st Azerbaijan Environment Forum» was
adopted.

Tarixi forumun yekununda “Birinci Azərbaycan Ətraf mühit forumu
bəyannaməsi” qəbul edilmişdir.

Caucasus Cat Summit

Qafqaz Biomüxtəliflik Sammiti

IDEA Public Union pays special attention to the preservation of
region’s biodiversity for future generations. For this very reason in
2012, IDEA identified Azerbaijan’s “Big Five” – five animals that are
under the threat of extinction – Brown Bear, Imperial Eagle, Grey
Wolf, Gazelle and Caucasian Leopard. Since then, IDEA has taken
a number of practical steps to preserve each of these species.

IDEA İctimai Birliyi regionun zəngin biomüxtəlifliyinin gələcək
nəsillər üçün saxlanılmasına xüsusi əhəmiyyət verir. Bu səbəbdən
də, IDEA 2012-ci ildə nəsli kəsilməkdə olan beş heyvan növünün
daxil olduğu Azərbaycanın “Böyük Beşliyini” (qonur ayı, imperial
qartal, boz canavar, ceyran və Qafqaz bəbiri) müəyyən etmişdir.

On May 7, IDEA Public Union, with the support of the Heydar Aliyev
Center, organized the first ever Caucasus Cat Summit in Baku.
The summit aimed to gather cat experts, researchers and people
working in the field of biodiversity conservation to discuss the
preservation of endangered animals, and share their knowledge
and experience.

7 may tarixində IDEA İctimai Birliyi, Heydər Əliyev Mərkəzinin
dəstəyi ilə Bakı şəhərində Qafqaz Biomüxtəlifliyi üzrə ilk Sammiti
(bəbir və digər pişikkimilərin mühafizəsi) təşkil etmişdir. Sammitin
məqsədi pişikkimilər üzrə mütəxəssisləri, tədqiqatçıları və
biomüxtəlifliyin mühafizəsi sahəsində çalışan insanları bir araya
toplayaraq təhlükə altında olan heyvanların qorunmasını müzakirə
etmək, eləcə də bilik və təcrübələri bölüşmək olmuşdur.

Besides famous international cat experts, the event brought
together representatives of a number of leading organizations,
including United Nations Environment Program (UNEP),
International Union for the Conservation of Nature (IUCN),
World Wildlife Fund (WWF), Panthera, Smithsonian Institution,
Zoological Society of London, the University of Harvard and
scientists from Azerbaijan. Leading environment experts and
scientists from different countries delivered statements and held
debates in the course of the Summit.

Dünyanın qabaqcıl pişik mühafizəsi mütəxəssisləri ilə yanaşı,
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMT-nin Ətraf
Mühit Proqramı (UNEP), Təbiəti Mühafizə İttifaqı (IUCN), Dünya
Vəhşi Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF), Pantera təşkilatı, Smitson
İnstitutu, London Zoologiya Cəmiyyəti və Harvard Universitetinin
təmsilçiləri və Azərbaycandan olan alimlər də Sammitdə iştirak
etmişlər. Bu xüsusda mütəxəssislər və nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələri mühazirələrlə çıxış etmiş və
müzakirələr aparmışlar.

The Summit became a starting point for future efforts to save the
Caucasian Leopard.

Sammit Qafqaz bəbirlərinin mühafizəsi istiqamətində
əlamətdar addım və başlanğıc nöqtəsi olmuşdur.

ilk
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Education is the key
“We believe that education is the key to solving any problem.” – L. Aliyeva
(Caucasus Cat Summit, Baku, Azerbaijan, 7 May 2014)
IDEA prioritizes education and every year, we expand our agenda with new
study activities. Our education program is designed to reach three pillars of
the young generation – schoolchildren, students and young professionals.
Besides scientific courses for students and young professionals, our program
offers environmental awareness sessions for those young individuals
who care about nature and are eager to learn the basics of environmental
protection.
IDEA’s educational program includes regular scientific sessions, field studies
and the IDEA Green Conversation Club. Courses are held on a weekly and
monthly basis at the IDEA Resource Center. Information about the courses
and seminars are regularly communicated to the public through IDEA’s online
services (website, Instagram account and Facebook page).

“Let’s protect leopards” summer camps
Scientific seminars and field studies
Green Conversation Club

Təhsİl əvəzolunmaz amİldİr
“Biz inanırıq ki, təhsil bütün problemlərin həlli üçün əsas amildir.” –
L.Əliyeva (Qafqaz Biomüxtəliflik Sammiti, Bakı, Azərbaycan, 7 may
2014)
IDEA təhsil sahəsini prioritet sayır və biz hər il gündəliyimizi tədris
faəliyyətləri ilə genişləndiririk. Bizim tədris proqramımız gənc nəslin
üç kateqoriyasını – məktəblilər, tələbələr və gənc mütəxəssisləri
əhatə edir. Tələbələr və mütəxəssislər üçün elmi kurslarla yanaşı,
bizim proqram ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı ümumi anlayışları
öyrənməyə çalışan gənclər üçün də dövri mühazirələr təşkil edir.
IDEA-nın müntəzəm təhsil proqramına elmi sessiyalar, praktiki tədris
və IDEA Yaşıl Söhbət Klubu daxildir. Müntəzəm kurslar həftəlik və
aylıq əsaslarda IDEA Resurs Mərkəzində həyata keçirilir. Kurslar və
seminarlar barədə məlumat ictimaiyyətə IDEA-nın onlayn xidmətləri
(internet səhifəsi, instaqram və feysbuk səhifələri) vasitəsilə çatdırılır.

“Bəbirləri qoruyaq” yay düşərgələri
Elmi mövzularda seminar və məşğələlər
“Yaşıl söhbət” klubu

“Let’s protect leopards”
summer camps
During her statement at the Caucasus Cat Summit held in May
2014, Leyla Aliyeva, Founder of IDEA, characterized awarenessraising activities as an indispensable element of protection,
and highlighted the importance of educating people, especially
younger generations, about the value of biodiversity.
Guided by this evaluation, IDEA Public Union, in co-operation
with the World Wildlife Fund (WWF), and with the support of
Heydar Aliyev Center and Ministry of Education of the Republic
of Azerbaijan, launched summer camps project entitled “Let’s
Protect Leopards”.
The project aimed to explain the essentials about the Caucasian
Leopard, including their habits, areas of habitat, role in biodiversity,
and the necessity of their protection. Given that the camps
coincided with the summer school vacation, we approached this
project in a creative manner and utilized entertaining tools like
researches, quizzes, competitions and games in the course of our
camps.
The targeted audience of the project was schoolchildren living in
the southern regions of the country, close to the Hirkan National
Park, where the camera traps detected six leopards. The project
consisted of two separate phases, both held in July. The first
one included the participation of children from Lankaran, Astara
and Lerik regions, while the second one included children from
Masalli, Jalilabad and Yardimli regions.
Considering the success of the project and the huge interest of
the local population, IDEA Public Union and its partners expressed
their intention to implement similar projects in the upcoming
years.
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“Bəbirləri qoruyaq” yay
düşərgələri
2014-cü ilin mayında keçirilən Qafqaz Biomüxtəliflik Sammitində
çıxışı zamanı IDEA-nın təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva ictimai
maarifləndirmə tədbirlərini mühafizənin ayrılmaz elementi
kimi xarakterizə etmiş və insanları, xüsusilə də gənc nəsli
biomüxtəlifliyin dəyəri barədə maarifləndirməyin əhəmiyyətindən
bəhs etmişdir.
Bu mövqeyi rəhbər tutaraq, IDEA İctimai Birliyi və Ümumdünya
Təbiəti Mühafizə Fondunun (WWF) Azərbaycan Nümayəndəliyi,
Heydər Əliyev Mərkəzi və Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin dəstəyi ilə məktəblilər üçün “Bəbirləri qoruyaq!” adlı
yay düşərgələri təşkil etmişlər.
Layihənin məqsədi Qafqaz bəbirləri, eləcə də onların həyat tərzi,
məskunlaşdığı ərazilər, biomüxtəliflikdə rolu və onların mühafizə
olunması zərurəti barədə məlumat vermək olmuşdur. Düşərgələrin
məktəblilərin yay tətili ilə üst-üstə düşdüyünü nəzərə alaraq, biz
bu layihəyə yaradıcı şəkildə yanaşdıq və onun gedişatında bir sıra
əyləncəli tədbirlər, o cümlədən araşdırma, müsabiqə, yarışma və
oyunlar təşkil etdik.
Düşərgələr kamera-tələlər tərəfindən altı bəbirin aşkar edildiyi
Hirkan Milli Parkına yaxın ərazilərdə - ölkənin cənub bölgəsində
yaşayan məktəbliləri əhatə etmişdir. Layihə iyul ayında keçirilən
iki ayrı fazadan ibarət olmuş, birinci düşərgədə Lənkəran, Astara
və Lerik rayonlarından olan şagirdlərin iştirak etdiyi halda, ikinci
düşərgə Masallı, Cəlilabad və Yardımlı rayonlarından olan
şagirdləri əhatə etmişdir.
Layihənin uğurunu və yerli əhalinin böyük marağını nəzərə alaraq,
IDEA İctimai Birliyi və onun tərəfdaşları növbəti illərdə də oxşar
layihələr həyata keçirmək niyyətlərini ifadə etmişlər.

Scientific seminars and field
studies

Elmi mövzularda seminar və
məşğələlər

IDEA’s education program pays special attention to academic
training of young individuals who study and work in the
environmental sphere. It regularly organizes scientific seminars
and field studies on ecological issues in Azerbaijan and the region,
including discussions on possible ways to address them.

IDEA-nın təhsil proqramı ətraf mühit üzrə təhsil alan və bu
sahədə fəaliyyət göstərən gənclərin akademik hazırlığına xüsusi
diqqət ayırır və bu məqsədlə mütəmadi olaraq, Azərbaycanda
və regionda mövcud ekoloji problemləri əks etdirən mövzuları,
eləcə də onların həlli yollarına həsr olunmuş elmi seminar və
məşğələləri təşkil edir.

This year’s seminars featured academic topics including
“Azerbaijani ornitofauna and observation of species”, “Mud
volcanoes in Azerbaijan and their role in ecosystem”, “Switching
to alternative and renewable energy resources: the international
experience, implemented activities in Azerbaijan, and
perspectives”, among others.

Bu il ərzindəki seminarların mövzuları «Azərbaycan ornitofaunası
və növlərin müşahidəsi», «Azərbaycan ərazisində yerləşən palçıq
vulkanları və onların ekosistemdə yeri», “Alternativ və bərpa
olunan enerji mənbələrindən istifadəyə keçid: dünya təcrübəsi və
Azərbaycanda görülmüş işlər və perspektivlər” və s. olmuşdur.

The executive courses offer an invaluable opportunity for young
specialists to take expert lectures and to attend practical trips to
the appropriate sites. Every year hundreds of young professionals
and students benefit from IDEA’s scientific program.

Kurslar gənc mütəxəssislər üçün mühazirələrdə iştirak etmək və
müvafiq sahələrə elmi-praktiki səfərlərdə iştirak etmək imkanı
yaradır. Hər il yüzlərlə gənc peşəkar IDEA-nın elmi proqramından
faydalanır.

Green Conversation Club
Green Conversation Club was launched in 2012 with the vision
to improve English language skills of young environmentalists.
Over the course of the last three years, the Club has been a
convenient study venue for students and young experts with an
environmental background who enjoyed chatting in English in a
friendly atmosphere.
Taking into account the positive feedback received from the
participants, Club sessions were held weekly this year. The major
topics discussed at the Club in 2014 included, among others,
sustainable development and the green economy, environmental
problems and the role of youth in solving them. Discussions were
held in English and were moderated by local and foreign experts.

“Yaşıl söhbət” klubu
“Yaşıl söhbət” klubu (Green Conversation club) gənc ekoloqların
ingilis dili biliklərini təkmilləşdirmək məqsədi ilə 2012-ci ildə
start götürmüşdür. Bu illər ərzində, sözügedən Klub ətraf mühit
sahəsinə bağlı olan tələbə və gənc mütəxəssislərin ingilis dilində
söhbət etdiyi rahat tədris məkanı olmuşdur.
İştirakçıların müsbət rəylərini nəzərə alaraq, bu il ərzində Klubun
görüşləri həftəlik əsaslarda təşkil edilmişdir. 2014-cü ildə Klub
çərçivəsində müzakirə olunan mövzular əsasən davamlı inkişaf,
yaşıl iqtisadiyyat, ətraf mühit problemləri və bu problemlərin
həllində gənclərin rolu və digərlərini əhatə edir. Söhbətlər yerli və
xarici ekspertlər tərəfindən, ingilis dilində aparılır.
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Raising public awareness
“Raising awareness among young people and teaching them
tools, like reducing waste, saving energy and water, promoting
environment-conscious green practices, will not only benefit
their community, but also mitigate the effects of climate change
and contribute to reversing the environmental degradation
trend that threatens the future of our planet.” – L. Aliyeva (Crans
Montana Forum, Baku, Azerbaijan, 30 June 2012)
IDEA considers awareness raising as an important part of
developing society’s support for addressing environmental
issues that need an urgent response.

«Shirvan National Park» documentary film
Introduction of new postage stamps

İctİmaİ maarİfləndİrmə
“Gənclər arasında ekoloji maarifləndirmə apararaq, onlara
tullantıların azaldılması, enerjiyə və suya qənaət edilməsi və
ətraf mühitin mühafizəsinə köklənmiş təcrübənin aşılanması
cəmiyyət üçün faydalı olmaqla yanaşı, iqlim dəyişikliyinin
fəsadlarını azaldacaq və planetimizin gələcəyinə təhlükə
yaradan ekoloji deqradasiyanın qarşısının alınmasına töhfə
verəcəkdir.” – L.Əliyeva (Krans Montana Forumu, Bakı,
Azərbaycan, 30 iyun 2012)
IDEA olaraq hesab edirik ki, ictimai maarifləndirmə aktual ekoloji
problemlərin həllində cəmiyyətin dəstəyinin alınması üçün zəruri
şərtdir.

“Şirvan Milli Parkı” sənədli filmi
Yeni poçt markalarının istifadəyə buraxılması
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«Shirvan National Park»
documentary film

“Şirvan Milli Parkı” sənədli filmi

In late 2013, we decided to make documentary films about eight
national parks of Azerbaijan – Absheron, Agh-gol, Altiagaj, Goygol,
Hirkan, Shahdag, Shirvan and Zangazur. We labelled this project
“Eight Miracles of Azerbaijan”.

2013-cü ilin sonunda biz Azərbaycanın 8 milli parkına (Ağgöl,
Zəngəzur, Altıağac, Hirkan, Abşeron, Şahdağ, Şirvan və Göygöl)
həsr olunmuş sənədli filmlər çəkmək qərarı verdik və bu layihəni
“Azərbaycanın 8 möcüzəsi” adlandırdıq.

The Premiere of the first documentary - “Shirvan National Park” was held at Nizami cinema hall, on May 14, 2014. The film directed
by a well-known director Igor Byshnov, offered comprehensive
information about rich flora and fauna of Shirvan National Park,
which is situated in the southest of Azerbaijan.

İlk sənədli film olan “Şirvan Milli Parkı”nın təqdimatı 14 may 2014cü il tarixində Nizami kino mərkəzində baş tutmuşdur. Məşhur
rejissor İqor Bişnyovun rejissoru olduğu bu film Azərbaycanın
cənub-şərqində yerləşən Şirvan Milli Parkının zəngin flora və
faunasından bəhs edir.

Introduction of new postage
stamps

Yeni poçt markalarının
istifadəyə buraxılması

In the modern world, illustrated postage stamps have become a
new method of spreading messages both within a country and
internationally.

Müasir dünyada təsviri poçt markaları ölkə daxilində və beynəlxalq
ictimaiyyətə mesaj çatdırılmasının yeni metoduna çevrilmişdir.

In May 2014, IDEA Public Union, in co-operation with “Azerpost”
LLC, introduced new postage stamps featuring illustrations of
the Big Five (Brown Bear, Imperial Eagle, Grey Wolf, Gazelle and
Caucasian Leopard).

IDEA İctimai Birliyi və “Azərpoçt” MMC-nin birgə əməkdaşlığı ilə
2014-cü ilin may ayında Qafqazda nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə
üzləşmiş 5 nəhəng heyvanın – qonur ayı, imperator qartalı, boz
canavar, ceyran və Qafqaz bəbirinin rəsmlərini özündə əks etdirən
yeni poçt markaları təqdim edilmişdir.

21

Green calls through Art
“The distinctive character of our organization is that we try to
approach all our projects in a very creative and artistic way.” L. Aliyeva (Caucasus Cat Summit, Baku, Azerbaijan, 7 May 2014)
IDEA’s innovative approach of communicating environmental
problems through art has proved to be an effective method of
attracting public attention. In 2014, IDEA both organized and
supported a number of art events in Azerbaijan and beyond. As was
the case in previous years, youth participation and the environment
remained the key subjects of IDEA’s art projects in 2014.

Participation at “Samani” project
“Big Five” exhibition
Presentation of 3D eco-graffiti
“Children’s Eyes on Earth” exhibition
“Here today…” exhibition
Participation at “Gala festival”

İncəsənət vasİtəsİlə
“yaşıl” çağırış
“Bizim təşkilatı fərqləndirən cəhət bütün layihələrimizə çox
yaradıcı və bədii şəkildə yanaşmağımızdır.”- L. Əliyeva (Qafqaz
Biomüxtəliflik Sammiti, Bakı, Azərbaycan, 7 may 2014)
IDEA-nın innovativ yanaşması olan - ətraf mühit problemlərinin
sənət vasitəsilə ictimaiyyətə çatıdırılması cəmiyyətin diqqətinin
cəlb edilməsinin səmərəli metodu olduğunu sübut etmişdir.
2014-cü ildə IDEA Azərbaycanda və xaricdə bir sıra incəsənət
tədbirləri təşkil etmiş və dəstəkləmişdir. Ötən illərdə olduğu kimi,
2014-cü ildə də əsas mövzu gənclər və ətraf mühit olmuşdur.

“Səməni” layihəsində iştirak
“Böyük beşlik” sərgisi
3D eko-qraffiti əsərinin nümayişi
“Yer kürəsi uşaqların gözü ilə” sərgisi
“Bugün burada…” sərgisi
“Qala Festivalı”-da iştirak

Participation at “Samani”
project
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“Səməni” layihəsində iştirak

On May 18, an international art competition named “Samani” (malt
grown up on the eve of Novruz holiday) was organized by Heydar
Aliyev Center. Samanis (malts) of different designs, shapes and
colors were demonstrated at the Center’s park.

Mart ayının 18-də Heydər Əliyev Mərkəzi tərəfindən “Səməni”
Beynəlxalq İncəsənət Müsabiqəsi təşkil olunmuşdur. Layihə
çərçivəsində Mərkəzin parkında müxtəlif dizaynlı, rəngli və ölçülü
səmənilər nümayiş olunmuşdur.

The unique design of the Samani presented by IDEA was made
of recycled paper, metal, plastics and wheels as guided by the
3R principles (Reuse, Reduce, Recycle), and was a message on
environmental protection.

IDEA-nın müsabiqəyə təqdim etdiyi “səməni” “3R” (“Yenidən
istifadə et, istifadəni azalt, təkrar emal et”) konsepsiyasına uyğun
olaraq istifadə olunmuş kağız, metal, plastik məmulatlar, təkər və
s. materiallardan hazırlanmış və ətraf mühitin mühafizəsi mesajı
daşımışdır.

“Big Five” exhibition

“Böyük beşlik” sərgisi

The Fifth Annual Maiden Tower International Art Festival was held
on May 7. The festival offered a stage for famous artists from
different countries, who created various artworks by decorating
models of the Maiden Tower in their own national styles, with
the aim to popularize on a global scale one of the most ancient,
mysterious and universally valued monuments of Azerbaijan.

7 may tarixində 5-ci “Qız Qalası” Beynəlxalq İncəsənət Festivalı
keçirilmişdir. Festivalda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn
tanınmış rəssamlar Qız Qalası maketlərini öz milli üslublarında
bəzəməklə Azərbaycanın ən qədim, sirli və universal dəyərə
verilən abidələrindən birini qlobal səviyyədə tanıtmaq məqsədi
güdmüşlər.

By the initiative of IDEA, a parallel event devoted to the painting of
animal sculptures was also organized within the Festival. Gazelle,
one of the Big Five species that faces the threat of extinction, was
chosen as the main symbol to represent IDEA’s Big Five at the
festival. Each Gazelle sculpture reflected a distinctive painting
and decoration style of the individual artist.

IDEA-nın təşəbbüsü ilə Festival çərçivəsində heyvan heykəllərinin
üzərində rəsmlərin çəkilməsinə həsr olunmuş paralel tədbir də
keçirilmişdir. Qafqazın nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə qarşılaşan
beşliyindən biri olan ceyran IDEA-nın “Böyük Beşliyinin” simvolu
seçilmiş və hər bir rəssam tamamlanmış ceyran heykəllər
üzərində xüsusi rəsm üslubunu və dekorasiya bacarığını nümayiş
etdirmişdir.

The event intended to raise public awareness on the endangered
species of Caucasian fauna, and draw attention to the problems
associated with wildlife protection.

Bu tədbirin başlıca məqsədi Qafqaz faunasının nəsli kəsilmək
təhlükəsi altında olan əsas növləri barədə ictimaiyyəti
məlumatlandırmaq olmuşdur.

25

26

Presentation of 3D eco-graffiti

3D eko-qraffiti əsərinin
nümayişi

In September, IDEA Public Union in co-operation with YARAT
Contemporary Art Space implemented an unprecedented 3D art
project in Baku.

2014-cü ilin sentyabr ayında IDEA İctimai Birliyi və YARAT Müasir
İncəsənət Məkanının birgə təşəbbüsü ilə Bakı şəhərində misli
görülməmiş 3D qraffiti layihəsi həyata keçirilmişdir.

British artists Edward Shearon, James Titchner and Julian
Phethean created 3D artworks at one of the central parks of Baku.
The graffiti work illustrated the rich nature of Azerbaijan, including
the five iconic animals of the Caucasus that are under the threat
of extinction.

İngiltərədən dəvət olunmuş qraffitistlər – Eduard Şiron, Ceyms
Titçner və Culiyan Fetin Bakı şəhərinin mərkəzi parklarından
birində 3D formatında qraffiti əsəri yaratmışlar. Sözügedən
rəsmdə Azərbaycanın zəngin təbiəti, o cümlədən Qafqazın nəsli
kəsilmək təhlükəsi ilə üzləşmiş beş heyvanı əks olunmuşdur.

The project aimed to describe the beautiful landscape and nature
of Azerbaijan, and to increase public awareness on the protection
of the endemic animal species of our region.

Layihənin məqsədi Azərbaycanın əsrarəngiz landşaft və təbiətini
təsvir etmək və regionumuzun endem heyvanlarının mühafizəsi
ilə bağlı ictimai maarifləndirməni artırmaqdan ibarət olmuşdur.
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“Children’s Eyes on Earth”
exhibition

“Yer kürəsi uşaqların gözü ilə”
sərgisi

In 2012 IDEA pioneered the first international project promoting
environmental awareness among children through photos in a
competition entitled “Children’s Eyes on Earth”. The international
contest, held in Baku, was widely supported and participated by
more than 1,200 children and young people from more than 90
countries worldwide, who submitted more than 4,000 images.

2012-ci ildə IDEA İctimai Birliyi ətraf mühit mövzusunda şəkillərin
dili ilə uşaqları məlumatlandıran “Yer kürəsi uşaqların gözü ilə”
adlı ilk beynəlxalq layihəni həyata keçirmişdir. Bakıda keçirilən bu
beynəlxalq müsabiqə geniş şəkildə dəstəklənmiş və 90-dan çox
ölkəni təmsil edən 1200 uşaq müsabiqəyə 4000-dən artıq şəkil
təqdim etmişdir.

In February this year, with IDEA’s support, “The Children’s Eyes
on Earth” photo exhibition opened at the Presidential Palace
in Valetta, Malta. The exhibition featured 85 photos from the
“Children’s Eyes on Earth” international contest organized by IDEA
in 2012.

Bu ilin fevral ayında IDEA-nın dəstəyi ilə “Yer kürəsi uşaqların
gözü ilə” sərgisi Maltanın paytaxtı Valettada, Prezident
sarayında açılmışdır. Sərgidə IDEA İctimai Birliyinin 2012-ci ildə
həyata keçirdiyi “Yer kürəsi uşaqların gözü ilə” beynəlxalq uşaq
müsabiqəsindən seçilmiş 85 şəkil nümayiş olunmuşdur.

George Abela, President of Malta, Joseph Muscat, Malta’s Prime
Minister, other officials, public figures, heads of international
organizations, representatives of educational institutions
and diplomatic corps attended the opening ceremony. In her
remarks at the opening ceremony, Leyla Aliyeva, Founder of
IDEA, highlighted how art can be an effective tool to draw public
attention to the resolution of a problem.

Tədbirdə Maltanın Prezidenti Corc Abela, Baş nazir və digər
yüksək vəzifəli şəxslər, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, ali
təhsil müəssisələrinin təmsilçiləri, habelə diplomatik korpusun
üzvləri iştirak etmişlər. Tədbirdə çıxış edən IDEA-nın təsisçisi və
rəhbəri Leyla Əliyeva problemlərin həllinə ictimaiyyətin diqqətini
cəlb etmək baxımından sənətin səmərəli vasitə olduğunu
vurğulamışdır.
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“Here today…” exhibition
On November 25, “Here Today…” exhibition marking 50 years of
International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Red
List was held in London, with the organizational support of IDEA,
IUCN and “Baku” Magazine. The exhibition brought together
works in various directions of modern art reflecting threatened
flora and fauna species.
Addressing the opening ceremony, Leyla Aliyeva described the
exhibition as an exceptional occasion for emphasizing the beauty
and the significance of all threatened animal species, as well as
the importance of their protection.
The Red List of the IUCN is recognized to be the most detailed
collection of information on wildlife and threatened species.
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“Bugün burada…” sərgisi
25 noyabr tarixində London şəhərində IUCN-in Qırmızı Siyahısının
50 illik yubileyi münasibətilə IDEA, Təbiətin mühafizəsi üzrə
Beynəlxalq Birlik (IUCN) və “Baku” jurnalının təşkilati dəstəyi ilə
“Bugün burada…” adlı sərginin açılış mərasimi baş tutmuşdur.
Sərgi məhvolma təhlükəsi ilə üzləşən flora və fauna növlərinə
müasir incəsənətin müxtəlif istiqamətlərinin yanaşmalarını əks
etdirən işləri özündə cəmləşdirmişdir.
Leyla Əliyeva açılış mərasimində söylədiyi nitqdə sərginin məhv
olma təhlükəsi ilə üzləşən heyvan növlərinin gözəlliyi, əhəmiyyəti
və qorunmasının vacibliyinə diqqəti artırmaq üçün unikal
platforma olduğunu bildirmişdir.
IUCN-in Qırmızı Siyahısı vəhşi təbiətin və nəsli kəsilmək təhlükəsi
altında olan heyvanların qlobal mühafizəsi üzrə ən detallı məlumat
toplusu hesab olunur.

Participation at “Gala festival”

“Qala Festivalı”-da iştirak

On May 30, “Gala festival” and the third International “From
Waste to Art” exhibition opened at the Gala State History and
Ethnography Reserve, with the support of the Heydar Aliyev
Foundation. The exhibition featured various artworks made from
domestic waste.

Mayın 30-da Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə “Qala” Dövlət
Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunda ənənəvi “Qala festivalı” və III
Beynəlxalq “Tullantıdan sənətə” sərgisi açılmışdır. Sərgidə məişət
tullantılarından hazırlanan müxtəlif sənət nümunələri nümayiş
etdirilmişdir.

IDEA’s pavilion was set up at the festival site and given that the
festival was held on the eve of 1 June – the International Day for
Protection of Children – IDEA organized a number of entertaining
games and competitions on environmental themes. Up to 3,000
children from secondary and boarding schools, refugee and IDP
families participated at the festival.

Festivalda IDEA İctimai Birliyinin xüsusi guşəsi quraşdırılmışdır.
Tədbirin 1 iyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ərəfəsində
keçirilməsini nəzərə alaraq, IDEA festivalda iştirak edən uşaqlar
üçün ekoloji mövzularda müxtəlif maraqlı oyunlar və müsabiqələr
təşkil etmişdir. Festivalda Respublika üzrə orta ümumtəhsil və
internat məktəblərindən, uşaq evlərindən, qaçqın və məcburi
köçkün ailələrindən olan 3000-dək uşaq iştirak etmişdir.

The festival was another opportunity to raise environmental
awareness and promote care for the nature among children.

Festival yeniyetmələri ekoloji cəhətdən maarifləndirmək və
onlara təbiətə qayğıkeş münasibəti aşılamaq üçün əlverişli imkan
yaratmışdır.
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Green competitions
“Our aim is simple – to encourage and recognize young leaders,
who can effectively spread the word and lead others in our
environmental endeavors” – L. Aliyeva (Eco Picture Diary,
October 2014, Baku, Azerbaijan)
Contests and competitions are a key part of IDEA’s program.
The challenging events help to attract young generation’s
interest and to stimulate their engagement in environmental
efforts, while also identifying the next generation of leaders.

“Eco Picture Diary 2014” international contest
“My eco story” contest
“Eco House” design project

Yaşıl müsabİqə
“Bizim məqsədimiz sadədir - ətraf mühitin mühafizəsi səylərinə
rəhbərlik edə biləcək və cəmiyyətə mesaj çatdıra bilən gənc
liderləri tanımaq və həvəsləndirməkdir” – L.Əliyeva (Eko rəsm
gündəliyi, Bakı, Azərbaycan, oktyabr, 2014)
Müsabiqə və yarışlar IDEA-nın proqramının ayrılmaz tərkib
hissəsidir. Çətin və maraqlı müsabiqələr gənc nəslin marağını
cəlb etməyə və onları ətraf mühit səylərinə həvəsləndirməyə
yardım edir.

“Eko Rəsm Gündəliyi 2014” beynəlxalq müsabiqəsi
“Mənim eko hekayəm” müsabiqəsi
“Eko ev” dizayn müsabiqəsi
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“Eco Picture Diary 2014”
international contest

“Eko Rəsm Gündəliyi 2014”
beynəlxalq müsabiqəsi

The «Eco Picture Diary» international contest has been organized
since 2008 under the auspices of UNESCO. In 2013, IDEA joined
the project, which is held in more than 50 countries.

“Eko Rəsm Gündəliyi” (“Eco Picture Diary”) beynəlxalq ekoloji
müsabiqəsi 2008-ci ildən etibarən UNESCO-nun himayəsi ilə
təşkil olunur. Dünyanın 50-dən çox ölkəsini əhatə edən bu layihəyə
IDEA İctimai Birliyi 2013-cü ildə qoşulmuşdur.

Within the scope of this international project, “Eco Picture Diary
2014” contest was held in Azerbaijan, with the support of the
Heydar Aliyev Center and Panasonic Corporation. Before the
contest, IDEA delivered 5,000 so-called eco-diaries, to be filled
out by schoolchildren in Baku and Ganja. Children presented their
vision on urgent ecological problems, and suggested possible
solutions to them through drawings and attached texts.
The «Eco Picture Diary» aimed to promote ecological culture
amongst the younger generation and to help them develop care
for nature and strengthen active civil stance on environmental
protection.
On October 10, the national winner and 19 finalists
selected by the national panel of jury were awarded with
certificates and valuable gifts at the Heydar Aliyev Center.

Beynəlxalq layihə çərçivəsində Heydər Əliyev Mərkəzi və
“Panasonic” şirkətinin dəstəyi ilə Azərbaycanda “Eko rəsm
gündəliyi 2014” müsabiqəsi keçirilimişdir. Müsabiqə çərçivəsində
IDEA tərəfindən Bakı və Gəncə şəhərlərindəki məktəblərə 5000
ədəd “Eko Gündəlik” paylanılmışdır. Müsabiqədə iştirak edən
məktəblilər müxtəlif aktual ekoloji problemləri rəsmlərlə və onları
izah edən qısa mətn ilə ifadə edib, problemin həlli istiqamətində
öz təkliflərini irəli sürmüşlər.
“Eko Rəsm Gündəliyi” beynəlxalq müsabiqəsi gənc nəsil arasında
ekoloji mədəniyyətin təbliği, təbiətə qayğının aşılanması, ətraf
mühit və insan sağlamlığının qorunması üzrə aktiv vətəndaş
mövqeyinin formalaşdırılmasına xidmət edir.
10 oktyabr tarixində milli münsiflər heyəti tərəfindən müsabiqənin
milli qalibi və 19 finalçısı seçilmiş və Heydər Əliyev Mərkəzində
müvafiq sertifikat və qiymətli hədiyyələrlə təltif edilmişlər.
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“My eco story” contest
The “My eco story” contest was held at the joint initiative of IDEA
Public Union and Heydar Aliyev Center from July to October 2014.
Young contestants submitted video shorts, which contained
strong messages about the damages to the environment and the
importance of solving environmental problems.
Jury selected three best shorts among the hundreds of various
works and awarded the winners with valuable gifts. Winning
shorts were devoted to the beauties of nature and acts that
damage it, and contained calls to protect the environment and
preserve it for future generations.

“Mənim eko hekayəm”
müsabiqəsi
“Mənim eko hekayəm” adlı müsabiqə IDEA İctimai Birliyi və Heydər
Əliyev Mərkəzinin birgə təşəbbüsü ilə 2014-cü ilin iyul – oktyabr
aylarında həyata keçirilmişdir. Müsabiqə çərçivəsində gənclər
ekoloji mövzuda çəkiləcək sosial videoçarx üçün ssenarilər
təqdim etmişlər. Layihənin məqsədi ətraf mühitə dəyən zərər
barədə ictimaiyyətə mesaj vermək, ətraf mühit problemlərinin
həll olunmasının vacibliyini vurğulamaq və insanların bu prosesdə
iştirakını təşviq etmək olmuşdur.
Münsiflər heyətinin qiymətləndirməsi əsasında yüzlərlə iş
arasında ən yaxşı 3 ssenarinin müəllifi müəyyən olunmuş və
qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılmışlar. Qalib ssenarilər
təbiətin gözəlliyindən və ona dəyən zərərlərdən bəhs etmiş,
həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi və onu gələcək nəsillər üçün
qoruyub saxlamağa çağırışı ehtiva etmişdir.
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“Eco House” design project
In June 2014 with the media support of Day.az news portal, IDEA
implemented the “Eco House” project.
The project focused on the preparation of environmentally
friendly house designs with reduced energy consumption, waste
recycling systems and other ecological criteria. An ecological
approach and creativity were key requirements of the project.
The contest was open to young professionals with a design and
architecture background, aged from 18–30.
At the first stage of the contest, 10 best designs were selected
by voting through Facebook social network, while in the second
stage, a panel selected three winners from these 10 designs. The
best three designers were awarded and offered an internship at
one of Azerbaijan’s leading construction companies.
Given the massive scale of construction works in Azerbaijan, this
project aimed to promote energy efficient and environmentally
friendly buildings in the country.

“Eko ev” dizayn müsabiqəsi
“Eko Ev” layihəsi IDEA İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və “Day.az”
xəbər portalının informasiya dəstəyi ilə 2014-cü ilin iyun ayında
həyata keçirilmişdir.
Layihə enerji istehlakını azaldan, tullantıları utilizasiya edən və
digər ekoloji amilləri nəzərə alan, ekoloji cəhətdən təmiz evlərin
eskizlərinin hazırlanmasını nəzərdə tuturdu. Ekoloji və yaradıcı
yanaşma layihənin başlıca kriteriyaları kimi çıxış etmişdir.
Müsabiqə dizayn və arxitektura sahəsində fəaliyyət göstərən 1830 yaş arasında olan gəncləri əhatə etmişdir.
Birinci mərhələdə təqdim olunan eskizlərdən 10-u Facebook
sosial şəbəkəsində səsvermə yolu ilə seçilmiş, ikinci mərhələdə
isə müsabiqənin münsiflər heyəti həmin eskizlərin içindən
üç qalibi müəyyənləşdirmişdir. Seçilən üç eskizin müəllifləri
mükafatlandırılmış və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük
tikinti şirkətlərindən birində təcrübə keçmək imkanı əldə etmişlər.
Azərbaycanda həyata keçirilən irimiqyaslı tikinti işlərini nəzərə
alaraq, hazırkı layihə ölkədə enerjiyə qənaətcil və ətraf mühitə
zərərsiz tikintini təşviq etmişdir.
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IDEA at International arena
“Issues of environmental degradation, management of natural
resources, climate change and other critical matters have to
be addressed in co-operation with all countries and with the
commitment from every member of the international community.” –
L. Aliyeva (Crans Montana Forum, Baku, Azerbaijan, 30 June 2012)
IDEA considers international cooperation as a vital element of its
operation, since we believe that technical and expert support of
leading international institutions is essential in addressing urgent and
emerging environmental problems.

IDEA and International Union for Conservation of Nature (IUCN)
Accreditation at International Union for Conservation of Nature (IUCN)
Participation at the World Parks Congress in Sydney
Co-operation with Zoological Society of London (ZSL)
United Nations Environment Program (UNEP)
World Wildlife Fund (WWF)
Co-operation with World Wildlife Fund
IDEA as an official co-ordinator of “Earth Hour” campaign
Panthera

IDEA beynəlxalq arenada
“Ekoloji deqradasiya, təbii resursların idarəçiliyi, iqlim dəyişikliyi
və digər vacib məsələlər bütün ölkələrin birgə əməkdaşlığı və
beynəlxalq birliyin bütün üzvlərinin qətiyyəti sayəsində həll oluna
bilər. ” L.Əliyeva (Krans Montana Forumu, Bakı, Azərbaycan, 30
iyun 2012)
IDEA İctimai Birliyi beynəlxalq əməkdaşlığı fəaliyyətinin əsas
elementi kimi qəbul edir. Biz inanırıq ki, beynəlxalq qurumların
texniki və mütəxəssis dəstəyi aktual ətraf mühit problemlərinin
həllində başlıca rol oynayır.

IDEA və Təbiətin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birlik (IUCN)
Təbiətin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birliyə üzvlük
“Dünya Parklar Konqresi”-də iştirak
London Zooloji Cəmiyyəti
BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı (UNEP)
Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi Fondu (WWF)
Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi Fondu (WWF) ilə əməkdaşlıq
IDEA “Yer saatı” kampaniyasının rəsmi koordinatoru kimi
“Pantera” təşkialtı

IDEA and International Union
for Conservation of Nature
(IUCN)

IDEA və Təbiətin Mühafizəsi
üzrə Beynəlxalq Birlik (IUCN)

Founded in 1948, International Union for Conservation of
Nature (IUCN) is the world’s largest and oldest professional
conservation network. The organization has more than
1,200 members, including 200 government and 900 nongovernment organizations. IUCN brings together about
11,000 scientists and experts from 160 different countries.

Əsası 1948-ci ildə qoyulan Təbiətin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq
Birlik (IUCN) dünyada ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyət
göstərən ən böyük və ən qədim təşkilatdır. Hazırda təşkilatın 200dən çox hökumət və 900-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı olmaqla
ümumilikdə 1200-dən artıq üzvü var. Birlik 160 ölkədə fəaliyyət
göstərən 11000-ə yaxın elm adamı və eksperti öz ətrafında toplayır.

Accreditation at International
Union for Conservation of
Nature (IUCN)

Təbiətin Mühafizəsi üzrə
Beynəlxalq Birliyə üzvlük

In 2014 IDEA Public Union enlarged its cooperation with IUCN
and invited the latter to initiate joint projects with IDEA. Over
the course of this year, both organizations implemented several
projects. As a result of ongoing collaborations, IDEA became a
member of the IUCN in November 2014.

2014-cü ildə IDEA İctimai Birliyi Təbiətin Mühafizəsi üzrə
Beynəlxalq Birliklə (IUCN) əməkdaşlığını genişləndirdi vəbirgə
layihələrin həyata keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürdü. Bu il ərzində
hər iki təşkilat bir sıra müvəffəqiyyətli layihələr həyata keçirmişlər.
Aparılan uğurlu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq, noyabr ayında IDEA
İctimai Birliyi Təbiətin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birliyin (IUCN)
üzvlüyünə qəbul edilmişdir.

IDEA’s membership at the IUCN has created the opportunity to
expand its cooperation with the world’s leading international
organizations functioning in the field of environment, participate
in world-class ecological projects more closely, and influence
the process of international decision-making in environmental
matters.
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IUCN-ə üzv olmaqla IDEA İctimai Birliyi dünyanın ekoloji sahədə
fəaliyyət göstərən qabaqcıl beynəlxalq təşkilatları ilə əməkdaşlıq
perspektivlərini genişləndirmək, qlobal layihələrdə daha yaxından
iştirak etmək və ətraf mühitlə bağlı beynəlxalq səviyyədə qərarların
qəbul olunması prossesinə təsir etmək imkanı əldə etmiş oldu.

Participation at the World
Parks Congress in Sydney

“Dünya Parklar Konqresi”-də
iştirak

In November 2014 Leyla Aliyeva, Founder of IDEA, attended the
World Parks Congress organized by the IUCN in Sydney, Australia,
as the champion of the Congress.

IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva 2014cü ilin noyabr ayında Avstraliyanın Sidney şəhərində Təbiətin
Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birlik (IUCN) tərəfindən təşkil olunmuş
“Ümumdünya Parklar Konqresində” həmin tədbirin müdafiəçisi
qismində iştirak etmişdir.

Numerous presidents, ministers responsible for the protection of
the environment and other high-level officials of different nations,
as well as heads of international and regional organizations, wellknown specialists, representatives of leading non-government
organizations and media companies took part in the Congress.
Leyla Aliyeva delivered a statement at the plenary session of the
Congress and highlighted Azerbaijan’s experience in preserving
nature and biodiversity for future generations. Leyla Aliyeva also
held a number of bilateral meetings with the heads of principal
international organizations.
An individual pavilion reflecting the activities of IDEA Public
Union was set up at the Congress site. The Pavilion offered wide
information about IDEA’s activities and its future projects.

Tədbirdə bir sıra dövlətlərin prezidentləri, ətraf mühitin
mühafizəsi üzrə məsul olan nazirlər və digər yüksək vəzifəli
şəxslər, eləcə də beynəlxalq və regional təşkilatların rəhbərləri,
tanınmış mütəxəssislər və aparıcı qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri iştirak etmişlər.
Leyla Əliyeva Konqresin plenar sessiyasında çıxış edərək,
təbiətin mühafizəsi və gələcək nəsillərə ötürülməsi sahəsində
Azərbaycanın təcrübəsini işıqlandırmışdır. Konqres çərçivəsində
Leyla Əliyeva bir sıra aparıcı beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə
ikitərəfli görüşlər keçirmişdir.
Konqresin keçirildiyi ərazidə IDEA İctimai Birliyinin fəaliyyətini əks
etdirən pavilyon da qurulmuşdur. Pavilyon tədbir iştirakçılarına
IDEA-nın fəaliyyəti və gələcək layihələri barədə geniş məlumat
təqdim etmişdir.
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Co-operation with Zoological
Society of London (ZSL)
In 2014, IDEA Public Union established cooperation with
Zoological Society of London (ZSL - founded in 1826), to cooperate on the protection of biodiversity in the Caucasus region.
Within the bilateral co-operation and upon IDEA’s invitation,
specialists of the Zoological Society of London visited
Azerbaijan to hold discussions with the experts of IDEA and the
representatives of the Ministry of Ecology and Natural Resources
on the protection of Caucasian Leopards.
IDEA and ZSL, with the participation of WWF, published a joint
report entitled “Recovery of the Leopard in Azerbaijan”, which
contained practical recommendations on the restoration of
Leopards in the region. IDEA Public Union, the Ministry of Ecology
and National Resources, and WWF drafted a national roadmap
based on the above-mentioned recommendations.

London Zoologiya Cəmiyyəti ilə
əməkdaşlıq
2014-cü ildə IDEA İctimai Birliyi və əsası 1826-cı ildə qoyulmuş
London Zoologiya Cəmiyyəti (The Zoological Society of London)
Qafqaz regionunda biomüxtəlifliyin qorunması istiqamətində
əməkdaşlığa başlamışdır.
İkitərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində və IDEA-nın dəvəti ilə London
Zoologiya Cəmiyyətinin mütəxəssisləri Azərbaycana səfər
edərək, IDEA-nın mütəxəssisləri və Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirmiş və Qafqazda
bəbirlərin qorunması ilə bağlı müzakirələr aparmışlar.
Üçtərəfli məsləhətləşmələrin nəticəsi olaraq, IDEA İctimai Birliyi
və London Zoologiya Cəmiyyəti (ZSL) Ümumdünya Vəhşi Təbiət
Fondunun (WWF) iştirakı ilə regionda bəbirlərin sayının bərpası ilə
bağlı praktiki tövsiyələrin əks olunduğu “Azərbaycanda bəbirlərin
bərpası” adlı hesabat hazırlayaraq, dərc etmişlər. IDEA İctimai
Birliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Dünya Vəhşi Təbiəti
Mühafizə Fondu (WWF) qeyd olunan tövsiyələr əsasında milli yol
xəritəsi hazırlamışlar.

United Nations Environment
Program (UNEP)
Established by the resolution of the UN General Assembly in 1972,
UNEP’s mandate includes environment protection and nature
preservation issues, as well as co-ordination of the international
efforts in these fields. UNEP, which has six regional offices, is one
of the co-founders of the Global Ecological Forum.
In May 2014, IDEA Public Union was accredited at the UNEP and
obtained an observer status within the organization, and thus
gained opportunity to engage closely with the UNEP’s work.
On 3 December, Leyla Aliyeva, Founder of IDEA Public Union, held
a meeting with the Acting Director of UNEP Regional Office for
Europe, Jan Dusik, in Geneva and discussed the implementation
of joint projects which would aim to tackle urgent environmental
challenges. Jan Dusik hailed IDEA’s activities and reiterated
UNEP’s readiness to provide steady assistance to IDEA’s projects.

BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı
(UNEP)
1972-ci ildə BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi əsasında
yaradılmış BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının (UNEP) mandatına
ətraf mühiti və təbiəti qorumaq, eləcə də bu istiqamətdə
tədbirləri əlaqələndirmək daxildir. Müxtəlif ölkələrdə 6 regional
ofisi fəaliyyət göstərən UNEP Qlobal Ekoloji Fondun (GEF) həmtəsisçilərindəndir.
Bu ilin may ayında IDEA İctimai Birliyi UNEP-də akkreditə olunmuş
və bu təşkilat nəzdində müşahidəçi statusu almışdır. Bununla da,
təşkilatın işində yaxından iştirak etmək imkanı əldə etmişdir.
3 dekabr tarixində IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla
Əliyeva Cenevrədə UNEP-in Avropa üzrə regional ofisinin direktoru
Yan Düsiklə növbəti görüşünü keçirmiş və ətraf mühitin aktual
problemlərinin aradan qaldırılmasına yönəlmiş birgə layihələrin
icrasını müzakirə etmişdir. Cənab Düsik IDEA-nın fəaliyyətini
yüksək qiymətləndirmiş və ekoloji problemlərin həll edilməsində
UNEP-in IDEA-ya daima dəstək verməyə hazır olduğunu qeyd
etmişdir.

45

World Wildlife Fund (WWF)
Founded in 1961, WWF is recognized to be one of the world’s
largest conservation organizations. It has representations in
more than 80 countries around the world with the 6000 full-time
staff and more than 5 million members. WWF’s mission is to stop
the degradation of the planet’s natural environment and to build a
future in which humans live in harmony with nature.

Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi
Fondu (WWF)
1961-ci ildə təsis edilmiş Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi Fondu
(WWF) dünyanın ən böyük təbiəti mühafizə təşkilatlarından
biridir. Təşkilat 80-dan çox dövlətdə təmsil olunmaqla yanaşı,
6000 əməkdaşı və 5 milyona yaxın üzvü var. WWF-in missiyası
planetimizin təbii mühitinin deqradasiyasını dayandırmaq və
insanların təbiətlə harmoniyada yaşayacağı gələcək qurmaqdır.

Co-operation with World
Wildlife Fund

Vəhşi Təbiətin Mühafizəsi
Fondu (WWF) ilə əməkdaşlıq

In 2014 IDEA and WWF turned a new page in the history of their
co-operation and launched several ambitious projects, including
the restoration of Leopards in and reintroduction of Bison to
Azerbaijan, as well as aiming to increase the number of gazelles
in the Caucasus region.

2014-cü ildə WWF və IDEA ikitərəfli əməkdaşlıqda yeni səhifə
açmış və bir çox mühüm sahələri əhatə edən, o cümlədən
Azərbaycanda bəbirlərin sayının çoxaldılması, Qafqazda nəsli
kəsilmiş bizonun regiona təqdim edilməsi və ceyranların
reintroduksiyası layihələrini həyata keçirmişlər.

On May 14 IDEA presented 20 surveillance cameras to the
Azerbaijan office of WWF with the view to help identify places of
habitat and number of leopards in the country.

Mayın 14-də ölkədə bəbirlərin məskunlaşdığı ərazilərin müəyyən
edilməsi və onların sayının izlənilməsi üçün IDEA tərəfindən
Dünya Vəhşi Təbiəti Mühafizə Fondunun Bakı nümayəndəliyinə
20 müşahidə kamerası (foto-tələlər) təqdim olunmuşdur.

Panthera
Panthera Corporation, or Panthera, is a charitable organization
devoted to preserving big cats and their ecosystems around
the globe. Founded in 2006, Panthera focuses its efforts on
conservation of the world’s largest, most imperiled cats—tigers,
lions, jaguars and leopards.
In May, 2014 IDEA legalized its cooperation Panthera Corporation
by signing a Memorandum of Understanding. According to the
MOU both organizations pledged to draft a work plan concerning
the protection of leopards in Azerbaijan. During her meeting with
Thomas Kaplan, Founder of Panthera, Leyla Aliyeva said that the
MOU will create opportunities for IDEA to benefit from Panthera’s
experience in the field of big cat preservation. T.Kaplan on his part,
praised IDEA’s efforts to conserve region’s biodiversity, including
leopards. As part of the joint partnership Panthera presented 20
camera traps to IDEA.

“Pantera”
Pantera təşkilatı 2006-cı ildə pişikkimilərin və onların ətrafındakı
ekosistemin mühafizəsi məqsədilə təsis edilmişdir. Pantera
təşkilatı fəaliyyətini pələng, aslan, yaquar və bəbirlərin mühafizəsi
üzərində qurmuşdur.
2014-cü ilin may ayında IDEA İctimai Birliyi Pantera ilə
Anlaşma Memorandumu bağlamaqla, ikitərəfli əməkdaşlığını
rəsmiləşdirmişdir. İmzalanan sənədə əsasən hər iki tərəf
Azərbaycanda bəbirlərin mühafizəsi ilə bağlı iş planı tərtib
etmək niyyətini bildirmişdir. Pantera təşkilatının təsisçisi Tomas
Kaplanla görüş zamanı IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və
rəhbəri Leyla Əliyeva imzalanmış sənədin iki təşkilat arasında
təcrübə mübadiləsinə şərait yaradacağından əminliyini ifadə
etmişdir. Öz növbəsində cənab Kaplan IDEA-nın regionun
biomüxtəlifliyini, o cümlədən bəbirləri mühafizə etmək səylərini
yüksək qiymətləndirmişdir. Birgə tərəfdaşlıq çərçivəsində Pantera
tərəfindən IDEA-ya 20 ədəd kamera-tələ təqdim edilmişdir.
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IDEA as an official co-ordinator
of “Earth Hour” campaign
In 2007 WWF launched “Earth Hour” campaign in Australia. The
aim of the campaign was to draw public attention to the impacts
of climate change. During “Earth Hour”, the lights of landmark
buildings in large cities are turned off at 20:30 local time for one
hour. Through this symbolic act activists promote energy saving,
and a world more in tune with nature.
The international community has gradually turned its attention
to this event, which takes place on the last Saturday of March
every year. In 2014 more than 7,000 cities from 162 countries
and almost one billion people from all around the world joined
this campaign.
Azerbaijan joined the list of countries supporting this global
campaign in 2011, and since then the campaign has been
held each year in Azerbaijan with the support of IDEA. In
November 2014, WWF granted status of an official national
coordinator of International “Earth Hour” campaign to IDEA
Public Union, who acquired the right to hold massive actions
and events in the country.
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IDEA “Yer saatı”
kampaniyasının rəsmi
koordinatoru kimi
“Yer saatı” kampaniyası ilk dəfə Dünya Vəhşi Təbiət Fondu (WWF)
tərəfindən 2007-ci ildə Avstraliyada başladılmışdır. Kampaniyanın
məqsədi ictimaiyyətin diqqətini iqlim dəyişikliyinin yaradacağı
təhdidlərə yönəltməkdir. “Yer saatı” aksiyaları zamanı böyük
şəhərlərdəki məşhur binaların fasad işıqları yerli vaxtla saat 20.30da bir saatlıq söndürülür və bu rəmzi hərəkətlə aksiya iştirakçıları
ictimaiyyəti enerjiyə qənaət edilməsinə çağırırlar.
Hər il mart ayının son şənbə günü qeyd olunan “Yer saatı”
kampaniyasına son illər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən diqqətin
artması müşahidə olunur və bunun nəticəsi olaraq, 2014-cü ildə
dünyanın 162 ölkəsinin 7000-dən çox şəhəri və bir milyarda yaxın
insan bu kampaniyaya qoşulmuşdur.
Azərbaycan bu qlobal kampaniyanı dəstəkləyən ölkələr siyahısına
2011-ci ildə daxil olmuşdur və həmin dövrdən etibarən IDEAnın dəstəyi ilə bu kampaniya hər il Azərbaycanda da keçirilir.
Noyabr ayında Dünya Vəhşi Təbiət Fondu IDEA İctimai Birliyinə
Beynəlxalq “Yer saatı” kampaniyasının Azərbaycan üzrə rəsmi
ölkə koordinatoru statusunu vermişdir. Bu status IDEA İctimai
Birliyinə “Yer saatı” kampaniyası çərçivəsində ölkəmizdə kütləvi
aksiya və tədbirlər keçirmək hüququ vermişdir.
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Uniting for the
environment
“Today we are leading the region in environmental initiatives and
our awareness-raising campaigns have already surpassed the
boundaries of other continents.” – L. Aliyeva (“Children’s Eyes on
Earth” exhibition, Valetta, Malta, 7 February 2014)
IDEA’s believes that public support and engagement are major
guarantees of sustainable success. Thus, IDEA’s activities are
designed to reach every pillar of society, while focusing on youth
and children. IDEA believes that mobilizing community’s efforts
can help to tackle dire ecological problems that concern us all.

Let’s convert every paper sheet to a leaf
Coastal clean-up action

Ətraf mühİt namİnə hər
kəsİn səfərbər edİlməsİ
“Bu gün ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı təşəbbüslər
üzrə biz regionda liderik və bu sahədə həyata keçirdiyimiz
maarifləndirmə kampaniyaları artıq qitələrarası xarakter
daşımaqdadır.” L.Əliyeva ( “Yer kürəsi uşaqların gözü ilə” sərgisi,
Valette, Malta, 17 fevral 2014)
IDEA-nın konsepsiyasına əsasən ictimai dəstək davamlı uğurun
başlıca zəmanətidir. Belə ki, təsis edildiyi dövrdən etibarən
IDEA-nın fəaliyyəti gənclərə və uşaqlara xüsusi diqqət yetirməklə,
cəmiyyətin hər bir pilləsini əhatə etmişdir. IDEA əmindir ki,
cəmiyyətin səylərini səfərbər etməklə hər kəsi narahat edən
mürəkkəb ekoloji problemlərin həllinə nail olmaq mümkündür.

“Hər kağızı bir yarpağa dəyişək”
Sahilyanı təmizlik aksiyası

Let’s convert every paper sheet
to a leaf
IDEA’s eco-vision is based on the 3R (reduce, reuse and recycle)
principles and through our projects we aim to promote application
of those principles in daily life. Thus, to serve this purpose. IDEA
Public Union, in co-operation with ASAN Agency and “Tamiz
Shahar” OJSC launched a three-months (February-April) pilot
project entitled “Let’s convert every paper sheet to a leaf” with the
purpose of raising public awareness on how recycling paper can
save trees and forests, engaging all pillars of society in tackling
the ecological problems, and to provide effective management of
waste in order to minimize damage to the environment.
The project allowed state-run agencies, private organizations and
civil society to recycle used paper materials at points in front of
ASAN Service centers in Baku.
The project enjoyed enormous public interest and as a result,
total of 78,810kg of paper material was collected within just
three months and shipped to the recycling facility. One tree
was received in exchange for every 50kg of submitted paper,
and in total 1,576 trees were planted in the Baku area with the
participation of partner organizations.
Taking into account the positive feedback of the population and
the need to address the issue, IDEA and its partners are currently
studying the possibilities of implementing a similar project at the
national level.
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“Hər kağızı bir yarpağa dəyişək”
IDEA-nın ekoloji baxışı 3R (reduce – azalt, reuse – təkrar istifadə
et və recycle – təkrar emal et) prinsiplərinə əsaslanır və mütəmadi
olaraq, layihələrimiz vasitəsilə bu prinsiplərin gündəlik həyatda
tətbiqini təşviq edirik. Bu xüsusda, IDEA İctimai Birliyi, ASAN
Xidmət və “Təmiz Şəhər” ASC əməkdaşlıq çərçivəsində “Hər
kağızı bir yarpağa dəyişək” adlı 3 aylıq (fevral – aprel) pilot layihə
həyata keçirmişdir. Layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd
kağızların təkrar emala verilməsinin yaşıllıqların mühafizəsinə
təsiri barədə insanları məlumatlandırmaq, cəmiyyətin ekoloji
problemlərlə mübarizədə bütün təbəqələrinin iştirakını təmin
etmək və onları bu işə cəlb etmək və ekoloji mühitə dəyən zərəri
minimuma endirmək məqsədilə tullantıların düzgün istifadəsini
təşkil etmək idi.
Layihə çərçivəsində dövlət qurumları, özəl təşkilatlar və vətəndaş
cəmiyyətləri istifadə olunmuş kağızları Bakı şəhərindəki ASAN
xidmət mərkəzlərinin qarşısında yerləşən məntəqələrə təhvil
vermişlər.
Layihə cəmiyyətin geniş marağına səbəb olmuş və üç ay ərzində
78,810 kq kağız məmulatı toplanaraq, təkrar emal müəssisəsinə
göndərilmişdir. Təhvil verilmiş hər 50 kq kağız qarşılığında bir
ədəd ağac alınmış və tərəfdaş qurumların iştirakı ilə Bakı şəhəri
ərazisində ümumilikdə, 1576 ağac əkilmişdir.
Əhalinin müsbət rəyini və məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq,
IDEA və onun tərəfdaşları Respublika səviyyəsində oxşar layihə
həyata keçirmək imkanlarını araşdırırlar.

Coastal clean-up action

Sahilyanı təmizlik aksiyası

Marine litter or marine debris remains one of the dire pollution
problems of our time, affecting not only sanitary situation in
the coastal zones, but also damaging marine environment.
Massive resources are spent every year to address this issue.
Nevertheless, in order to keep marine environment safe,
international communities launched a volunteer action called
“International Clean-Up Week”, with the aim to engage youth in the
marine clean-up efforts, to collect trash from the beach, and to
remind people to avoid littering the coastal zones.

Sahilyanı ərazilərin çirkləndirilməsi və zibillənməsi müasir
dövrün ən aktual ekoloji problemlərindən biri hesab olunur. Belə
ki, sahillərdə təmizliyə riayət olunmaması sanitar problemlərlə
yanaşı, dəniz ətraf mühitinin, eləcə də onun flora və faunasının
zərər çəkməsinə səbəb olur. Bu problemin aradan qaldırılması
üçün hər il külli miqdarda vəsait və enerji sərf olunur. Beynəlxalq
ictimaiyyət “Beynəlxalq Təmizlik Həftəsi” adlı könüllü aksiya
keçirir. Aksiyanın məqsədi çimərlik ərazilərində olan tullantıların
toplanması, gənclərin təbiətin təmiz saxlanılmasına cəlb olunması,
eyni zamanda insanları ətrafı zibilləməməyə çağırmaqdır.

As part of this international campaign, IDEA organized a coastal
clean-up event on the shores of the Caspian Sea near the “Shikh”
beach on September 6. The event was held under the motto
“together for nature in the clean-up week” and more than 100
passionate volunteers from the IDEA Network participated.
Volunteers removed the trash, split it into food and non-food
waste, and shipped to the Balakhany Solid Waste Sorting Plant.
The event proved the enthusiasm of Azerbaijani youth to tackle
ecological challenges that threaten our common eco-system.

Qeyd olunan beynəlxalq aksiya çərçivəsində, 6 sentyabr tarixində
IDEA İctimai Birliyi tərəfindən Şıx çimərliyi ərazisində sahilyanı
təmizlik aksiyası təşkil olunmuşdur. Aksiya 100-ə yaxın könüllü
gəncin iştirakı ilə “Təmizlik həftəsində təbiət üçün birgəyik”
şüarı altında baş tutmuşdur. Aksiya zamanı IDEA-nın Könüllülər
şəbəkəsinin üzvləri topladıqları tullantıları qida və qeyri-qida
tullantılarına ayıraraq çeşidləmiş və toplanmış tullantılar Balaxanı
Bərk Məişət Tullantılarının Çeşidlənməsi Zavoduna nəql edilmişdir.
Tədbir Azərbaycan gənclərinin eko-sistemi təhdid edən
problemlərlə mübarizə aparmaq qətiyyətini bir daha sübut
etmişdir.
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Preserving natural
harmony
“I realize that our obligation to future generations lies in the
preservation of this environment so that all the phenomenal
creatures that we are lucky enough to see today have the
chance to survive and flourish”. – L. Aliyeva (World Parks
Congress, Sydney, Australia, November 2014)
It is commonly accepted that the primary cause of
environmental degradation is negative human activity.
Therefore, the basic way to prevent damages to ecosystem
is to avoid habits that harm the nature.

“No tree cutting!” program
“First aid to the nature” hotline and mobile group
Social advertisements made within the program
“Green Marathon” project

Ekolojİ mühİtİn
qorunması İstİqamətİndə
görülən İşlər
“Hesab edirəm ki, bizim nəslin bilavasitə öhdəliyi bu gün zövq
aldığımız valehedici vəhşi təbiəti, bitkiləri və təbiət mənzərəsini
gələcək nəsillərin də görməsini təmin etməkdən ibarətdir.”
L.Əliyeva (Ümumdünya Parklar Konqresi, Sidney, Avstraliya,
14 noyabr, 2014)
Məlum olduğu kimi, ətraf mühitin deqradasiyasının əsas
səbəblərindən biri neqativ insan fəaliyyətidir. Bu baxımdan,
ekosistemə zərər vuran addımlardan çəkinmək təbiətin
mühafizəsinin ilkin şərtidir.

“Ağacların kəsilməsinə yox!” proqramı
“Təbiətə təcili yardım” qaynar xətti və mobil qrupu
Proqram çərçivəsində çəkilmiş sosial xarakterli videoçarxlar
“Ümumrespublika Yaşıllaşdırma Marafonu”

“No tree cutting!” program
In the light of increasing construction works carried out in
Azerbaijan, the need to protect environment became a pressing
issue. IDEA Public Union drafted its vision on solving the problem
and in May 2014, jointly with the Heydar Aliyev Foundation,
launched the “No tree cutting!” program with the mission to
prevent illegal tree cutting in Azerbaijan, especially in Baku.
The goal of the program is to solve emerging environmental
problems, prevent and empower socio-ecological control among
people.

“Ağacların kəsilməsinə yox!”
proqramı
Azərbaycanda müşahidə olunan çoxsaylı tikinti-quruculuq
işləri fonunda ətraf mühitin mühafizəsi məsələsi aktuallığını
artırmışdır. IDEA İctimai Birliyi problemin tənzimlənməsi ilə bağlı
öz mövqeyini irəli sürmüş və 2014-cü ilin may ayından etibarən
Heydər Əliyev Fondu ilə birlikdə «Ağacların kəsilməsinə yox»
proqramına başlamışdır. Proqram Azərbaycanda, xüsusilə Bakı
şəhərində qeyri-qanuni ağac kəsilməsinin qarşısının alınmasını
nəzərdə tutur.
Proqramın məqsədi aktual ekoloji problemlərin həlli və əhali
arasında ictimai-ekoloji nəzarətin gücləndirilməsidir.

“First aid to nature” hotline and
mobile group

“Təbiətə təcili yardım” qaynar
xətti və mobil qrupu

Within “No tree cutting!” program, a rapid response team and
telephone hotline called “First aid to the nature” has been created.
Through the program, citizens are given chance to communicate
complaints about illegal tree-cutting incidents by calling IDEA’s
1113 hotline via landlines or any mobile operator, as well as online
through IDEA’s website (www.ideacampaign.org/first_aid_to_the_
nature/). The interactive website allows uploading photos of the
area where illegal tree cutting occurs.

“Ağacların kəsilməsinə yox!” proqramı çərçivəsində “Təbiətə təcili
yardım” qaynar xətti və mobil qrupu yaradılmışdır. Proqram
sayəsində vətəndaşlar qanunsuz ağac kəsilməsi halları ilə
rastlaşdıqda şəhər və ya bütün mobil operatorlardan 1113 qaynar
xəttinə zəng etməklə şikayət və təkliflərini IDEA İctimai Birliyinə
çatdıra bilərlər. Bununla yanaşı, vətəndaşlar qanunsuz ağac
kəsilməsi ilə bağlı müraciətlərini IDEA İctimai Birliyinin rəsmi
internet səhifəsi vasitəsilə göndərə bilərlər (www.ideacampaign.
org/first_aid_to_the_nature/). İnteraktiv vebsayt ağac kəsilən
ərazinin fotolarını yükləmək şəraiti yaradır.

The rapid response team that has been created within the program
investigates complaints, collects proofs, photographs and video
materials. After the investigation, all materials and proofs are
forwarded to the Ministry of Ecology and Natural Resources of
the Republic of Azerbaijan for further investigation. IDEA closely
follows the process of evaluation of the problems that are
reflected in the applications. Citizens can get information on all
applications and follow the progress on IDEA’s official website,
which contains information and updates on each complaint.
So far, the program has received and addressed 78 complaints.
Moreover, a six-month report of the “No tree cutting!” program
was released in December and posted on the official website of
IDEA.

Proqram çərçivəsində yaradılmış mobil qrup daxil olan şikayətləri
yerində araşdıraraq, problemlə bağlı sübutları, foto və video
materialları toplayır. Şikayət araşdırıldıqdan sonra toplanmış
materiallar aidiyyatı tədbirlər görülməsi üçün Azərbaycan
Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə təqdim edilir.
Vətəndaşlar vebsayt vasitəsilə müraciətlərlə yaxından tanış ola,
həmçinin onların gedişatını izləyə bilərlər.
Bu günə qədər proqram çərçivəsində IDEA tərəfindən 78 şikayətə
baxılmış və müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Bununla yanaşı,
dekabr ayında “Ağacların kəsilməsinə yox!” proqramının 6 aylıq
hesabatı da dərc olunmuş və proqramın rəsmi veb-səhifəsində
yerləşdirilmişdir.
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Social advertisements made
within the program

Proqram çərçivəsində çəkilmiş
sosial videoçarxlar

Two social advertisement videos were made within the framework
of “No tree cutting!” program, with the aim to empower socioecological control among people, to prevent illegal tree cutting in
the country, draw attention to the importance of environmental
protection, and encourage a shared passion for saving trees.

“Ağacların kəsilməsinə yox” proqramı çərçivəsində iki sosial
videoçarx hazırlanmışdır. Videoçarxlar insanlar arasında sosioekoloji nəzarəti gücləndirmək, ölkədə qanunsuz ağac kəsintisi
hallarının qarşısını almaq, insanların diqqətini ətraf mühitin
mühafizəsinin və ağacların qorumasının vacibliyinə yönəltmək
məqsədi daşıyır.

The videos are broadcasted on monitors in the main streets and
public places of Baku, as well as in mass media.

Çəkilən videoçarxlar Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrindəki və
ictimai yerlərdə monitorlarda, həmçinin KİV-də mütəmadi olaraq
yayımlanmaqdadır.

“Green Marathon” project
«Green Marathon» was launched by IDEA Public Union on
November 5, 2014. The main purposes of the Marathon are
to prevent threats caused by the decrease of green areas,
deforestation and to contribute to environmental protection by
promoting tree planting.
The Marathon was split into two separate phases, one of which
was completed in November, while the second one is scheduled
to take place during the spring planting season (late March – early
April). IDEA launched special website to highlight the progress of
the Marathon, which is planned to finish by the beginning of May
2015.
The distinctive character of this tree-planting action was the
massive support it obtained from both Government agencies and
civil society. The executive authorities of 76 regions and cities of
the Republic of Azerbaijan have joined the project, which aims to
plant one million trees.
The tree planting process is constantly updated and highlighted
on the Green Marathon’s website (www.ideacampaign.org/green_
marathon). So far, more than 800,000 trees have been planted in
the country within the Marathon.
As a result of large-scale actions since its establishment, IDEA
has planted more than 4 million trees in the country.

“Ümumrespublika Yaşıllaşdırma
Marafonu”
“Ümumrespublika Yaşıllaşdırma” marafonuna IDEA İctimai
Birliyinin təşəbbüsü ilə 5 noyabr tarixində start verilmişdir.
Marafonun əsas məqsədi yaşıllıq sahələrinin azalmasının yarada
biləcəyi təhlükələrin qarşısını almaq və ağac əkilməsini təşviq
edərək, ətraf mühitin mühafizəsinə töhfə verməkdən ibarətdir.
Marafon iki mərhələyə ayrılmışdır. Birinci mərhələ 2014-cü ilin
noyabr ayında - payız əkin mövsümü zamanı icra olunmuş, ikinci
mərhələ isə yaz əkin mövsümündə martın sonu - aprelin əvvəli
həyata keçiriləcəkdir. Marafonun 2015-ci ilin may ayının əvvəlində
başa çatdırılması planlaşdırılır.
Sözügedən ağacəkmə aksiyasının özünəməxsusluğu onun həm
dövlət qurumları, həm də vətəndaş cəmiyyətindən geniş dəstək
alması olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının 76 rayon
və şəhər icra hakimiyyəti bu layihəyə qoşulmuşdur. Marafon
çərçivəsində ölkə ərazisində ümumilikdə bir milyondan artıq
ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur.
Layihənin gedişi mütəmadi olaraq, Marafonun rəsmi internet səhifəsində işıqlandırılır (www.ideacampaign.org/green_
marathon). 2014-cü ildə “Ümumrespublika Yaşıllaşdırma”
marafonu çərçivəsində ölkə ərazisində 800.000-ə yaxın ağac
əkilmişdir.
Təsis edildiyi dövrdən bəri həyata keçirilən irimiqyaslı ağacəkmə
aksiyaları nəticəsində, IDEA ölkə ərazisində 4 milyondan çox
ağacın əkilməsinə nail olmuşdur.
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Addressing the problem
of stray animals
The problem of stray animals remains one of the major
ecological challenges of urban settlements in modern world.
If not treated appropriately this problem can easily transform
into a massive sanitary-ecological and health threat.

Shelter for homeless animals
IDEA contributes to the improvement of the dog shelters

Sahİbsİz heyvanların
mühafİzəsİ
Sahibsiz heyvanlar problemi müasir dünyada əsas ekoloji
problemlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Məsələyə lazımi
səviyyədə diqqət yetirilmədikdə, o böyük sanitar-ekoloji və
səhiyyə təhdidinə çevrilə bilər.

Sahibsiz heyvanlar üçün sığınacağın təməlinin qoyulması
Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən sahibsiz heyvanlar üçün
sığınacaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yardım

Shelter for homeless animals
In order to address the issue of homeless animals, IDEA started
the construction of a new animal shelter and rescue center in
Baku. The center will possess capacity for both the temporary and
permanent settlement of up to 5000 homeless and companion
animals. It will include a well-equipped veterinary clinic to treat
animals and perform surgery when necessary, modern Training
and Education facility supplied with the latest technologies and
other appropriate services.
The purpose of establishing the above-mentioned Center is to
reduce the number of homeless animals in Baku and to prevent
the spread of animal diseases.
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Sahibsiz heyvanlar üçün
sığınacaq
Sahibsiz heyvanlar probleminin həll olunması üçün IDEA öz
innovativ yanaşmasını təklif etmiş və Bakı şəhərində heyvanlar
üçün xilasetmə və sığınacaq mərkəzinin tikintisinə başlamışdır.
Sığınacaqda 5000-ə qədər sahibsiz heyvanın, xüsusilə it və
pişiklərin müvəqqəti və ya daimi məskunlaşması üçün şəraitin
yaradılması planlaşdırılır. Burada, həmçinin xüsusi baytarlıq
klinikasının fəaliyyət göstərməsi və ən son avandanlıqlarla təchiz
olunmuş Təlim-Tədris Mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Sözügedən sığınacaq-bəsləmə məntəqəsinin yaradılmasında
məqsəd Bakı küçələrində və ətraf rayonlarda sahibsiz heyvanların
sayının azaldılması və heyvan xəstəliklərinin yayılmasının qarşısını
almaqdır.

IDEA contributes to the
improvement of the dog
shelters

IDEA it sığınacaqlarının
vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına yardım edir

Besides the construction of a shelter for 5,000 homeless animals,
IDEA regularly monitors conditions for the homeless animals in
Baku and seeks ways to improve them.

IDEA İctimai Birliyi beş min sahibsiz heyvan üçün sığınacaq
kompleksinin inşasına başlanılması ilə yanaşı Respublikada
sahibsiz heyvanların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını mütəmadi
olaraq nəzarətdə saxlayır.

In this regard, IDEA helped to improve the state of the homeless
dogs in a temporary shelter in Sabunchu district. In order to
protect dogs at the shelter from cold during the winter months,
IDEA supported the restoration and construction works in the
shelter, and donated 40 high-quality doghouses to the shelter.

Bu xüsusda, IDEA İctimai Birliyi Sabunçu rayonu Balaxanı
qəsəbəsində yerləşən sahibsiz itlər üçün nəzərdə tutulan
müvəqqəti sığınacağın vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yardım
göstərmişdir. IDEA İctimai Birliyinin dəstəyi ilə sığınacaqda
yerləşdirilən itləri qış aylarında soyuqdan qorumaq məqsədilə,
yararsız halda olan valyerlərin divarları tikilmiş və sözügedən
sığınacağa 40 ədəd keyfiyyətli it damı təqdim edilmişdir.
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“We believe that education
is the key to solving any
problem.”

Leyla Aliyeva

“Bİz İnanırıq kİ, təhsİl bütün
problemlərİn həllİ üçün əsas
amİldİr.”

99412 497-63-16
ideacampaign.org
IDEA_PU
idea_public_union
info@ideacampaign.org
www.ideacampaign.org

