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Akademiya nədir? 

Akademiya WAGGGS və WOSM Avropa Regionlarının əsas prioritetləri ətrafında iştirakçılara yüksək 

keyfiyyətli təlim və şəbəkə imkanları təqdim etmək üçün nəzərdə tutulmuş unikal skaut və bələdçi 

tədbiridir. 

 
Akademiyada kimlər iştirak edə bilər? 

Tədbir ASA-nın milli və ya regional səviyyələrdə vəzifə tutan hər bir üzvü üçün açıqdır. 

 
Akademiyada hansı mövzular var? 

İştirakçılar aşağıda qeyd olunan üç fərqli öyrənmə yolundan seçim edə biləcəklər. İştirakçıları 

mövqelərinə və xüsusi ehtiyaclarına uyğunlaşdırmaq üçün öz təlim planlarını tərtib edərək, gündə 

müxtəlif sessiyalar arasından seçim etməyə təşviq etmək istərdik. Tədbiri hər kəs üçün maraqlı etmək 

üçün kifayət qədər təkliflə eyni vaxtda müxtəlif iş sahələri ilə məşğul olan geniş sessiyalar təklif 

olunacaq. 

Mövcud üç əsas öyrənmə yolu: 

 Özü üçün PORTAL: digərini bir fərd kimi başa düşmək, onların gözləntiləri, ehtiyacları, 

reallıqları. Əlaqədar mövzular: rifah, gənclər və böyüklərin müdafiəsi, müxtəliflik və inklüzivlik 

 Başqaları üçün PORTAL: Skautinq və Rəhbərlik ətrafdakı icmalarda necə maraqlı tərəflərdir. 

Əlaqədar mövzular: SDG-lər, ictimaiyyətin iştirakı, davamlılıq, gənclərin iştirakı 

 Cəmiyyət üçün PORTAL: Skautinq və bələdçiliyin dəyərlərini dünyaya və yeni auditoriyalara 

çatdırmaq üçün dünyaya çıxış. Əlaqədar mövzular: böyümə, işə götürmə və saxlama, vəkillik 

və ünsiyyət, maliyyə, idarəetmə 

 
Niyə Portal? 

Akademiya 2022-nin simvolik çərçivəsi portalın çərçivəsidir: portal qapı və ya pəncərədən fərqli olaraq 

həmişə açıqdır, o, insana səyahət etməyə, yerlərə və insanlara çatmağa imkan verir, hətta təyinat yeri 

həmişə məlum olmasa da. Bu tədbirin özü də Assosiasiyalarımız və üzvlərimiz arasında mübadilə, 

görüşmək və birlikdə böyümək üçün imkanlar yaradan bir portaldır. Akademiya görüşlər üçün portaldır! 

İştirakçıların qeydiyyatdan keçmək qərarını asanlaşdıracaq sessiyaların icmalı tədbirin internet 

saytında yerləşdirilmişdir. Məqsədləri, məqsədləri və gözlənilən nəticələri təqdim edən hər bir 

sessiyanın ətraflı təsviri 2022-ci il oktyabrın əvvəlində internet saytında dərc olunacaq. 

Bundan əlavə, iştirakçılara başqalarına faydalı olacaq əsas yeniliklər və uğurlar haqqında 

danışmaq üçün qeyri-rəsmi paylaşım sessiyaları təklif etmək mümkündür. 

 
 



 

Akademiyada iştirak üçün necə qeydiyyatdan keçmək lazımdır? 

Qeydiyyat 1 oktyabr 2022-ci il tarixinədək açıqdır və siz Akademiyanın internet saytında 

(www.thesgacademy.eu) onlayn qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Son tarixdən dərhal sonra təsdiq üçün 

müvafiq Beynəlxalq Müvəkkilinizə e-poçt göndəriləcək. Akademiya iştirakçısı olmaq üçün müraciət etdiyinizi 

Beynəlxalq Müvəkkilinizlə artıq paylaşdığınızdan əmin olun. 

Məkan məhdud imkana malikdir, ona görə də maksimum 200 iştirakçı qəbul edə bilərik – həddən artıq 

rezervasiya zamanı ən geniş müxtəlifliyi təmin etmək üçün prioritet veriləcəkdir. Son tarixdən sonra bütün 

iştirakçılara təsdiq göndəriləcək. 

 
Məkan və yerləşmə 

Akademiya Vilnius Grand Resort otelində keçiriləcək. Məkan haqqında daha ətraflı məlumat üçün: 
https://www.vilniusgrandresort.com/en/ 

İştirakçılar eyni oteldə, ümumi (2-3 çarpayılıq) otaqlar əsasında təmin olunacaqlar. 

 
Participation fee 

Akademiyanın haqqı 400 avrodur. Buraya yaşayış, yemək və çay/kofe fasilələri, məkanın obyektlərinə 

pulsuz giriş, həmçinin tam tədbir üçün sessiya materialları daxildir.  

Avropa Skaut Bölgəsinin uğurlu qrant tətbiqi və Avropa Parlamentinin səxavətli dəstəyi sayəsində bütün 

iştirakçılara 200 Avro məbləğində dəstək verilir, yəni faktiki olaraq ödəniləcək ödəniş yalnız 200 Avrodur! 

Əlavə olaraq, bütün iştirakçılara maksimum 250 Avro əsasda ümumi səyahət xərclərinin 80%-i ödənilə 

bilər. Bu o deməkdir ki, əgər iştirakçı 250 Avro dəyərində xərcləri bəyan edərsə, onlar kompensasiya 

olaraq 200 Avro alacaqlar. İştirakçı 150 Avro məbləğində xərcləri bəyan edərsə, onlar 120 Avro alacaqlar. 

Ümumi bəyan edilmiş xərc 250 Avrodan, yəni 300 Avrodan çox olarsa, iştirakçılar 200 Avro kompensasiya 

almaq hüququ qazanacaqlar.  

 
Akademiyanı izləyin! 

Facebook: facebook.com/ScoutGuideAcademy, Twitter: @thesgacademy və Instagram: 

https://www.instagram.com/thesgacademy/ 
 

Travel Arrangements 

İştirakçılar seçildikdən və təsdiq edildikdən sonra onlar qəbul məktubları alacaqlar. Bundan sonra bütün 

iştirakçılar öz səyahətlərini təşkil etməli və lazım gələrsə, viza almalıdırlar.  

Əgər sizə viza ərizəsini dəstəkləyən rəsmi məktub lazımdırsa, ərizə formasındakı bütün məlumatları 

doldurun. Nəzərə alın ki, viza almaq üçün xeyli vaxt lazım ola bilər, ona görə də mümkün qədər tez 

müraciət edin. İştirakçıların proqrama saat 20:30-da (təqdim olunan nahardan sonra) başlamaq üçün 

noyabrın 2-də, 6 noyabr 2022-ci il bazar günü, saat 12:30-dan sonra yola düşmələri gözlənilir.  

Vilnüsə səyahət haqqında məlumat Akademiyanın saytında yerləşdiriləcək. 

İştirakı dəstəkləmək üçün əlavə maliyyə 

Səyahət xərcləri ilə bağlı çətinlik çəkən iştirakçılar Bölgədən maliyyə yardımının mümkünlüyü barədə 

məlumat almaq üçün WOSM və ya WAGGGS Regional Ofisləri ilə əlaqə saxlamalıdırlar. 

 
Dil 

Tədbir ingilis dilində keçiriləcək. Bütün iştirakçılardan bu dildə effektiv ünsiyyət qura bilmələri xahiş 

olunur.

http://www.thesgacademy.eu/
https://www.vilniusgrandresort.com/en/
https://www.facebook.com/ScoutGuideAcademy/
https://twitter.com/thesgacademy
http://www.instagram.com/thesgacademy/


 

Əlavə məlumatlar 

Bütün əlavə məlumatı Akademiyanın internet saytında tapa bilərsiniz: www.thesgacademy.eu Əgər sizə hər hansı 
əlavə məlumat lazımdırsa, lütfən, Akademiyanın Planlaşdırma Qrupu ilə əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin: 
info@thesgacademy.eu  

Sığorta 

Avropa Skaut Regionu və Avropa Regionu WAGGGS nə tədbir zamanı, nə də tədbirin keçirildiyi yerə və 

geriyə səyahət zamanı iştirakçıları sığortala təmin etmir. Nəzərə alın ki, iştirakçıların sığorta (xəstəlik, 

bədbəxtlik, repatriasiya) ilə əhatə olunmasını yoxlamaq və əmin olmaq Assosiasiyaların müstəsna 

məsuliyyətidir. 

 

Donor 

Akademiya 2022 Avropa Gənclər İli qrantları çağırışı (EP-COMM-SUBV-2022-EYY) çərçivəsində Avropa 

Skaut Regionu tərəfindən təqdim edilən uğurlu qrant müraciətindən sonra Avropa Parlamenti tərəfindən 

dəstəklənir və birgə maliyyələşdirilir. 
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