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Özünüməşğulluğun təşkili

Agentlik hər il üçün özünüməşğulluğa cəlb
ediləcək şəxslərin sayını və özünüməşğulluq
istiqamətlərini müəyyən edir və bu barədə
məlumatları Nazirliyin saytına yerləşdirir

Agentlik hər bir rayon(şəhər) üzrə
hər il üçün özünüməşğulluğa
cəlb ediləcək şəxslərin sayını
(kvotasını) müəyyən edir

MMQF-də yaradılan
komissiya təlimlərin
nəticələrini qiymətləndirir

Agentlik

qiymətləndirmədə
iştirak etmədi

xeyr

Şəxs yenidən
təlimlərdə iştirak
etmək istəyir?

1.ÖM-a başlamağa hazır deyil, yenidən
təlimdə iştirak etmək hüququ var
2.davamiyyət səbəbindən kənarlaşdırılıb

MMQF qiymətləndirmə
nəticəsini şəxsin elektron
kabinetinə yerləşdirir

özünüməşğulluğa
cəlb olunur

bəli

Şəxs

xeyr

Şəxs RMF və ya DOST
Mərkəzinə qeydiyyat
üçün yaxınlaşır

biznes planın təqdim
edilməsindən sonra
30 iş günü müddətində

İşaxtaran/işsiz şəxs
təlimlərdə iştirak edir

Şəxs
davamiyyəti
pozur?

bəli

Bəzi təlimlər onsite, bəziləri isə
BACAR platformasında keçirilir

qiymətləndirmədən sonra
5 iş günü müddətində

Təlim bitdikdən sonra
şəxs biznes plan
hazırlayır və onu
kabinetinə yerləşdirir

5 iş günü müddətində

RMF şəxsi
təlimlərdən
kənarlaşdırır.

RMF/DOST mərkəzi
şəxsi ƏMAS-da
qeydiyyatdan keçirdir

Şəxsi digər məşğulluq
tədbirlərinə
yönləndirir.

Bu zaman şəxsə
özünüməşğulluqla bağlı
məsləhət və məlumatlar verilir.
xeyr

Şəxsin növbəsi çatdı
Karyera məsləhətçisi
şəxsin məşğulluq
imkanlarını
qiymətləndirir

Şəxsə FMP
tərtib edir

Şəxsin MİQ
nəticəsi ÖM-yə
uyğundur?

bəli

Şəxs növbəlilik
reyestrinə salınır.

Özünüməşğulluğa cəlb etmə ilə bağlı ilkin monitorinq

xeyr
Şəxs seçdiyi
ÖM istiqamətinə
uyğundur?

MMTF tərəfindən yaradılan ilkin
komissiya ilkin monitorinq nəticəsini
nəzərə alaraq şəxsin seçdiyi ÖM
istiqamətinə uyğun olub olmaması
barədə qərar qəbul edir.

MMQF növbəsi çatmış şəxsə
ilkin monitorinq keçirdir.

MMQF şəxsin məlumatlarını
monitorinq və səyyar yoxlama
proqram təminatı vasitəsi ilə
təhlil edir

LİALI / DOST MƏRKƏZİ / MMQF / MMTF

bəli

MMTF təlimlər təşkil edir və
şəxsi təlimlərə cəlb etmək üçün
onun sistemdəki kabinetinə
bildiriş göndərir.

MMTF prosesə
başlamaq qərarı verir

REGİONAL MƏŞĞULLUQ Fİ

MMTF rəhbəri/rəhbərinin
müavini əmlakları Agentliklə
satınalma müqaviləsi bağlamış
icraçıdan aktla təhvil alır

Özünüməşğulluğa cəlb
olunmuş şəxslə MMTF
arasında 1 il müddətinə
müqavilə imzalanır

MMTF icraçıdan təhvil aldığı
əmlakı təhvil-təslim aktı əsasında
özünüməşğulluğa cəlb olunmuş
şəxsə verir

Şəxslə MMTF arasında
imzalanan müqavilə, təhvil-təslim
aktı və bu prosesin foto və video
görüntüləri MAS-da şəxsin
kabinetinə yerləşdirilir.

1 iş günü ərzində

Əmlak
təyinata uyğun
istifadə
olunub?

bəli

xeyr

MMQF əmlakın təyinatına
uyğun istifadəsini müəyyən
etmək üçün yekun monitorinq
aparır

əmlakın
verilməsindən
1 il sonra

bəli

Əmlak
təyinata uyğun
istifadə
olunub?

xeyr

Əmlak ya da əmlakın
dəyəri şəxsdən alınır

Əmlak şəxsin
mülkiyyətinə verilir

MMQF əmlakın təyinatına
uyğun istifadəsini müəyyən
etmək üçün aralıq monitorinq
aparır

əmlakın verilməsindən
sonra 9 ay ərzində

Agentliyin Aparatının ÖM
şöbəsi əmlaklarla təmin edilən
şəxslərin məlumatlarını digər
qurumlara(AXA, KOBİA,
DVX, DSMF) təqdim edir.

