
   

  SƏH. 1 / 4 
   

 

 

 2017-ci il sentyabr ayı üzrə büllüten 
 

IWC Baku 
Bakı Beynəlxalq Qadınlar Klubu iwcbaku.com 

 

Hörmətli  IWC üzvləri ! 

Bu həftənin sonuna təsadüf edən Qurban Bayramınız mübarək! Biz, həmçinin, 
Texasdakı Harvey qasırğasının təsirinə məruz qalmış üzvlərimizi də qeyd etmək 
istərdik – hər birimizin qəlbi sizinlədir! Bu il IWC Baku təşkilatının Bakı 
şəhərindəki fəaliyyətinin 23-cü ilidir. Biz çox şadıq ki, dünyanın bütün 
ölkələrindən qadınlar qrupu Bakı şəhərində xeyriyyə müəssisələri yaratmaq, 
eləcə də Azərbaycan haqqında məlumat almaq üçün bir araya gəliblər.  

1994-cü ildə ictimai və qeyri-kommersiya təşkilatı qismində yaradılmış 
Beynəlxalq Qadınlar Klubu bir çox fəaliyyət növləri və ictimai tədbirlər vasitəsi 
ilə hər bir milliyyətə mənsub olan qadınlar arasında dostluq və yoldaşlıq 
münasibətləri və qarşılıqlı anlaşma yaradır. Üzvlüyümüzün qeydiyyatı prosesi 
yenidən başlanır və sentyabrın 13-dən 17-dək bu proseslə əlaqədar ilk qəhvə 
yığıncağımız keçiriləcək.   

Bu il bizi çoxsaylı hadisələr, tədbirlər gözləyir. Biz fəaliyyətə başlamaqdan və 
Sizi qayıtdığınız yeni klubda qarşılamağımızdan çox məmnunuq.    

Bizim, həmçinin, yeni şəbəkə saytımız var və bu saytda daim baş verən 
hadisələr haqqında cari məlumatlar öz əksini tapacaq. Yeni şəbəkə saytımızın 
ünvanı belədir: iwcbaku.com. Xahiş olunur ki, yeniliklərlə tanış olmaq üçün 
səhifənin aşağısında şəbəkə saytımıza abunə olasınız.    

Biz Sizə cərəyan edən hadisələr haqqında öz bülletenimizdə, IWC-nin yeni 
şəbəkə saytında, eləcə də IWC tərəfindən təşkil olunan tədbirlərə dəvət etməklə 
məlumatlandıracağıq. 

Bu yaxınlarda Xoşbəxt Saat tədbirində və ilk Qəhvə Yığıncağında Sizinlə 
görüşəcəyimizə ümid edirik.    

Hörmətlə,  

Alison Best 

IWC Bakı təşkilatının Prezidenti və IWC Şurası  

 

Qarşıdan gələn tədbirlər 

8 sentyabr 

Xoşbəxt Saat 

Scalinis Lounge, 18.00 – 20.00 

13 sentyabr  

İlk Qəhvə Yığıncağı 

Marriott Hotel, 10.00 – 13.00 

 

 

   Zəruri məlumat 

Klub təkcə Şurada deyil, bütünlüklə 
IWC-də keçirilən tədbirlərdə iştirak 
etmək üçün çalışqan, təşəbbüskar və 
fəal qadınlara ehtiyac duyur. Əgər 
IWC-nin nəzdində fəaliyyətə kömək 
etmək, yaxud hər hansı yolla 
könüllüləri dəstəkləmək istəyirsinizə, 
xahiş olunur ki, bizə məlumat 
verəsiniz.  
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IWC Şurasının 2016/17-ci illər üzrə əlaqələri 

Prezident: Alison Best    alkevbest@gmail.com  

Yerli Vitse-Prezident: Toma Mammadova  mammadova.toma@gmail.com  

Xarici Vitse-Prezident: Racani Çandra-D-Mello rajanichandradmello@gmail.com  

Katib: Leisa Perry    leisaperry@gmail.com  

Xəzinədar: Trisia Rampersad   twisha18@hotmail.com  

Üzvlər 

Yerli üzv: Sənəm Kərimova   skkarimova@yahoo.com  

Xarici üzv: Marion Çanq    marionchung.iwc@gmail.com  

Tədbirlər: Nikki Bennison   nickybennison71@gmail.com  

İctimaiyyətlə əlaqə: Jasmina Fracassetti  jasminafracssetti@gmail.com  

Könüllü: Dayana Simenel   daiana.d1.prod@gmail.com 

Könüllü: Elaine McFaddden   mcfaddencomm@ymail.com 

Könüllü: Sarita Vaid    svaid@gmail.com 

Xeyriyyə Komitələri 

Xeyriyyə tədbirləri: Elmira Tağıyeva  elmira_t_77@mail.ru  

Vəsaitlərin toplanması: Cəmilə Fətullayeva mile10@mail.ru  

Qəhvə Yığıncaqları 

 

 

 

Bizim icmamızda 

Qurban Bayramı 

1-4 sentyabr 2017-ci il 

Azərbaycanda Qurban Bayramı 
müsəlman təqvimində ən mühüm 
tədbir hesab olunur.   

Bakool İncəsənət Festivalı 

30 sentyabr 2017-ci il 

Biletlər bizim İlk Qəhvə 
Yığıncağımızda satışa çıxarılacaq 

Təqvimizində qeydlər 
aparın! 

13 sentyabr – Qəhvə Yığıncağı 

28 oktyabr – Hellouin gecəsi 

7 noyabr – Qəhvə Yığıncağı  

19 noyabr – Milad Bazarı 

12  dekabr – Milad naharı 

17 yanvar – Qəhvə Yığıncağı 

14 fevral – Qəhvə Yığıncağı 

4 mart – Novruz Bazarı 

13 mart – Novruz naharı 

11 aprel – Qəhvə Yığıncağı 

23 may – AGM naharı 
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Bu il keçiriləcək qəhvə yığıncaqlarında biz aşağıdakı YENİLİKLƏRİ 
təqdim edəcəyik: 

• “Best of Baku” otağı: sənət əsərlərinin satışı üçün 3-5 masa, yaxud 
Azərbaycanın maraqı yerlərinə səyahət. Maraqlanırsınızsa, Alison 
Bestlə (alkevbest@gmail.com) əlaqə saxlaya bilərsiniz. Masa 
qiymətləri 20 manatdır və həmin yığıncaqda ianə lotereyası 
keçirilir.   

• Biz, imkan daxilində Azərbaycanla əlaqəsi olamn yeni, maraqlı 
natiqlərə ehtiyac duyuruq. Əgər bu sahədə bizə yardımçı ola biləcək 
kimisə tanıyırsınızsa, bizə məlumat verin.  

• Natiqlərin / komitə üzvlərinin çıxışı zamanı onların arxasında Power 
Point proqramında təqdimatlar nümayiş etdirilərək müvafiq təsvirlər 
və tərcümələr təqdim olunacaq. 
 

FƏALİYYƏT NÖVLƏRİ 

IWC-də bizim fəaliyyət qruplarımız olacaq və sentyabr ayından başlayaraq, 
kulinariya, sənət əsərləri və kitab klubları təşkil olunacaq. Əgər siz klub 
təşkil etmək istəyirsinizsə və ya bununla maraqlanırsınızsa, Nikki 
Bennisonla əlaqə saxlayın (nickybennison71@gmail.com ). 

Xoşbəxt Saat:  

  

IWC-də keçirilmiş tədbirlər 

5 iyul 2017-ci il 

Ailəvi Amburan Çimərliyi Günü 

Biz Sənəmin Amburan Çimərliyindəki evində çox gözəl gün keçirdik, nahar 
etdik. Yuxarıdakı sağ küncdə fotoşəkil göstərilir. 

 

 

 

IWC fəaliyyəti üzrə bizim 
liderlərimiz 

Kulinariya Klubu: Toma Məmmədova 

Toxuculuq klubu: Sənəm Kərimova 

Kitab Klubu: Jasmina Fracassetti 

Təqviminizdə qeydlər 
aparın! 

Bu il keçiriləcək Xoşbəxt Saatların 
tarixləri: 

8 sentyabr, 2017 

19 oktyabr, 2017 

24 noyabr, 2017 

8 dekabr, 2017 

19 yanvar, 2018 

16 fevral, 2018 

9 mart, 2018 

20 aprel, 2018 

25 may, 2018 

8 iyun, 2018 
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Xeyriyyə tədbirləri 

Xeyriyyə qrupu Buzovnadakı Qocalar Evini ziyarət edib. Qadınların işləyib 
hazırladıqları bu layihə həyatı rahatlaşdırmaq və gözəlləşdirmək üçün ətraf 
aləmdə yeniliklər etməyə kömək edir. Bu, orada yaşayan sakinlərin qurub-
yaratmasına da öz töhfəsini verib.   

Xeyriyyəçilik komandası daha sonra Gənclik uşaq evinə baş çəkib və IWC 
layihəsi çərçivəsində onlar üçün süd və uşaq bezləri alıb.   

Onlar, həmçinin, Qurban Bayramı münasibəti ilə Lənkərandakı xüsusi internat 
məktəbinə 4 əlil arabası göndərib. 

 

 

 

 

 

 

 

Bizim IWC bazarlarımız 
19 noyabr 2017 – Milad bazarı 

4 mart 2018 – Novruz bazarı 

Bizim IWC bazarlarımız bizim üçün 
çox vacibdir, çünki burada biz il 
ərzində keçirdiyimiz xeyriyyə 

tədbirləri üçün maliyyə vəsaitlərinin 
əsas hissəsini məhz burada ianə 

toplayırıq. Bu bazarlar hədiyyə və 
suvenirlər amaq üçün gözəl yerdir.   

Bizim IWC xeyriyyə 
tədbirləri 

Şağan Uşaq Evi 
Gənclik Uşaq Evi 
Daun Sindromu Mərkəzi 
Buzovna Qocalar Evi 
Ramanı Uşaq Evi 
Saray Uşaq Evi 
Xeyriyyəçi Bacılar 
İctimai yönümlü proqram – Xeyriyyəçi 
bacılar 
Xafir Bağırov 
Şüvəlan Uşaq Evi 
Mərdəkan Uşaq Evi 
Autizm xəstəliyinə malik uşaqlar 
“Caspian Compassion” Layihəsi 
 

 

 


