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Ֆինանսական մասնակցային մոտեցումը -ՖՄՄ
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Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

IUCN

Բնության պահպանության և բնական պաշարների միջազգային
միությունը

KfW

Վերակառուցման և զարգացման գերմանական բանկը
(KfW Զարգացման բանկը, Kreditanstalt für Wiederaufbau)

MENR

Էկոլոգիայի և բնական պաշարների նախարարությունը
(Ադրբեջանի)
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Շրջակա միջավայրի և բնական պաշարների պաշտպանության
նախարարությունը (Վրաստանի)

ME

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը

NGO

Ոչ պետական կազմակերպություն -ՈՊԿ

NP

Ազգային պարկ (պահպանվող տարածք)

PA

Պահպանվող տարածք

PAs

Պահպանվող տարածքներ

PSEDS

Մասնակցային սոցիալ-տնտեսական զարգացման մասնագետ

RRA

Գյուղական պայմանների արագ գնահատում - ԳՊԱԳ

RWG

Տարածաշրջանային աշխատանքային խումբ - ՏԱԽ

SPPA

Պաhպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր

TC

Տեխնիկական համագործակցություն

TJS

Ադրսահմանայաին միացյալ քարտուղարություն

TL

Թիմի ղեկավար

TOR

Տեխնիկական առաջադրանքը

VWG

Գյուղի աշխատանքային խումբը - ԳԱԽ

WWF

Բնության hամաշխարհային hիմնադրամը
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

1 Ներածություն
Ֆինանսական մասնակցային մոտեցման (ՖՄՄ) նպատակն է՝ ստեղծել անկախ
զարգացող գործընթացներ, որոնք կլինեն կառուցողական, ընդգրկուն և խորը
մասնակցային՝ ընտանիքի, համայնքի և տարածաշրջանի մակարդակներում: Այդ
մոտեցումը ներգրավում է տեղական բնակչությունը զարգացման սեփական խնդիրները
ինքնուրույն հոգալու համար, օգտագործելով ուղղակի ֆինանսավորում, մրցույթներ և
պարգևատրում, ուսուցում, ինչպես նաև լրատվական միջոցները: Այն թույլ է տալիս
մարդկանց ակտիվորեն բացահայտել և փորձարկել “զարգացման գործողությունները”:
Թե՝ Ծրագիրը և թե՝ նրա փորձագետները հնարավորինս սահմանափակում են իրենց
մասնակցությունը այդ գործընթացը խթանելու նպատակով:
ՖՄՄ-ը մշակվել է և փորձարկվել է Հարավային Կովկասում Անդրսահմանային միացյալ
քարտուղարության կողմից (TJS) Էկոտարածաշրջանային բնության պահպանության
ծրագրի

(ENPP)

հահատեքստում:

ENPP-ը

ֆինանսավորվում

է

Գերմանիայի

տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության (BMZ) կողմից,
KfW զարգացման բանկի միջոցով և նպատակ ունի ամրապնդելու բնության
պահպանությունը, միաժամանակ խթանելով տեղական բնակչության

սոցիալ-

տնտեսական կայուն զարագացումը: Պահպանվող տարածքերի (ՊՏ-երի) և ENPP
ծրագրերը հաճախ դեմ էին առնում տեղական համայնքների կողմից դրսևորվող
թերվստահության և դիմադրության, քանի որ տեղական համայնքների ապրուստի
միջոցները ավանդապես կախված են բնական պաշարներից: Բնության ավելի խիստ
պահպանությունը ընկալվում է իբրև տեղացիների ապրուստի ավանդական միջոցների
և ապրելակերպի սպառնալիք: Պահպանվող տարածքների հարակից համայնքների
համար

համապատասխան

մասնակցային

սոցիալ-տնտեսական

զարգացման

մոտեցում փնտրելով, 2012թ-ից մինչև 2014թ-ը TJS-ը փորձարկել և մշակել է ՖՄՄ-ը,
որը հիմնված է Լատինական Ամերիկայում կիրառված "մրցույթ և պարգևատրություն"
մասնակցային մոտեցումների վրա, որը հաճախ հայտնի է նաև որպես "Raymi-Ռեյմի1":
Փորձնական նախագծերը ցույց տվեցին, որ ՖՄՄ-ը թույլ է տվել մարդկանց սեփական
ուժերով գտնել ճանապարհներ իրենց կենսակերպը բարելավելու համար, բնության
պահպանությանը համահունչ ձևով: Տեղական մասնակցության մակարդակը շատ
բարձր է եղել և գրավել է զարգացման լրացուցիչ

ֆինանսավորում՝ սեփական և

տեղական աղբյուներից: Դրական կարևոր լրացուցիչ արդյունք էր նախագծերի, ՊՏների և տեղական համայնքների միջև փոխադարձ վստահության զգալի աճը: TJS-ը
պատրաստել էր ՖՄՄ ձեռնարկի և գործիքակազմի առաջին տարբերակը 2014թ-ին,և
պատրաստել է ՖՄՄ-ի գործնական կիրառման մասնագետներին՝ Պահպանվող
տարածքների հատուկ ծրագրի (SPPA) և Էկոմիջանցքի հիմնադրամի ծրագրի (ECF)
շրջանակներում: Այս ծրագրերի կողմից
1Քեչուա

ՖՄՄ-ը հաջողությամբ իրականացվել է և

լեզվով նշանակում է "տոն"; քեչուա՝ դա Անդերի շրջանի բնիկ լեզուն է:
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2017թ բոլոր գործնական մասնագետները/պրակտիկները Հարավային Կովկասից
հավաքվեցին փորձը փոխանակելու համար: Ակնառու հաջողությունը, ինչպես նաև
ՖՄՄ-ի աշխատանքների բազմազանությունը ոգեշնչող էին: Կուտակված փորձը և այդ
ծրագրերի արդյունքները, ինչպես նաև գործնական մասնագետների մեկնաբանումները
օգտագորվել են ձեռնարկը խորապես վերանայելու և երկրորդ խմբագրությամբ
արդիականացնելու նպատակով:
Ձեռնարկը դիտվում է որպես տեղեկագիր՝ ՖՄՄ-ի աշխատանքները պլանավորելու և
իրականացնելու համար: Այն ընթերցողը, ում համար ՖՄՄ-ի գաղափարը նոր է, կարող
է կարդալ բոլոր գլուխները հաջորդաբար, իսկ նրանք, ովքեր փնտրում են հատուկ
տեղեկատվություն, կարող են օգտվել ստորև բերվող ակնարկից և նրա օգնությամբ
ավելի արագ գտնել համապատասխան տեղեկությունները:
§2

ճանաչողական զարգացմամբ ուսուցման տեսական հիմքերի համառոտ
ներածությունը, որը պատմում է նաև, թե ինչպես են մարդիկ կապում նոր
բացահայտումները՝ արդեն եղած գիտելիքների, փորձի և նորմերի հետ

§3

ՖՄՄ-ի գլխավոր սկզբունքները, որոնք “դարբնում” են հենց բնակչության
կողմից ղեկավարվող զարգացման ընդգրկուն և արդարամիտ գործըթացը:

§4

Հիմնական առաջարկությունները և ուղեցույցը, որոնք մարդկանց թույլ կտան
իրենց համար հայտնաբերել իրենց իրավիճակը, զարգացման առկա ներուժը և
նոր գործունեությունը:

§5

Նկարագրում է կազմակերպչական կառուցվածքը և տարբեր մասնակիցների և
կազմակերպությունների դերակատարումները ՖՄՄ-ի գործընթացում:

§6

Բացատրում

է

չորս

ՖՄՄ-ի

գործիքները,

այն

է.

1)

մրցույթ

&

պարգևատրումներ, 2) կապիտալավորում, 3) փորձի փոխանակում &
ուսուցում և 4) լրատվության միջոցներ:
§7

Միջնորդության ուղեցույցը, Գյուղական Պայմանների Արագ Գնահատումը,
մշտադիտարկումը /մոնիտորինգը/ և ֆինանսական ղեկավարումը, որոնք
կապահովեն ՖՄՄ-ի աշխատանքների լավ ընթացքը:

§8

ՖՄՄ-ի գործընթացի երեք հիմնական փուլերում տարբեր աշխատանքների
իրականացումը. 1) մեկնարկային փուլի աշխատանքները, 2) պրայմինգի
աշխատանքները՝

ՖՄՄ-ի

դերակատարողներին

գործընթացի

ծանոթացնելու

և

կանոնների

նպատակով

և

3)

հետ
ՖՄՄ-ի

աշխատանքների հիմնական փուլը:
§9

Եզրափակիչ դիտարկումները, որոնք ամփոփում են ՖՄՄ-ի փորձնական
նախագծերի

և

տարբեր

ծրագրերի

իրականացման

կարևորագույն

արդյունքները, ինչպես նաև ծրագրի ավարտից հետո անկախ զարգացման
ընթացքը շարունակելու որոշ հնարավորությունները:
Առաջարկվում է այդ ուղեցույցին հետևել ստեղծագործաբար և ճկունությամբ: Կարելի է
ակնկալել,

որ

մարդկանց

կողմից

վարվող
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Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

զարմանալիորեն դրական արդյունքներ: Ընթացքում մարդիկ ինքնուրույն կերպով
կորոշեն

լավագույն

որոշումներ

և

գործելակերպեր,

որոնք

կհրապարակվեն

միջոցառումների ժամանակ և լրատվական միջոցների կողմից, լայն լսարանի համար
ստեղծելով

"լավագույն օրինակից սովորելու"

հնարավորություն: Հաջողության

բանալին է՝ սկսել առանց հատուկ և նախապես սահմանվող սոցիալ-տնտեսական
թիրախակետերից և ցուցաբերվող օժանդակությունը սահմանափակել ողղություն
տալու և խթանելու միջոցներով, որոնք թույլ են տալիս ՖՄՄ-ի ընթացքին՝ զարգանալ,
իսկ մարդկանց՝ իրենց համար հայտնաբերել կայուն զարգացման սեփական
լուծումները:
Հեղինակները

իրենց

երախտագիտությունն

են

հայտնում

գործնական

աշխատանքներում ակտիվորեն ներգրաված բոլոր մասնագետներին, ինչպես նաև
ՖՄՄ-ի մասնակիցներին, ովքեր ցանկացան իրագործել այդ ոչ ավանդական
մոտեցումը, օգտագործեցին սեփական ստեղծագործական տաղանդը և ցանկացան
կիսվել իրենց փորձով և խանդավառությամբ; նրանց կարծիքը չափազանց օգտակար է
եղել այս վերանայված տարբերակի պատրաստման համար:
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Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Տեսական հիմքը

ՖՄՄ-ը՝ դա ճկուն և մարդկանց կողմից վարվող գործընթաց է, որը պետք է
կազմակերպված լինի այնպես, որպեսզի թույլ տա շահառուներին աստիճանաբար
հասկանալ իրենց խնդիրները, լուծումներ փնտրել և հասնել նոր նպատակներին՝ իրենց
ապրելակերպը

բարելավելու

ուղղությամբ:

Գործընթացում

խոսքը

գնում

է

ճանաչողական զարգացման ուսուցման, վարքագծի փոփոխության և համայնքներում
համախմբված /կոլեկտիվ/ ուսուցման մասին: Այս գլխում տրվում է ճանաչողական
զարգացմամբ ուսումնական գործընթացի տեսական հիմնքերի հակիրճ ներածությունը,
որը գործնական մասնագետներին թույլ կտա ավելի լավ հասկանալ ՖՄՄ-ի
դինամիկան, նրա կողմից մեկնարկվող արձագանքները և նախագծել ՖՄՄ-ի ավելի
արդյունավետ աշխատանքներ:

2.1

Ճանաչողական

ուսուցման

Պիաժեյի

տեսությունը,

սխեմաները, ասիմիլյացիան /ընկալումը/ և հարմարեցունը
Անհատները և համայնքները արդեն ունեն համապատասխան

Լավ/
Ծառ

վատ
Այցելու

օգտակար փորձի և գիտելիքների ձևավորված մի հիմք, որն
արմատավորված է իրենց պատմության մեջ և ձևավորել է իրենց
պատկերացումը՝ աշխարհի և իրենց գույության մասին, կյանքում
լավն ու վատի, ցանկալիի և առարկելիի, "կարելի" է և "չի կարելի"
գաղափարների մասին պատկերացումները: Դա ստեղծում է
"արժեքները", որոնք նորմաներ են սահմանում իրավիճակներ
համար, Նկար1. Պիաժեյի
ընդհանրապես՝ կյանքի և ապրելակերպի համար, այն բանի սխեմաները
գնահատելու

և

կոնկրետ

վարքը

կողմնորոշելու

համար, թե՝ ինչպես իրեն պահել խմբում, հանրությունում և թե՝ ինչպես գնահատել նոր
բաներ (որպես տարօրինակ, խնդրահարույց կամ՝ որպես հնարավորություններ):
Աշխարհի այդ ընկալումը, արժեքների համալիրները և պատկերացումները նման են
"տեղեկատու քարտերին"՝ իրավիճակների գնահատման և վարքի համար, որոնք
Պիաժեն անվանում է "սխեմաներ": Դրանք են որոշում, թե ինչպես են մարդիկ ընկալում
և գործում:
Սխեմաները փոխվում են, քանի որ շարունակ փոխվում են ապրելու միջավայրը և
հասարակությունը, և ճանաչողական կառուցվածքին ավելանում են նոր գիտելիքներ,
փորձ և սովորած նյութ2: Երբ մարդիկ հանդիպում են գոյություն ունեցող սխեմաների
տեսանկյունից իմաստավոր նոր տեղեկություններին և կյանքի փորձ են ձեռք բերում,
նրանք ավելի հեշտ են այդ նորը ներկառուցում գոյություն ունեցող սխեմաների մեջ՝
ավելի "ամբողջական պատկեր" ձևավորելու համար: Նոր փորձը, որը կարելի է հստակ
2Ասիմիլյացիայի

և ակոմոդացիայի համեմատությունը տես, օրինակ, հետևյալ
կայքերում.https://www.teachthought.com/learning/assimilation-vs-accommodation-ofknowledge/#:~:text=%E2%80%9CAssimilation%20is%20like%20adding%20air,tree%20at%20Christmas%2C%20etc.)
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Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

ճանաչել իբրև կապակցված արդեն գոյություն ունեցածի հետ, կարծես թե ավելացվում
հարմար “թղթափանակների” մեջ: Սխեմաների նման "հարստացումը" անվանում են
"ասիմիլյացիա": Մարդու գլխում սխեմաների ֆոլդերներ պատկերող նկարի վրա դա
նման է արդեն գոյություն ունեցող թղթապանակի մեջ՝ նոր տեղեկություն ավելացնելուն:
Եթե նոր փորձը, գիտելիքը կամ հմտությունները հնարավոր չէ կապակցել առկա
սխեմաների հետ, ապա մարդիկ հաճախ գտնում են, որ դրանք քիչ կապ ունեն իրենց
հետ, իսկ քանի որ դա իմաստ չունի, նրանք պարզապես այն անտեսում են:
Ասիմիլյացիայի մի օրինակ է, երբ երեխան ընկալում է ծառը որպես մի բան, որն ունի
արմատներ հողի մեջ, բուն, ճյուղեր և տերևներ: Մեծանալով, երեխան հասկանում է, որ
կարելի է հաճույքի համար բարձրանալ ծառի վրա, բայց նաև որ ծառերի վրա պտուղներ
են լինում և որ ծառեր կարելի է օգտագործել փայտանյութ կամ վառելիք ստանալու
համար և դրանով օգուտ ստանալ ապրուստի մեջ: Նոր փորձը տալիս է ավելի լայն և
կատարյալ պատկերացում՝ գռյություն ունեցող “ծառ” սխեմայի մասին: Մեկ ուրիշ
օրինակը կապված է լեռներում ապրող մարդկանց սովորույթի հետ, երբ նրանք
հույրընկալում են բարեկամներին կամ այլ գյուղերի բնակիչներին, մատուցելով
ավանդական սնունդ և կացարան: Երբ նրանց այցելում են պակաս ավանդական
հյուրեր, օրինակ, զբոսաշրջիկներ, մարդիկ շարունակում են հյուրընկալություն
ցուցաբերել նաև այդ այցելուներին, ըստ "ավանդական կանոնների": Նրանք սկսում են
հասկանալ, որ այցելուները կարող են ավելի զանազան լինել, կարող են գալ ուրիշ
երկրներից և խոսել օտար լեզուներով, բայց հյուրընկալության պայմանը մնում է
ավանդական և քիչ է անդրադառնում նրանց կյանքի և ապրելաձևի վրա:
Նոր տեղեկությունները և փորձը նաև կարող են տանել դեպի նոր բացահայտումներ և
հմտություններ, դրանով խիստ ձևափոխելով առկա սխեմաները կամ ստեղծելով լիովին
նոր սխեմաներ՝ նոր պատկերացումներով, գործողության նոր ճանապարհներով և նոր
արժեքներով;

դա

կոչվում

"ակոմոդացիա/

հարմարեցում":

Սխեմաների

թղթապանակներով նկարի վրա այն լավ է ընկալում առկա թղթապանակների
բովանդակությունը կամ ավելանում են նոր թղթպանակներ՝ նոր փորձով կամ
բացահայտումներով:
"Ծառ" գաղափարի դեպքում մարդիկ տեղեկանում են, որ շրջակա միջավայրի
պաշտպանության

մասնագետները

խիստ

դեմ

են

ծառահատումներին

և

որ

քաղաքական գործիչները քննարկում են ծառահատումների հարցը: Անսպասելիորեն
ծառերը դառնում են ոչ միայն փայտանյութի, վառելանյութի, ստվերի և տեղական
ապրելաձևի

համար

աղբյուր,

բայց

նաև

միջազգային

բնապահպանական

մտահոգվածության, տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական շահերի առարկա:
Պատմվում է, որ ծառերը կլանում են ածխածնի երկօքսիդը և որոշակի դեր ունեն
կլիմայի փոփոխման դեմ տարվող պայքարում: Երբ մարդիկ չեն զգում կլիմայի
փոփոխության որևէ ուղղակի ազդեցություն, նրանք կարող են անտեսել այդ
քննարումները որպես անիմաստ, ի տարբերություն քաղաքների բնակչության և
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քաղաքական գործիչների, և չեն փոխելու իրենց ապրելաձևը կամ մտածելակերպը:
Սակայն, երբ մարդիկ զգում են կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները, օրինակ՝
ենթարկվելով

երաշտների

կամ

ավելի

անկայուն

եղանակային

պայմանների

ազդեցության, ինչը բացասաբար է անդրադառնում մշակաբույսերի և ծառերի
պտղաբերության վրա, ապա դա ավելի ուղղակի կապ է ունենում նրանց կենսաձևերի
հետ: Երբ նրանք բացահայտեն, որ ծառերը կարող են օգնել ստանալու ավելի
կլիմադիմացկուն

գյուղատնտեսական

արտադրություն,

նրանց

սխեմաները

գյուղատնտեսության և ծառերի մասին հավանաբար խիստ կփոփոխվեն, կամ
կավելանան նոր սխեմաներ՝ կլիմայի, արժեքների և գործելու անհրաժեշտության նոր
ընկալումներով:

Հենց

այդ

դեպքում

դա

կարելի

է

անվանել

ակոմոդացիա

/հարմարեցում/:
Լեռնային շրջանների ավանդաբար հյուրընկալ բնակիչների օրինակում մարդիկ
աստիճանաբար

հայտնաբերում

են,

որ

այցելուների

հետ

կապված

են

էկոզբոսաշրջության նոր հնարավորություններ: Այցելուներին հաճելի է ավանդական
հյուրընկալությունը, սակայն նրանք ցանկանում են վճարել՝ ավելի լավ սանիտարական
և այլ ծառայությունների համար: Բնակիչները տեղեկանում են, որ կարող են վճար
ստանալ

հյուրընկալության

ծառայությունների

դիմաց

և

էկոզբոսաշրջության

ծառայությունները սկսում են հանդես գալ որպես եկամուտի նոր հնարավորություններ:
Այսպիսով, գոյություն ունեցող արժեքները և կենսաձևերը դառնում են եկամտի աղբյուր,
իսկ

տները

կամ

խրճիթները

վերափոխվում

են

հյուրատների՝

նորոգված

ննջասենյակներով, սանիտարական կահավորանքով և սննդի ծառայություններով:
Ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցելու և բիզնեսի աշխատանքը պահպանելու
համար հարկավոր են լեզուների իմացության և գործարարության հմտություններ:
Ուրիշները

հայտնաբերում

են,

որ

զբոսաշրջության

հետ

կպաված

են

նոր

ծառայություններ, այդ թվում՝ տրանսպորտ, զբոսավարի աշխատանք, ձիերի կամ
հեծանիվերի վարձույթ: Այդ ընթացքում մարդիկ իրենց համար հայտնաբերում են նոր
հմտությունների և գիտելիքների անհրաժեշտությունը, որը խրախուսում է նրանց
սովորել, քանի որ այդ ստացված գիտելիքները կարելի է անմիջականորեն կիրառել
հօգուտ հենց իրենց: Նման նոր գիտելիքները կամ հմտությունները ավելի արդյունավետ
են այն դեպքում, երբ ուղղակիորեն հարաբերվում են ապրելաձևի և մարդկանց
աշխատանքային գործելակերպի հետ՝ չափահասների ուսուցման սկզբունքներին
համաձայն (տես §6.3): Այստեղ է, որ նոր գիտելիքները, հմտությունները և փորձը
ձևափոխվում, հարմարվում և միաձուլվում են վերափոխված սխեմաների մեջ և
առաջացնում են նոր կողմնորոշումներ զարգացման նկատմամբ:

Պիաժեն համաձայն չէ այն կարծիքի հետ, որ գիտելիքը՝ դա միայն իրականության
պասիվ պատճեն է: Նա համարում էր, որ որևէ օբյեկտ ճանաչել՝ դա նշանակում է ազդել
նրա վրա և կառուցել համակարգեր այն փոխակերպումներից, որոնք հնարավոր է
- 11 -

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

իրականացնել այդ օբյեկտի հետ կամ նրա միջոցով: Իրականությունն իմանալը
նշանակում է կառուցել համակարգեր փոխակերպումներից, որոնք քիչ թե շատ ճիշտ
համապատասխանում են իրողությանը:
ՖՄՄ-ը խրախուսում է մարդկանց ստանալու ավելի խորը գիտելիքներ շրջապատող
իրականության և նրա վրա ազդելու մասին, ինչի միջոցով թույլ է տալիս մարդկանց
ավելի

լայն

վերահսկել

սեփական

զարգացումը,

բարելավել

ապրելակերպի

ճանապարհները կամ որդեգրել ապրելակերպի նոր աղբյուրները: Նոր փորձի և
գիտելիքների

ասիմիլյացիան

/ընկալումը/

և

ակոմոդացիան

/հարմարեցումը/

ձևավորում են ապրելակերպի շտկված և նոր ձևեր, որոնք ավելի լավ կառուցված են և
լարված

են՝

մարդահրավերներն

hաղթահարելու

և

նոր

զարգացման

հնարավորություններ օգտագործելու տեսանկյունից:
ՖՄՄ-ը սկսում է ապրելակերպի առկա իրավիճակից և սխեմաներից: ՖՄՄ-ի չորս
գործիքները խրախուսում են մարդկանց ակտիվորեն հետազոտելու և փորձարկելու
զարգացման նոր հնարավորություններ, որոնց հետ նրանք կարող են հարաբերվել:
Հայտնագործությունների մարդահրավերներ ՖՄՄ-ը ստեղծում է մրցակցությունների
միջոցով և տրամադրում է ֆինանսական միջոցներ՝ փորձեր կատարելու համար:
Պահանջարկով ղեկավարվող ուսուցումը և փորձի փոխանակման այցելությունները
սատարում են այդ ուսումնական և հայտնագործական ընթացքին: Զարգացման
վերաբերյալ լավագույն լուծումների և լավագույն գործելակերպի համար տրվում են
պարգևներ, նրանք հիշատակվում են միջոցառումների ժամանակ և լրատվական
միջոցների կողմից, որպեսզի բոլորը կարողանան միասին սովորել լավագույնից: Այդ
կերպ մարդիկ կարող են հեշտությամբ ըմբռնել, ընդունել, հարմարեցնել և շտկել այդ
լուծումները և, հետևաբար, կառուցողական ձևով պահպանել դրանք: Ճանաչողական
հայտնագործման և զարգացման ուսումնական այդ գործընթացը ձևավորում է
“սեփականատիրոջ” զգացումը, ինքնագիտակցությունը և հպարտությունը: Այդ
ընթացքում հնարավոր են վրիպումներ, բայց նույնիսկ նրանք կորող են հանդիսանալ
հաջողությանը հավասարաչափ ճանաչողական ուսուցման փորձ:
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3 ՖՄՄ-ի սկզբունքները
Լավ սահմանված նպատակներով, արդյունքներով և ժամանակային սանդղակներով
ծրագրերում երբեմն դժվար է լինում իրագործել ճկուն, մարդկանցով ղեկավարվող
մասնակցային ՖՄՄ-ի գործընթաց, որի արդյունքները պակաս կանխատեսելի են:
Ծրագրի ավարտական արդյունքներ հանձնելու պահանջի հետ կապված ճնշումը և
մտավախությունը այն մասին, որ գործընթացը կշեղվի ծրագրի նպատակներից և
պարտավորություններից, կարող է գայթակղել ղեկավարներին ուղղորդելու ՖՄՄ-ի
ընթացքը դեպի փորձագետների և զարգացման մասնագետների կողմից դեռ ծրագրի
ձևավակերպան փուլում որոշված արդյունքներն ու լուծումները:
Այս գլխում ներկայացվող ՖՄՄ-ի սկզբունքները, որոնք քաղված են ճանաչողական
զարգացման ուսուցման տեսական հայեցակարգերից և մասնակցային իրականացման
ընդհանուր

մոտեցումներից,

կարելի

է

օգտագործել

որպես

ուղեցույց՝

ՖՄՄ

պլանավորելու և իրականացնելու նպատակով: Այդ սկզբունքները հարկավոր է
բացատրել մասնակիցներին գործընթացի սկզբում, որպեսզի ավելի ուշ փուլում
հնարավոր լինի հղում անել դեպի այդ սկզբունքները: Նշված սկզբունքներին
համապատասխանելը կարող է կախված լինել տարբեր տեղերում առկա գործնական
իրավիճակից և ՖՄՄ-ի գործիքների փաստացի կիրառումից: Եթե ՖՄՄ-ի գործընթացի
որևէ փուլում ծագում են կասկածներ այն մասին, թե արդյոք գործընթացը դեռևս լավ
ընթացքում է, ՛՛միջնորդը կարող է ստուգել (մասնակիցների հետ միասին), որքան լավ
են

իրագրոծվում

այդ

սկզբունքները:

Տրվում

է

սկզբունքների

համառոտ

նկարագրությունը, ներառելով ստուգման մեթոդները, երբ դրանք կիրառելի են:

3.1

Բոլոր գործողությունները նախաձեռնում են մարդիք /շահառուները

Ճանաչողական զարգացման ուսուցումը լավագույն ձևով աշխատում է այն ժամանակ,
երբ մարդիք ունեն լիարժեք հնարավորություն՝ զարգացման սեփական լուծումներ
ինքնուրույն հայտնաբերելու և իրենց արդեն գոյություն ունեցող

և հայտնի

գաղափարների շարքում ամենահարմարները գտնելու համար (այլ կերպ ասած, իրենց
սեփական սխեմաներին համապատասխանողները): Ամենից լավ է թույլ տալ, որ
ասիմիլյացիան և ակոմոդացիան զարգանան առանց արտաքին միջամտության:
Հարավային

Կովկասում

ՖՄՄ-ի

մասնագետները

նկատել

են,

որ

ՖՄՄ-ի

մասնակիցները ցուցաբերել են սեփական խնդիրները լուծելու լավ կարողություն,
ստացել են զարգացման խելամիտ լուծումներ և ներկայացրել են ավելի շատ
նախաձեռնություններ, քան դա ակնկալվում էր նախապես:
Ուստի, ՖՄՄ-ը և նրա Միջնորդները երաշխավորում են, որ զարգացման բոլոր
գաղափարները առաջարկվում են հենց մարդկանց/շահառուների կողմից: Այդ խնդրում
ՖՄՄ-ը պետք է զերց մնա փորձագետի կողմից առաջարկվող որևէ ուղղորդումից,
ուղղությունից կամ լուծումներից, և ծրագրի աշխատակազմը պետք է "թողնի որ գործը
գնա, ինչպես գնում է": ՖՄՄ-ի գործընթացը սկսվում է Գյուղական պայմանների արագ
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

գնահատումից (ԳՊԱԳ)՝ ապրելաձևի կարևորագույն հարցերն ու թեմաները որոշելու
նպատակով: Վերջիններս այնուհետև քննարկվում են մարդկանց հետ միասին՝ ՖՄՄ-ի
մեկնարկային փուլի աշխատանքների թեմաներ և խնդիրներ որոշելու համար: ՖՄՄ-ի
մեկնարկային փուլի աշխատանքների մասին տես §8.1-ը, §7.2-ը՝ ԳՊԱԳ-ի գծով:

3.2

ՖՄՄ-ը ընդգրկուն է և անաչառ

Ընդգրկուն /համապարփակ/ լինելը նշանակում է, որ ՖՄՄ-ը ջանում է ապահովել
համայնքների բոլոր հատվածների մասնակցությունը (անկախ տարիքից և սեռից,
հարուստների և աղքատների, բարձրագույն և միջին կրթություն ունեցողների,
փոքրամասնությունների, հաշմանդամների), այնպես, որ բոլորը կարողանան օգուտ
քաղել: ՖՄՄ-ի սկզբում իրականացվող ԳՊԱԳ-ը հարկավոր է օգտագործել նշանակետ
համայնքներում տարբեր հատվածներ, խմբեր և կատեգորիաներ, նրանց համար
մատչելի պաշարներ, ինչպես նաև ապրելակերպի հետ կապված՝ հնարավոր հատուկ
խնդիրներ որոշելու նպատակով:
ԳՊԱԳ-ից ստացված տեղեկությունները օգնում են մշակել աշխատանքները այնպես, որ
ՖՄՄ-ի գործունեությունը մատչելի լինի բոլոր խմբերի համար: Որոշ դեպքերում
օգտագործվում են հատուկ խմբերին հասցեագրված ՖՄՄ-ի գործառույթներ, օրինակ,
երեխաների համար թեմատիկ նկարչության մրցույթներ կամ՝ կանանց խմբերի
կազմակերպում՝

եկամտաբեր

գործունեության

ուղղություններ

նախաձեռնելու

նպատակով: Համապարփակությունը պետք է արտացոլված լինի Տարածաշրջանային
աշխատանքային խմբերի, ինչպես նաև Գյուղական աշխատանքային խմբերի կազմում
(տես §Error! Reference source not found.-ը և Error! Reference source not found.-ը):
Համապարփակությունը դեռ չի նշանակում, որ ՖՄՄ-ի ստեղցված միջոցներից (տես
§6.2-ը)

յուրաքանչյուր

մասնակցին

վճարվելու

է

հավասար գումար:

ՖՄՄ-ի

համապարփակությունը նշանակում է, որ բոլոր հնարավոր շահառուները պետք է
ունենան հավասար հնարավորություններ՝ ՖՄՄ-ի գործունեությանը մասնակցելու և
դրանից օգուտ ստանալու համար, օրինակ՝ մրցույթներից կամ ուրիշ նման
աշխատանքներից: ՖՄՄ-ը շնորհում է պարգևներ տեղական լավագույն լուծումների
համար, որոնք հեշտությամբ կարելի է կրկնօրինակել և իրականացնել տեղական
պաշարներով: ՖՄՄ-ի միջոցառումները չեն սահմանափակվում միայն հաղթողներին
պարգևատրելով, ավելի շուտ դրանք ապահովում են ճանաչողական զարգացումով
ուսուցման հնարավորություններ, մարդկանց ցուցադրելով այնպիսի լուծումներ, որոնք
իրագործելի են իրենց սեփական իրավիճակում և սեփական պաշարներով: ՖՄՄ-ում
խոսքը գնում է լավագույնից սովորելու մասին:

3.3

Համագործակցային

մրցակցությունը

արտադրում

գաղափարները և լավագույն գործելակերպերը
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է

լավագույն

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Չափավոր /ոչ խիստ/ մրցակցությունը և պարգևատրություն ստանալու հեռանկարները
խրախուսում են մարդկանց լինել ակտիվ և ավելի ստեղծարար քան սովորաբար:
Մարդիկ սկսում են մտածել, դուրս գալով սեփական իրավիճակի սահմաններից,
հետազոտել իրենց ներկա կյանքի և աշխատանքի պատճառները, մտածել սեփական
հավակնություններով և ունեցած սեփական պաշարներով նոր հնարավորություններ
գտնելու մասին: Այդ ընթացքում նրանք կորոշեն, թե ինչ նոր գիտելիքներ և
հմտություններ են իրենց անհրաժեշտ՝ եղած իրավիճակը բարելավելու և իրենք-իրենց
օգնելու համար: Մեղմ մրցակցությունը խրախուսում է մարդկանց նոր մտավոր
կապակցություններ ձևավորելու, նոր գաղափարներ ընկալելու և հարմարեցնելու
զարգացման այնպիսի նախաձեռնությունների ձևով, որոնք նրանք հայտնաբերեցին
ինքնուրույն

և որոնք կարող են լրիվ հասկանալ, մեկնարկել և իրականացնել:

Պարգևատրումները ոչ միայն տալիս են ֆինանսական շարճառիթ, բայց նաև
մատնանշում են լավագույն գաղափարները և գործելակերպերը, որոնց մասին սկսվում
են քննարկումները: Հետագայում դրանով ամրապնդվում է նոր դրական փորձի
ասիմիլյացիան

/ընկալումը/,

ակոմոդացիան

/հարմարեցումը/

և

սեփական

մտածելակերպի մեջ նրա ներկառուցումը /ինտերնալիզացումը/:
ՖՄՄ-ը կազմակերպում է մրցակցային կոնկուրսներ համայնքներում՝ խրախուսելով
մարդկանց գտնել ապրելակերպի խնդիրները հաղթահարող լավագույն լուծումները,
բարելավել համայնքի ներքին կապակցվածությունը կամ օգտագործել բնական
պաշարները կայուն և շահութաբեր ձևով: Մրցույթները խրախուսում են բնակիչներին
հետազոտել տեղական իրավիճակը և ընկալվող խնդիրները, և որոշել այն լուծումները,
որոնք

լավագույնս

հարմարեցված

են

տեղական

համատեքստին:

ՖՄՄ-ի

մրցակցության (մրցույթի և պարգևատրամն) գործիքը նկարագրված է §Error!
Reference source not found.-ում:

3.4

Ուղղակի

ֆինանսավորումը

նպաստում

է

գաղափարների

հաջողակի

գոյացմանը և իրականացմանը
ՖՄՄ-ի կապուղիներով ֆինանսական միջոցները ուղղակիրորեն հասնում են
շահառուներին տարբեր մեխանիզմների միջոցով, այդ թվում.
❖ Մեկնարկային /ցանքաֆինանսավորման/ գումարներ՝ գաղափարների մշակման
և ներկայացման հետ կապված սկզբնական ծախսերի համար;
❖ Պարգևատրություններ՝ համագործակցային մրցույթներում հաղթածների
համար;
❖ Առաջին փուլի փոքրածավալ պարգևատրումների/մրցանակների շնորհումը՝
նախապես ընտրված, գործարարական գաղափաների մրցույթում ներգրավված՝
ավելի լայն թվով մասնակիցներին; այդ սկզբնական պարգևատրումը
ապահովում է միջոցներ և շարժառիթներ նույն մրցույթի երկրորդ փուլում
բիզնես-պլան մշակելու համար;
❖ Մեկնարկային
/ցանքաֆինանսավորման/
գումարներ՝
եկամտաբեր
գաղափարներ մեկնարկող կանանց խմբին միանալու համար;
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❖ Համաֆինանսավորում՝ խնայողությունների խմբի համար, որը հետագայում
կարող է համալրվել, երբ խումբը արդեն կհասնի խնայողությունների նշանակետ
մակարդակներին և խնայողությունների արտադրական օգտագործման
նշանակետերին:
Փոքրածավալ “ցանքաֆինասավորման” միջոցները մարդկանց տալիս են ազատության
որոշակի սահման՝ լինելու ստեղծագործ և գործելու անկաշկանդ, չվախենալով
սեփական ֆինանսական պաշարները վտանգելուց: Դա նաև ծառայում է որպես
վստահության խորհրդանիշ, այն է, որ նրանք են որոշում իրենց ձեռքերի մեջ վերցնել
սեփական զարգացումը: Դա շատ է խրախուսում մադկանց “ևս մի մղոն անցնել” և
ներդնել սեփական ժամանակը և պաշարները, ինչպես նաև գոյացնել լավագույն
նորարարական գաղափարները և գործելակերպերը և հաղթողներ դառնալ: Այնուհետև
հաղթողները կրկին ստանում են ուղղակի ֆինանսավորում պարգևատրման տեսքով:
Պարգևատրման գումարը մեծ մասով օգտագործվում է հաղթած գաղափարների
իրականացման մեջ ներդրում կատարելու համար:
ՖՄՄ-ի

ֆինանսավորումը

ներարկում

է

միջոցներ

ուղղակիորեն

տեղական

տնտեսության և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործունեության մեջ, առանց դրան
"կից սահմանափակումների և հատուկ պահանջների": Մարդիկ իրենք գումարում են
ֆինանսական և ոչ դրամական լրացումներ, որոնք բազմապատկում են ծրագրի
ֆինանսական միջոցները: Նման ներդրումները ղեկավարվում են ավելի շուտ հենց
գործընթացով, քան վերադրվում են ծրագրի կողմից, ամրապնդելով վստահությունը,
նվիրվածությունը և “սեխականատիրոջ” մոտեցումը, և իրենց լուման ունեն նոր
զարգացման նախաձեռնությունների կայունության մեջ: Ուղղակի ֆինանսավորումը
իրականացվում է 'կապիտալավորման գործիքի' միջոցով, որը նկարագրված է §6.2
կետում:

3.5

Սովորելու, գիտելիք և

փորձ ստանալու ձգտումների

մոբիլիզացումը

բնակիչների ղեկավարությամբ
Ինչպես ցույց է տվել ՖՄՄ-ի փորձը, որոշ պահին մարդիկ գիտակցում են, որ իրենց նոր
զարգացման գաղափարները պլանավորելու և իրականացնլու համար ունեն լրացուցիչ
«նոու-հաու»-ի և հմտությունների կարիք: Թե՝շահառուները և թե՝ Միջնորդը կարող են
ճանաչել այդ կարիքը և դրանից հետո պետք է քննարկեն, թե ո՞ր արտաքին գիտելիքներ
և փորձառություններ են հարկավոր և ինչպե՞ս կարելի է դրանք ձեռք բերել: Եթե
շահառուները չեն ընդունում, որ ունեն դրանց պահանջը և որ դրանք իրենց հարմար
կլինեն, հարկադրել պետք չէ: Երբ փորձի փոխանակումները կամ ուսումնական
դասընթացները իրականացվում են շահառուների պահանջով, մասնակիցները լինում
են ավելի շահագրգռված, ավելի մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում և ավելի լավ են
սովորում:
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Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

հաստատակամորեն

խրախուսում

է

և

աջակցում

է

փոխանակման

այցելությունները, որոնք ղեկավարվում են տեղական մակարդակով, սակայն կարող է
նաև մոբիլիզացնել փորձառությունը և (գործնական) ուսուցումը, որոնք ուղղակիրորեն
առնչվում են ՖՄՄ-ի գործունեության հետ, եթե զգացվում է նման վերապատրաստման
կարիքը: Փորձի փոխանակման այցելությունները հզոր գործիք են, որը մարդկանց թույլ
է տալիս քննարկել մասնակցային զարգացումը, նոր տեխնոլոգիաները, զարգացման
լուծումները և ուրիշ հարցերը՝ իրենց հավասարների, նույնանման գյուղական
պայմաններում բնակվողների հետ: Նման փոխանակումներով լուսաբանվում են
պայմաններ, որոնք նման են իրենց սեփական իրավիճակներին և դրա շնորհիվ լավ
հարմարեցված են այս բնակչության ունեցած "սխեմաներին": Դրանից հետո նոր
տեղեկությունները և փորձը ավելի հեշտ են ընկալվում և հարմարեցվում: Արտաքին
փորձը

կարելի

օգտագործելով
գործնական

է

մոբիլիզացնել

չափահասների

եղանակով,

և

գործնական

համար

ձեռքի

պարապմունքների

նախատեսված

տակ

ունենալով

միջոցով,

ուսուցման

ՖՄՄ-ի

մեթոդներ,

թեմաների

հետ

անմիջականորեն առնչվող նոր գիտելիքներ և հմտություններ: ՖՄՄ-ի "փոխանակման
և ուսուցման " գործիքը նկարագրված է §6.3 կետում:

3.6

Ներկայացումը

լրատվական

միջոցներում

ամրապնդում

է

ՖՄՄ-ի

ազդեցությունը
ՖՄՄ-ն օգտագործում է լրատվական միջոցները գործընթացի տարբեր փուլերում, լինի
դա արդեն աշխատանքային խմբերի ձևավորման ժամանակ, թե՝ մրցույթների
հայտարարման, գովազդային կամ փորձի փոխանակման այցելությունների և
դասընթացների ժամանակ, թե՝ հասարակական լսումների և պարգևատրման
իրադարձությունների ժամանակ, և այլն: Ներկայացումը լրատվական միջոցներում
ծառայում է մի քանի փոխկապակցված նպատակներին.
❖ Մարդկանց գործունեության ներկայացումը հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով,
լրագրերում կամ հասարական լրատվամիջոցներում մարդկանց համար մեծ
հպարտության
և
խրախուսանքի
աղբյուր
է;
այն
ներշնչում
է
“սեփականատիրության” և ինքնավստահության հզոր զգացումով:
❖ Հայտարարությունները հասանելի են ավելի լայն լսարանի համար և մեծացնում
են ՖՄՄ-ի աշխատանքներում մասնակցություն ունենալու հետաքրքրությունը և
շարժառիթները;
❖ Գյուղերի ցուցադրումը լրատվությունում խթանում է ակտիվ դինամիկա
համայնքային մակարդակով՝ բանավեճերի, միասին ստեղծագործաբար
մտածելու և սպասելիքներին համապատասխան մակարդակով ապրելու
զգացմունքների առումով. դա ակտիվության հզոր խթանիչ է: ;
❖ Լուսաբանումը օգնում է տարածել փորձի փոխանակումների և մրցույթների
արդյունքները և մաս է կազմում ավելի լայն լսարանների ուսուցանման մեջ;
❖ Իրադարձությունների ներկայացումը լրատվական միջոցներով նպաստում է
թափանցիկությանը և հաշվետվողականությանը;
❖ Լրատվական միջոցներում ներկայացումը ներշնչում է հպարտություն,
հաստատում է անձի նվաճումները, ձևավորում է ինքնավստահության զգացում
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և մեծապես օգնում է ակոմոդացիային /հարմարեցմանը/, ինտերնալիզացմանը
և, հետևաբար, սեփականատիրության գիտակցմանը և կայունությանը:

3.7

ՖՄՄ-ը թափանցիկ և հաշվետու գործընթաց է

ՖՄՄ-ի գործընթացի թափանցիկությունը պահանջում է բաց և հստակ հաղորդակցում
մասնակիցների հետ, իրենց տեղյակ պահելով ՖՄՄ-ի ծրագրի մասին, նրա կանոնների
և որոշումների մասին: Հաշվետու լինելու առումով ամենալավ ձևն է, եթե
տեղեկությունները

փաստագրվում

են

և

հնարավոր

է

դրանք

ստուգել:

Թափանցիկության և հաշվետվողականության ենթակա հիմնական տեղեկությունները,
որոնք պետք է հասարակության համար հասանելի լինեն, ներառում են.
❖ Տարածաշրջանային
աշխատանքային
խմբի
որոշումները
(օրինակ,
հանդիպումների ամփոփ արձանագրություններ);
❖ Մրցույթները հայտարարվում են մասնակցության իրավունքի հստակ և անաչառ
չափանիշներով, ընտրության պարզ չափանիշներով և ժամանակացույցերով;
❖ Գնահատումը ավելի լավ է կազմակերպել հասարակական նիստերում, իսկ
մրցույթի գնահատման հանձնաժողովները պարտավոր են բացատրել, թե
ինչպես են կիրառել ընտրության չափանիշները և որոշում կայացրել, ընտրելով
մրցանակ հաղթողներին;
❖ Գործընթացի թափանցիկությունը կարելի է գնահատել աշխատանքների
գնահատումների ժամանակ, իսկ գնահատման եզրակացությունները կարելի է
քննարկել հրապարակավ՝ քաղած դասերը որոշելու և հաջորդ անգամ ավելի լավ
գործելու նպատակով:
ՖՄՄ-ի սշխատանքների լուսաբանումը լրատվական միջոցներում, այդ թվում՝
աշխատանքային

խմբերի

հանդիպումներ,

փոխանակման

այցելություններ,

ուսումնական դասընթացներ, հասարակական լսումների իրադարձություններ և այլն,
բոլորը նպաստում են թե՝ թափանցիկությանը և թե՝ հաշվետվողականությանը: Երբ
տեղի են ունենում հասարակական լսումների միջոցառումներ և գնահատման
հանձնաժողովները հրապարակայնորեն բացատրում են, թե ինչպես են կիրառել
ընտրության չափանիշները, ապա որոշումները ավելի հասկանալի են լինում և
ընդունելի: Երբ Տարածաշրջանային աշխատանքային խումբը գործում է թափանցիկ
կերպով, տեղական բնակչությունը ավելի շատ է վստահում այդ ներկայացուցիչներին
համայնքի զարգացման գործընթացի կառավարումը և գյուղական զարգացման
ծրագրերից կամ բնապահպանական համաձայնագրերից դրամաշնորհի գումարների
օգտագործումը (Էկոմիջանցքի Հիմնադրամից [ECF]; օրինակը տես §9.4 կետում):
Ինչպես ցույց է տալիս ՖՄՄ-ի իրականացման փորձը, բաց լինելը և ակտիվ
մասնակցության սատարումը մեծ լումա են ունեցել՝ մասնակիցների միջև և սեփական
ուժերում վստահության կառուցման գործում:

3.8

Այդ սկզբունքներին հետևելուց ստացված օգուտներ
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

ՖՄՄ-ի նշված սկզբունքների կիրառումը կհանգեցնի հետևյալ բնութագրեր ունեցող
զարգացման գործընթացի:
❖ Զարգացում բացահայտող գործընթաց, որ բացում է զարգացման նոր
հորիզոններ և հնարավորություններ;
❖ Շեշտադրումը ավելի շուտ "օգտագործելի ներուժերի", քան "լուծման ենթակա
խնդիրների" վրա է;
❖ Համատեղվում են զարգացման գործողությունների թե՛ ուսուցանումը և թե՛
ֆինանսավորումը;
❖ Համատեղ աշխատանքի միջոցով հնարավոր է դառնում ուսուցման դինամիկան՝
երբ ավելի մեծ ուշադրության կենտրոնում են լինում բնակիչները և նրանց
կողմից ընտրված լուծումները, քան ուսուցիչները և փորձագետները;
❖ Որոշումների կայացումը, պատասխանատվությունը և բյուջեի կառավարումը
փոխանցվում
են
տեղական
գործիչներին,
որոնց
տրվում
են
հնարավորություններ և պաշարներ՝ սովորելու և ղեկավարելու զարգացումը
տեղական մակարդակով;
❖ Համայնքների և բնակիչների հպարտության և սեփականատիրության զգացումը
գործընթացի համար;
❖ Ծրագրերի, պահպանվող տարածքների և համայնքների միջև և սեփական
ուժերի նկատմամբ առավել մեծ վստահության (ինքնավստահության)
ձևավորումը;
❖ ՖՄՄ-ի գործընթաց, որը մերձեցնում է մի կողմից՝ ծրագրի նպատակների
նվաճումը և մյուս կողմից՝ զարգացման հետ կապված բնակչության
ակնկալիքները (երբեմն անհայտ):
ՖՄՄ-ում խոսք ՉԻ գնում.

ՖՄՄ-ում խոսքը գնում է.

❖ Ազգային պարկերի ցանկապատերից

❖ Բնակչության կողմից “զարգացման

դուրս մարդկանց պահելով բնության

գործառույթների” ինքնուրույն ակտիվ

պաշտպանության մասին;

բացահայտման և հաջողության հասնելու

❖ Դասական մասնակցային

համար դրանք կյանքում ինտեգրման

խորհրդատվության մասին (օրինակ՝
PRA);
❖ Իմաստություն տարածող՝ դրսից եկող

մասին;

փորձառության կենտրոնական դերի
մասին;

❖ Նոր վարքագիծը, նոր տեխնոլոգիաները
տեղում ընդունելու և տեղական իրավիճակի
մեջ ներդրումներ մեկնարկելու մասին;
❖ Նոր հարցեր ակտիվորեն իրար հետ

❖ Ծրագրից ղեկավարվող և թելադրվող
աշխատանքի պլանավորման մասին;
❖ Փորձագետի պատկերացմամբ

կապակցելով, նոր հմտություններ
ստանալու մասին;

❖ Գոյություն ունեցող գործելակերպի մեջ նոր

սոցիալ-տնտեսական զարգացման

տեխնոլոգիաներ և հմտություններ

մասին;

ներկառուցելու և տեղական

❖ Ներդաշնակության և կոնսենսուսի

իրավիճակներին դրանք տեղում

մասին:

հարմարեցնելու մասին:
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

4 ՖՄՄ-ի իրականացման առաջարկությունները և ուղեցույցը
Նախորդ գլխում ներկայացված ՖՄՄ-ի սկզբունքներին ի լրումն, այս գլխում տրվում են
ՖՄՄ-ի գործունեության պլանավորման և իրականացման ուղեցույցեր, որոնք կօգնեն
ավելի հաջողակի դարձնել ՖՄՄ-ի գործընթացը:

4.1

ՖՄՄ-ի և ծրագրի աշխատակազմը իրենց դերը սահմանափակում են
միջնորդությամբ

1-ին Սկզբունքը ենթադրում է, որ ՖՄՄ-ը սահմանափակում է իրեն աշխատանքների
համակարգումով և միջնորդի/օգնականի դերի կատարումով: Սկզբնական ԳՊԱԳ-ը
որոշում է ապրելակերպի կարևորագույն հարցերը և կապում է դրանք համայնքային
զարգացման, ապրելաձևերի, շրջակա միջավայրի, բնության

պաշտպանության3,

եկամուտի գոյացման, գործարարական զարգացման և ուրիշ ընդհանուր թեմաների
հետ: Մինչդեռ, քանի որ ՖՄՄ-ը նպատակ է դնում մոբիլիզացնել մարդկանց
նախաձեռնելու զարգացման գործը սեփական ուժերով, ՖՄՄ-ը պետք է ձեռնպահ մնա
հատուկ թեմատիկական աշխատանքներ կամ լուծումներ առաջարկելուց, օրինակ,
գյուղատնտեսություն, ջերմոցներ, ոռոգում, առողջապահություն, աղբի /թափոնների/
հավաքում

կամ

սննդի

պահածոյացում: Ընդհանուր

շրջանակը

և

թեմաները

հիմնադրելուց հետո, ՖՄՄ-ը միջնորդում է քննարկումներ տարածաշրջանային
աշխատանքային խմբերում (ՏԱԽ), որոնց նպատակն է ծրագրավորել և համակարգել
աշխատանքները բնակչության կողմից ղեկավարվող գործընթացի համար: ՖՄՄ-ի
մեկնարկային փուլում փոխանակումը և ուսուցումը կարելի է օգտագործել ՖՄՄ-ի
գործընթացի մասին մարդկանց (ՏԱԽ-ի անդամնդեր, գյուղի ներկայացուցիչներ) ավելի
լավ պատկերացում տալու նպատակով: Դա նրանց թույլ կտա կայացնել ավելի լավ
տեղեկացված որոշումներ: Խելամիտ միջնորդությունը կարևոր է ՖՄՄ-ի հաջողակի
իրականացման համար: §Error! Reference source not found. կետում միջնորդության
ավելի մանրամասն ուղեցույց է տրվում:

4.2

ՖՄՄ-ը կառուցողականորեն օգտագործում է առկա լարվածությունները

Մասնակցային զարգացման դասական մոտեցումները տեխնիկապես հարմարեցված
են կոնսենսուս /համերաշխություն/ ստեղծելու համար: Նրանցում ի սկզբանե կա
մտահոգվածություն՝ հնարավոր
հասարակական

անհանգստության

անկարգությունների, հակառակությունների և
վերաբերյալ,

որոնք

կարող

են

խաթարել՝

փորձագետների կողմից ղեկավարվող, ծրագրավորված և գծային զարգացման
ընթացքը:

Դասական

մոտեցումը

ջանում

է

հասնել

"ներդաշնակության"

և

"համերաշխության": Հասարակագիտության տեսանկյունից կարելի է ասել, որ
լարվածություններ ամեն մի հասարակության անբաժան մաս են կազմում և կան
3Բնության

պաշտպանությունը կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետ ներդաշնակությամբ
ENPP ծրագրերի ուշադրության կենտրոնում է և նրանց պարտականությունն է հանդիսանում:.
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ամենուրեք: Երբ որոշ լարվածություններ լուծում են ստանում, ծագում են նորեր:
Փաստարկներ

և

գաղափարային

հակափաստարկներ

բերելու

տարաձայնությունները

և

դիալեկտիկական

փաստարկների

ընթացքը,

քննադատական

վերանայումը հանգում են նոր բացահայտումների, որոնք զարգացումը առաջ են մղում:
Մրցակցության գործիքի միջոցով ՖՄՄ-ը խթանում է չափավոր մրցումը, խնդիրների
բարդությունը

և

ոչ

խիստ

լարվածությունը,

դրա

շնորհիվ

ազդակելով

ստեղծագործական և նորարարական մոտեցումը զարգացման հանդեպ: Նման
մրցույթներում կլինեն հաղթողներ և նրանք, ովքեր չեն հաղթելու: Նպատակն է որոշել
լավագույն և հաղթող գաղափարներ ու գործելակերպեր, առանձնացնել դրանք և թույլ
տալ մարդկանց դրանց վրա հիմնվել և դրանցից սովորել: Երբ մի մրցույթ
իրականացվում է հստակ կանոններով և չափանիշներով, իսկ գործընթացը թափանցիկ
է և կանոններին համապատասխանող, ավելի հեշտ կլինի հասկանալ և ընդունել
արդյունքը: Այդ դեպքում այն վերածվում է ուսուցանող պահի և զարգացման
փոփոխության հզոր հետագծին:
Որպեսզի

հնարավոր

լինի

երաշխավորել,

որ

մասնակիցները,

գնահատման

հանձնաժողովը ներառյալ, ճշտությամբ պահպանում են կանոնները և գործընթացի
քայլերը, պահանջվում է խելամիտ միջնորդություն: Շեղումների դեպքում Միջնորդը
պարտավոր է մասնակիցներին խնդրել մտորելու, արդյոք դրանք դեռևս պահպանում
են կանոնները: Թեժ հուզումների և լարվածության ժամանակ հղումները կանոնների և
գործընթացի կանոնավոր քայլերի վրա կօգնեն մարել լարվածությունը: Կետ §7.1.2-ում
ներկայացվում են լարված իրավիճակներում վարքի ուղեցույցը և մեթոդները:

4.3

ՖՄՄ-ը հստակորեն հեռանում է քաղաքական կամ կրոնական բնույթի
հակադրումներից

ՖՄՄ-ը խթանում է համայնքներում մասնակցային անկողմնակալ և ընդգրկուն սոցիալտնտեսական զարգացումը: Շեշտը դրվում է ապրելակերպի կայուն բարելավման վրա,
առանց

շրջակա

միջավայրի

և

բնապահպանության

վրա

բացասաան

ազդեցությունների: Ընթացքում կարող են ծագել քաղաքական կամ կրոնական բնույթի
շահեր, դառնալ առաջնահերթ կամ՝ կարող է միայն տպավորություն ստեղծվել, որ նման
շահերը որևէ դեր ունեն: Նման իրավիճակները տանում են հակադրումների,
վրդովմունքի և լարվածության, դրանով շեղելով ՖՄՄ-ի գործընթացը իր հիմնական
նպատակից կողմ: Ուստի առաջարկվում է բացառել քաղաքական կամ կրոնական
հակասական թեմաները և շահերը ՖՄՄ-ի աշխատանքների բովանդակությունից և
հստակորեն զերծ պահել ՖՄՄ-ի գործընթացը նման հարցերից:
Մյուս կողմից ՖՄՄ-ը՝ դա մասնակցային գործընթաց է, որը հիմնադրում է Տեղական
աշխատանքային խմբեր տեղական իշխանությունների, կազմակերպությունների և
համայնքների

ներկայացուցիչներից:
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ներկայացուցիչները հաճախ ունեն քաղաքական կապեր: Ուրիշ դեպքերում Տեղական
աշխատանքային խմբերի անդամ կարող են դառնալ տեղական հարգված կրոնական
առաջնորդները: Եթե նման անդամները լավ են ընդունվում և կատարում են իրենց դերը
անկոմնակալ և անաչառ ձևով և պահպանում են ՖՄՄ-ի սկզբունքները, դա ունենում է
դրական արդյունք և լրիվ ընդունելի է: Այդ կանոնները պետք է համաձայնեցվեն և
հաստատվեն հենց սկզբից՝ բոլոր մասնակիցների համար:

4.4

ՖՄՄ-ը ընթանում է կուտակային ցիկլերով

ՖՄՄ-ի աշխատանքները տարվում են հաջորդական կուտակային "ուսումնական
ցիկլերով", որոնք սկսվում են մեկնարկային ԳՊԱԳ-ում որոշված և բնակիչների հետ
համաձայնեցված թեմատիկ հարցերից, իսկ այնուհետև կառուցվում են նախորդ
ցիկլերում ստացված փորձի հիման վրա: Քանի որ ՖՄՄ-ը հաճախ իրականացվում է
գյուղական համատեքստում, նրա ցիկլերը պետք է հաշվի առնեն տարվա եղանակները
և տվյալ տարածքի գյուղատնտեսական ցիկլերը: Դա հաճախ կարող է օգտակար լինել
արտադրության և ֆինասավորման փուլերի, ժամանակի և աշխատուժի, ինչպես նաև
լեռնային տեղանքների ձմեռվա շրջանում բարդությունների կառավարման առումով:
Այնուամենայնիվ, դա ոչ միշտ անփոփոխ կանոն է: Բացի այդ, եթե բնակիչները առաջ
են քաշում նոր թեմաներ՝ ապրելակերպի սահմանափակումների կամ նոր զարգացման
հնարավորությունների վերաբերյալ, կարելի է դրանք քննարկվել և նոր ուղիներ գտնելու
ճկունությունը թույլատրելի է:
ՖՄՄ-ը հաճախ սկսում են սկզբնական ԳՊԱԳ-ում որոշված թեմաների շուրջ
հրահանգման

աշխատանքների

մեկնարկային

շարքից:

Դա

թույլ

է

տալիս

տարածաշրջանային աշխատանքային խմբին, մասնակիցներին, Միջնորդներին և
ուրիշ

ներգրավված

մարմիններին՝

ծանոթանալ

ՖՄՄ-ի

գործունեության

պլանավորման և իրականացման հետ, ՖՄՄ-ի գործիքների օգտագործման և ՖՄՄ-ի
կանոնների պահպանման հետ: Այդ սկզբնական փուլերում մարդիկ հաճախ
թերվստահությամբ

են

վերաբերվում

այն

գաղափարին,

որ

մեկնարկային

ցանքաֆինանսավորման և պարգևատրությունների գումարներ տրվելու են առանց
ուղեկցող հատուկ պայմանների կամ սահմանափակումների: Սակայն հենց որ նրանք
ընդգրկվում են առաջին իսկ աշխատանքներում, սկսում են ընկալել գործընթացը և նրա
պայմանները (կամ այդպիսինների բացակայությունը) որպես հնարավորություններ,
որոնցից կարող են իսկապես օգուտ ստանալ՝ նորարարություն և նոր ու նորարար
գաղափարներ և գործունեություն ներմուծելով:
Կարիքների գիտակցման հաջորդական շարքը և մարդկանց կողմից ընկալվող
զարգացման կարիքների հասունացումը դիտարկվել էր մի քանի ՖՄՄ ցիկլերում:
Սկզբից մարդիկ ավելի շատ հետաքրքրված էին արտադրություն սկսելու, օրինակ՝
գյուղատնտեսական արտադրության, այգեգործության, սննդի պահածոյացման կամ
արհեստների հետ կապված աշխատանքներ: Երբ արտադրությունը ոտքի էր կանգնում
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և նրանք ստանում էին ավելցուկներ, սկսում էին հետաքրքրվել իրենց արտադրանքի
վաճառքով: Այդ պահից ավելի նպատահարմար էին դառնում մարկետինգի հետ
կապված մրցույթներ: Երբ ավելի լավ վաճառքից գոյանում էր եկամուտ, մարդիկ սկսում
էին գիտակցել, որ նոր մարտահրավերների դերում հանդես են գալիս գործարարական
հմտությունները

և

վարչարարությունը:

Կարիքների

ձևավորման

այդպիսի

հաջորդական շարքը սովորական երևույթ է փոքրից-միջին բիզնեսի զարգացման
գործընթացներում և փորձագետներ նույնպես դրա խուրհուրդ կտային: Սակայն ՖՄՄում գաղափարները և կարիքները զարգանում են քայլ առ քայլ՝ բնակչության
կարիքներին

համաձայն:

Կարիքների

վրա

հիմնված

ճկուն

գործունեությունը

մեծացնում է մարդկանց սովորելու և հաջորդական քայլեր հիմնովին իրագործելու
մոտիվացիան:

4.5

Թույլատրվում

է

պահպանել

ՖՄՄ-ի

գործունեությունը

ծրագրի

պարտականությունների և ծավալի սահմաններում
Հարավային Կովկասում ENPP ծրագրերի նպատակներն են՝ բարելավել բնության
պաշտապանությունը տեղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետ
ներդաշնակորեն: Այդ ծրագրերը օգտագործում են ՖՄՄ-ը՝ պահպանվող տարածքներին
հարակից համայնքների կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացման մեջ ներդրում
կատարելու համար: Բնական պաշարերի ավանդական օգտագործումը հաճախ
պակաս կայուն արդյունքի է հանգում: ՖՄՄ-ը թույլ է տալիս մարդկանց որոշել
գործունեության ուղղությունները և ընդունում է այն վտանգը, որ մարդիկ ցանկանում
են ընդլայնել բնական պաշարների ոչ կայուն օգտագործման ձևերը, քանի որ դրանք են
համապատասխանում ապրելակերպին և ընդլայնումը նրանց համար կնշանակեր
եկամտի աճ: Մյուս կողմից, Ծրագիրը և պահպանվող տարածքները սահմանափակում
են բնական պաշարների ոչ կայուն օգտագործման ավանդական ձևերը: Այդպիսի
հակասող շահերը հաճախ հանգում են վրդովմունքի և անվստահության: Իսկ
վրդովմունքը

հատուկ

մարտահրավեր

է

ՖՄՄ-ի

գործընթացի

միջնորդության/օժանդակման համար:
Հարավային Կովկասում վերջին տարիներին ծավալվող ՖՄՄ-ի գործունեությունում
այդ ռիսկերը և մարտահրավերները հաղթահարվել են բաց հաղորդակցման,
մասնակցային պլանավորման և իրականացման միջոցով: Ծրագրի և ՖՄՄ-ի
նպատակը,

այն

է՝

կայուն

սոցիալ-տնտեսական

զարգացման

և

բնության

պաշտպանութան ներդաշնակությունը՝ հենց սկզբից հստակ պարզաբանվել է
համայնքների համար: Այնուհետև այդ նպատակը կիրառվել է որպես շրջանակ՝ ՖՄՄ-ի
աշխատանքների պլանավորման և իրականացան համար: Մրցույթների ընթացքում
օգտագործվող չափանիշները նախատեսել են լրացուցիչ միավորների շնորհում՝
բնական

պաշարների կայուն օգտագործման նորարար լուծումների և բնության

պաշտպանությանը համահունչ լուծումների համար:
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իրականացումը

ցույց

է

տվել,

որ

սկզբնական

վարանումներից

և

թերհավատությունից հետո բնակիչները հաճախ գալիս են ստեղծագործական
լուծումներով և նույնիսկ բացահայտում են օգուտներ բնության պաշտպանությունից,
օրինակ՝ կայուն

էկոհամակարգերի ծառայություններ և էկոզբոսաշրջության նոր

հնարավորություններ:

Պահպանվող

տարածքների

մասնակցությունը

ՖՄՄ-ի

գործընթացում ընկալվել է դրականորեն:
Հստակ հաղորդակցման, իրազեկության ընդլայնման և ընտրության չափանիշների
միջոցով իսկապես կարելի է պահել ՖՄՄ-ի գործունեությունը ծրագրի որդեգրած
պարտավորությունների սահմաններում: Հարավային Կովկասի փորձը ցույց է տալիս,
որ մարդիկ կարող են ինքնուրույն հանդես գալ իրենց ապրելակերպի նորարար և
կայուն բարելավման առաջարկություններով և նույնիսկ ինքնուրույն գոյացնել
բնության պաշտպանության նախաձեռնություններ: ՖՄՄ-ը մեծապես նպաստել է
տեղական
նվազեցման:

համայնքների

և

պահպանվող

ՖՄՄ-ի մասնակիցները

տարածքների

միջև

հաճախ հիշատակում են

լարվածության
վստահության

կառուցումը որպես ՖՄՄ-ի առաջին դրական ազդեցություններից մեկը:

4.6

Ռեյմի–ՖՄՄ-ի տոնահանդեսի միջոցառումներ

ՖՄՄ-ը սկիզբ է առել Հարավային Ամերիկայից, ուր այն հայտնի է տարբեր անունների
տակ: Մեկ ընդհանուր անունն է "Ռեյմի", ինչը նշանակում է "տոնահանդես" քեչուա
լեզվով4: Լատինական Ամերիկայում ՖՄՄ-ի հավաքույթներ հաճախակի անցկացվում
են գյուղի տոնական հանդեսների ձևով, որոնց ժամանակ տեղի է ունենում մրցույթների
գնահատումը, շնորհվում են մրցանակներ, իսկ բնակիչները շնորհավորում են
հաղթողներին և տոնում են զարգացման նոր հնարավորությունները: Համայնքային
այդիպիսի միջոցառումներ՝ զարգացման վերաբերյալ կառուցողական մոտեցումով՝
մարդկանց հաղորդում են տոնական և հաղթողական տրամադրություն: Դա
խորացնում է ընդհանրության և համագործակցության զգացումը, և բնակիչները զգում
են, որ կարելի է հաղթահարել զարգացման հետ կապված մարտահրավերները
մրցանակներ ստացած լավագույն գաղափարների և գործելակերպերի միջոցով:
Դրական հոգեբանական արդյունքը կայանում է նրանում, որ մարդիկ կապակցում են
իրենց հաճելի և տոնական զգացմունքները լավագույն ճանաչված լուծումների հետ,
ինչը խորացնում է այդ նոր լուծումների ասիմիլյացիան /ընկալումը/ և ակոմոդացիան
/հարմարեցումը/:
Բացի այդ Հարավային Կովկասում որոշ ՖՄՄ-ի միջոցառուներ նույնպես անցկացվում
են հասարակական տոնահանդեսների ձևով՝ դպրոցականների կողմից ներկայացվող
բեմադրություններով կամ երգերով: Դեպքերից մեկում երեխաները դրամատիկական
բեմադրություն ներկայացրեցին, որը հիմնված է եղել հին ժողովրդական հեքիաթի վրա:
4Քեչուա.

Անդերի Պերուական տարածքի բնիկ լեզու
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Հեքիաթը պատմում է իր պոչը կորցրած մի աղվեսի մասին, որը հետ ստացավ այն,
ներգրավելով կենդանիներին շրջակա միջավայրի մաքրման մեջ: Այդ դրամայում կային
թե՝ մշակույթի և թե՝ բնապահպանական իրազեկության խորացման ասպեկտներ: Նման
օրինակներ կարելի է բացատրել ՏԱԽ-ի ուսումնական դասընթացների ժամանակ և
Միջնորդը պարտավոր է խրախուսել ՏԱԽ-ին կազմակերպելու մշակութային և
տոնական տեսանկյուններ միավորող ՖՄՄ-ի միջոցառուներ: Դա կգրավի ավելի լայն
լսարաններ, ավելի հաճելի մթնոլորտ կստեղծի և նույնիսկ կարող է օգնել
իրազեկության

մեծացման

դերասաններին

նույնպես

խնդրում:
կարելի

է

Բեմադրող
մասնակցության

դպրոցականներին
համար

մրցանակներ, ինչը էլ ավելի կուժեղացնի տոնական տրամադրությունը:
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5 ՖՄՄ-ի

շահագրգիռ

մասնակիցները

և

կազմակերպչական

կառուցվածքը
ՖՄՄ-ը՝ դա դինամիկական մասնակցային զարգացման գործընթաց է՝ տարբեր
դերակատարումներ

և

տարբեր

պատասխանատվություն

ունեցող՝

տարբեր

մասնակիցներով: Ծրագիրը և իրականացնող թիմը գլխավորապես ստեղծում են
նպաստող

միջավայր,

թիրախակետերը,

որը

տեղական

աշխատանքի

բնակչությանը

տեսակները

և

թույլ

է

արդյունքները:

տալիս
ՖՄՄ-ը

որոշել
իրեն

սահմանափակում է միջնորդությամբ/ աջակցությամբ: Այդ գործընթացը նման է խաղին,
որն ունի հետևյալ բնութագրեր.
❖ Խաղի նպատակները հստակ են և ընդունվում են շահագրգիռ մասնակիցների
կողմից;
❖ Կանոնները հստակ են և ընդունելի;
❖ Ապահովված է թափանցիկությունը, կանոնների պահպանման և արդյունքների
գծով հետադարձ կապը;
❖ Մարդկանց մասնակցությունը կամավոր է:

Նպատակներ

Մարդկանցով ղեկավարվող
մասնակցային սոցիալտնտեսական զարգացում

Թափանցիկություն
&հետադարձ կապ

Կանոններ
ՖՄՄ-ի
սկզբունքներ,
ուղեցույց

Միջնորդություն,
լրատվամիջոցներ,
մոնիտորինգ

Կամավոր
մասնակցություն

Իրազեկության
մեծացում,համապարփակություն

Նկար 2. ՖՄՄ-ը որպես խաղ. հիմնական տարրերը
Միջնորդն օգնում է նշանակետ ընտրված բնակչությանը սահմանելու նպատակները,
որոշելու և համաձայնեցնելու խաղի կանոնները մասնակիցների հետ, և սահմանելու
հետադարձ կապի մեխանիզմներ: Բացի այդ, պետք է պարզ լինի, թե ո՞ր մասնակիցներ
են մասնակցելու խաղի մեջ և ի՞նչ դերակատարումներով են հանդես գալու: ՖՄՄ-ը
կիրառում է մրցույթներ և շնորհում է գումարային մրցանակներ, իսկ դա երբեմն
գրավում է մասնակիցներին դրսից: Նման դեպքերում հստակ կանոնները թույլ են
տալիս խուսափել անորոշությունից: 'ՖՄՄ-ի խաղը' պետք է ծավալվի կանոններին
համապատսասխան և մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցներով, ում համար
խաղին մասնակցելը հավասարաչափ մատչելի է: Խաղը խաղալով և համաձայնեցված
կանոնները պահպանելով, հաղթողներ կճանաչվեն իրենց լումային և նվաճումներին
համապատասխան: Միջնորդը մնում է բովանդակության նկատմամբ չեզոք դիրքում և
չի միջամտում խաղի արդյունքի որոշմանը: Նրա հիմնական պատասխանատվությունն
է ապահովել, որ մասնակիցները հասկանան և ենթարկվեն կանոններին, պահպանեն
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

դրանք, ինչպես նաև ՖՄՄ-ի սկզբունքները և ուղեցույցը, և որ խաղը ընթանա
արդարացի կերպով:
Ողջամիտ

կազմակերպչական

և

ինստիտուտային

պայմանավորվածություններ,

տարբեր դերակատարների հստակ դերերով, կերաշխավորեն ՖՄՄ-ի գործընթացի լավ
ընթացքը: Նկար 3-ը և կազմակերպչական մատրիցան (Աղյուսակ 1) ցուցադրում են
առաջարկվող կազմակերպչական կառուցվածքը: Այնուամենայնիվ ամենից լավ է, երբ
կազմակերպչական կառուցվածքը հարմարեցվում է ծրագրի հատուկ պայմաններին և
տարբեր

դերակատարներին:

շրջանակները

և

Հաջորդ

դերակատարումները

մանրամասնորեն:

Կարևորագույն

բաժիններում
(խնդիրները)

դերերն

են՝

պատասխանատվության
նկարագրվում

պատշաճ

են

ավելի

միջնորդությունը

և

գործընթացի աջակցման ծառայությունները: Միջնորդի և Աջակցող ոչ-պետական
կազմակերպության համար առաջադրանքի նկարագրի (TOR) օրինակները կցվում են
ՀավելվածՀավելված 1-ում և ՀավելվածՀավելված 2-ում, որոնք պետք է հարմարեցվեն,
հաշվի առնելով ծրագրերի կարիքները և բնութագրերը:
ՖՄՄ աջակցման
թիմ (ՖԱԹ)

B. Համայնքներ

Ծրագրի թիմ
1. Թիմի ղեկավար

տնտեսական զարգացման
մասնագետ

5.Տարածաշրջանային
աշխատանքային խումբ
(ՏԱԽ)

ՖՄՄ-ի իրականացման
թիմ

Տեղական ադմինիստրացիա
Տեղական քաղաքացիական կազմ-ններ
Համայնքի ներկայացուցիչներ
Հատվածի/կանանց ներկայացուցիչներ

2. Մասնակցային սոցիալ-

3. ՖՄՄ-ի Միջնորդ

6. Գյուղական աշխատանքային
խմբեր (ԳԱԽ)
Գյուղի ղեկավար
Գյուղական կազմակերպություններ
Համայնքի ներկայացուցիչներ

4. ՖՄՄ-ի Աջակցող ՈՊԿ
7. Տեղական գնահատող

հանձնաժողովներ
Տեղի անկախ բնակիչներ
Խնդրի մասնագետներ դրսից

Շահառուների նշանակետային խումբ
Կարող են մասնակցել մրցույթներում; մատչելի կապիտալավորում, փոխանակում & ուսուցում,
exchange, and learning

10. Տեղացի գործարարներ

8. Տեղացի բնակիչներ

Տեղական բիզնեսներ՝ տարբեր
առևտրային հատվածներում

Բնակիչներ նշանակետ
համայնքներում

11. Տեղացի երիտասարդություն

C. Մյուս

մասնակիցներ

9. Տեղացի կանայք

&երեխաներ

Կանայք տեղական բնակիչների թվից

Նշանակետ համայնքների երիտասարդ
չափահասները և երեխաները

12. Համայնքներ ծրագրի

13. Մասնագետներ դրսից

տարածքից դուրս

Տրամադրում են գործնական ուսուցում և
փորձառություն ըստ պահանջի

Փոխանակման այցելությունների ներուժ

Նկար 3. ՖՄՄ-ի շահագրգիռ մասնակիցների դիագրամ
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Աղյուսակ 1. Շահագրգիռ մասնակիցների մատրիցան
#
A

Շահագրգիռ

Դերը և

Դիտողություններ

մասնակից

պատասխանատվությունը

ՖՄՄ-ի Աջակցման թիմ

A.1 Ծրագրի թիմ

Տրամադրում է ֆինանսական
միջոցներ և կատարում է
հաընդհանուր մշտադիտարկում

1

Թիմի ղեկավար

Ծրագրի համար համընդհանուր
պատասխանատվությունը;
հաստատում է պլաններ և
բյուջեներ, կնքում է
պայմանգրեր ծառայություն
մատուցողների հետ

2

Մասնակցային սոցիալ-

Ուղղություն է տալիս և

Պետք է ունենա

տնտեսական

աջակցում է ՖՄՄ-ի

մասնակցային

զարգացման մասնագետ

իրականացման թիմին՝

սոցիալ-տնտեսական

և գործընթացի

պլանավորման, իրականացման

զարգացման,

մասնագետ

և մոնիտորինգի գծով; մշակում է

համայնքների

Միջնորդի և ՈՊԿ-ի

մոբիլիզացման և

առաջադրանքի նկարագրերը

խմբային

/TOR/:

գործընթացների
փորձը

A.2 ՖՄՄ-ի իրականացման
թիմը

Կատարում է ՖՄՄ-ի փաստացի
պլանավորումը և նրա
իրագործումը տեղում
/դաշտում/

3

ՖՄՄ-ի Միջնորդ

ՏԱԽ-ի հետ ՖՄՄ-ի

Պետք է ունենա

աշխատանքների

գյուղական

պլանավորման և

մասնակցային

իրականացման հիմնական

զարգացման և

դաշտային /տեղում գործող/

գործընթացային

աշխատողը; ՖՄՄ-ի

մոտեցումների

ամբողջականության

փորձը; ձեռնպահ է

պահապանը; սատարում է

մնում տեխնիկական

գործընթացի մոնիտորինգի և

բովանդակությունից

փաստագրմանը
4

ՖՄՄ-ի Աջակցման ՈՊԿ

Տրամադրում է աջակցության

Համայնքների

ծառայություններ՝

մասնակցային

փոխանակումների և

զարգացման,

ուսուցման, ՖՄՄ-ի

միջոցների

միջոցառումների

կառավարման

կազմակերպման,

ծրագրերի
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ԱՄՔ- III
#

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Շահագրգիռ

Դերը և

Դիտողություններ

մասնակից

պատասխանատվությունը
լրատվամիջոցների

վարչարարության

մոբիլիզացման և և

փորձ

կապիտալավորման
վճարումների մշակման գծով;
սատարում է գործընթացի
մոնիտորինգի և
փաստագրմանը
B

Համայնքներ

5

Տարածաշրջանային

Շահագրգիռ մասնակիցների

Խմբի անդամներ են

աշխատանքային խումբ

հարթակ՝ ՖՄՄ-ի գործընթացի

հանդիսանում

(ՏԱԽ)

պլանավորման և

գլխավոր շահագրգիռ

իրականացման,

խմբերի

համակարգման և որոշումների

ներկայացուցիչները,

կայացման համար

այդ թվում՝ տեղական
իշխանությունները,
քաղաքացիական
հասարակությունը,
համայնքների
հատվածները

6

Գյուղական

Աջակցում է ՏԱԽ-ին գյուղի

Խմբի անդամներ են

աշխատանքային խումբ

մակարդակով՝ հաղորդակցման

հանդիսանում գյուղի

(ԳԱԽ)՝ հնարավոր

և իրականացման

գլխավոր

կառույց այն դեպքում,
երբ մեկ ՖՄՄ ծրագրում

համակարգման հարցերով

շահագրգիրռ խմբերի
ներկայացուցիչները

մասնակցում են

այդ թվում՝ գյուղի

բազմակի ՖՄՄ գյուղեր

ղեկավարները,
քաղաքացիական
հասարակությունը,
գյուղի հատվածները

7

Գնահատման

ՖՄՄ-ի համագործակցային

Գնահատման

հանձնաժողովներ

մրցույթների անաչառ և

հանձնաժողովի

թափանցիկ դատում

անդամներ կարող են
լինել տեղաբնակները,
կամ տվյալ խնդրով
մասնագետները
դրսից;
հանձնաժողովի
անդամները պետք է
լինեն անկոմնակալ և
լավ ընդունված
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ԱՄՔ- III
#
8

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Շահագրգիռ

Դերը և

Դիտողություններ

մասնակից

պատասխանատվությունը

Տեղացի ընտանիքներ

ՖՄՄ-ի գործունեությունում

Հարկավոր է հստակ

մասնակցելուց օգուտ ստացող՝

սահմանել

գլխավոր նշանակետային

համայնքների

խումբը

անդամակցությունը,
որը չպետք է
հարցական լինի,
օրինակ, արդյոք
գյուղից դուրս ապրող
կամ գաղթած անձինք,
ով ազգականներ
ունեն տվյալ գյուղում,
իրավունք կունենա՞ն
մասնակցելու և օգուտ
ստանալու:

9

10

Կանայք

Տեղական համայնքի

Կարող են ազատ

ենթահատված, ում համար
իրականացվում են ՖՄՄ-ի

արձակել զարգացման
դեռ չբացահայտված

հատուկ աշխատանքներ

ներուժերը

Տեղական գործարարներ Հաճախ դա հատուկ հատված է,
/ձեռնարկատերեր

Կայուն բիզների

որի համար կազմակերպվոմ են

ներկայացուցիչները

աշխատանքներ եկամուտի

բարելավում են

ձևավորման և բիզնեսի
զարգացման ուղղությամբ

տեղական
տնտեսությունը,
զբաղվածության
պատկերը և
նվազեցնում են
արտագաղթի
շարժառիթները:

11

Երիտասարդներ/

Տեղական համայնքի

Հաճախ գրավում է

դպրոցականներ

ենթահատված, որի համար

ծնողների

իրականացվում են ՖՄՄ-ի

հետաքրքրությունը,

հատուկ աշխատանքներ:

խթանում է
չափահասների
մասնակցությունը
ՖՄՄ-ի ուրիշ
աշխատանքներում և
օգնում է ընդլայնել
(բնապահպանական)
իրազեկվածությունը
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ԱՄՔ- III
#
C

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Շահագրգիռ

Դերը և

Դիտողություններ

մասնակից

պատասխանատվությունը

Ուրիշ շահագրգիռ
մասնակիցներ

12

Համայնքներ ծրագրի

Կարող են ապահովել հարմար

ՀարավայինԿովկասի

տարածքից դուրս,

վայր՝ փորձի փոխանակման

բոլոր երեք

ՖՄՄ-ի կամ

այցելության համար

երկրներում այդպիսի

նմանօրինակ

համայնքներ կան

մասնակցային
զարգացման
մեխանիզմներով
13

Մասնագետներ դրսից

Տրամադրում են ուսուցում

Այդպիսի ուսուցման

ցպահանջ՝ հատուկ թեմաներով,

կարիքներ պետք է

օգտագործելով չափահասների

հնչեցվեն բնակիչների

համար նախատեսված

կողմից:

ուսումնական մեթոդները

5.1

ՖՄՄ-ի աջակցման թիմ

ՖՄՄ-ի աջակցման թիմը բաղկացած է ծրագրի աշխատակազմից, Միջնորդից և ՖՄՄ-ի
աջակցման ՈՊԿ-ից:
5.1.1 ՖՄՄ-ի ծրագրի թիմը
ՖՄՄ-ը մեկնարկվում է ծրագրի կողմից: Ծրագրի գլխավոր աշխատակազմը ՖՄՄ-ի
գծով ընդգրկում է ծրագրի թիմի ղեկավարին (ԹՂ) և մասնակցային սոցիալտնտեսական

զարգացման

մասնագետին:

Ծրագրի

թիմի

ղեկավարի

պարտականությունների թվում են. ծրագրի հանընդհանույր պլանավորումը, բյուջեի
վարումը, մրցութային գնումները, պայմանագրերի կնքումը, ծրագրի համակարգումը,
մոնիտորինգը,

վարչարարությունը

(հաշվապահությունը

ներառյալ)

և

հաշվետվությունների ներկայացումը՝ ծրագրի գործադիր գերատեսչությանը և դոնորին:
Այդ խնդիրների լուծման գործում թիմի ղեկավարին օգնում են փորձագետները և
ծրագրի վարչարար աշխատակիցները:
Սովորաբար ծրագրի թիմում ընդգրկված է լինում նաև Մասնակցային սոցիալտնտեսական զարգացման մասնագետը (PSEDS),

ով կրում է տեխնիկական

պատասխանատվությունը՝ ՖՄՄ-ի ծրագրավորման և իրագործման համար: Բուն
իրագործումը վարում է ՖՄՄ-ի իրականացման խմբի կորիզը, բաղկացած Միջնորդից և
աջակցող ՈՊԿ-ից:
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Մասնակցային սոցիալ-տնտեսական զարգացման մասնագետի խնդիրները ՖՄՄ-ի
գծով ներառում են.
•

•
•
•

•

ՖՄՄ-ի ծավալի որոշումը (նշանակետային համայնքներ, ժամանակացույց,
ծրագրի հիմնական առաքելության շրջանակներ և ՖՄՄ-ի հատկանշական
բյուջեներ);
Առաջադրանքի նկարագրի նախապատրաստումը (TOR) Միջնորդի և ՈՊԿ-ի
համար;
Միջնորդի և ՈՊԿ-ի ընտրությունը (որոնք պայմանագիր կնքնեն ԹՂ-ի հետ);
ՖՄՄ-ի գործունեության վերահսկումը, աջակցումը և մշտադիտարկումը, այդ
թվում՝
մասնակցությունը
մեկնարկային
ԳՊԱԳ-ում,
թեմաների
և
գործունեության հատկանշական բյուջեների որոշում;
Հաշվետվությունների ներկայացում ԹՂ-ին՝ առաջընթացի, նվաճումների կամ
պլանների և բյուջեների փոփոխման կարիքների վերաբերյալ:

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման նախընրելի մասնագետը՝ դա ավագ խորհրդատու է
ՖՄՄ-ի կամ մասնակցային “ինքնաշարժ” զարգացման նմանօրինակ մոտեցումների
ասպարեզում

գերազանց

փորձառությամբ,

ով

ունի

գործընթացի

վերաբերյալ

խորհրդատվության և միջնորդության բացահայտ հմտություններ:
ՖՄՄ-ը՝ դա ճկուն, պահանջարկով ղեկավարվող և բաց մասնակցային գործընթաց է,
ինչը ենթադրում է, որ թեև գործընթացը կարելի է պլանավորել, սակայն արդյունքները
կախված կլինեն

այն

բանից, թե

ինչպես կծավալվի

գործընթացը: Պատշաճ

մշտադիտարկումը կկենտրոնանա ավելի շատ ընթացքի, քան արդյունքների վրա; այն
ցույց կտա, արդյոք գործընթացը լա՞վ է ծավալվում, կամ եթե կան էական շեղումներ,
ապա

որո՞նք

փոփոխման

կարիք

են

թելադրում:

Եթե

գործընթացը

լավ

է

մշտադիտարկվում և փաստագրվում, ապա ծավալի կամ ժամանակացույցի ցանկացած
փոփոխություններ, կամ իրականացնող խմբի փոփոխություն կարելի է հեշտությամբ
հիմնավորել՝ ծրագրի կամ դոնորի ընթացակարգերին համապատասխան:

5.2

ՖՄՄ-ի իրականացման թիմը

5.2.1 ՖՄՄ-ի Միջնորդը
Միջնորդն երաշխավորում է, որ ՖՄՄ-ի գործընթացի համար բոլոր պայմանները
տեղում են և որ այն կարող է ընթանալ իր հունով, և հանդիսանում է գործընթացի
հիմնական խթանողը: Բացի այդ, նա ՖՄՄ-ի ամբողջության և հետևաբար՝ նրա
խաջողության պահապանն է:
Խաղի հետ անալոգիան օգտագործելով, կարելի է ասել, որ նա հրավիրում է
նշանակետային բնակչությանը

"խաղին" մասնակցելու, բացատրում է խաղը և

նպատակները, օգնում է նրանց հիմնադրել և համաձայնեցնել խաղի կանոնները, որով
ղեկավարվելու է խաղի ընթացքը; միջնորդում է "խաղի ընթացքում" և իրագործում է
հետադարձ

կապի

մեխանիզմը,

նպատակ
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կանոնների պահպանումը: Նա չի ուղղում ընթացքը դեպի որևէ հատուկ "խաղի
արդյունքները" և մնում է բովանդակության նկատմամբ չեզոք դիրքում:
ՖՄՄ-ի ցիկլի տարբեր փուլերում Միջնորդի խնդիրները ներառում են.
Մեկնարկային փուլ.
•

Գյուղական պայմանների արագ գնահատման վարում (ԳՊԱԳ), հնարավոր է
Մասնակցային սոցիալ-տնտեսական զարգացման մասնագետի հետ միասին
կամ նրա վերահսկողության տակ;
• Տարածաշրջանային աշխատանքային խմբի հիմնադրում (տես §Error!
Reference source not found.) և նրա ուսուցում; այդ ժամանակ նաև
ձևավորվելու են ՖՄՄ-ի նպատակները և կանոնները՝ դրանք սահմանվելու են
ԳՊԱԳ-ի արդյունքներից, ինչպես նաև ՖՄՄ-ի սկզբունքներից և ուղեցույցից
ելնելով:
Իրականացման փուլ.
•
•

•

•
•

•

Աջակցել/միջնորդել
ՏԱԽ-ի
գործունեությանը՝
հանդիպումների,
աշխատանքների պլանավորման և ՖՄՄ-ի գործիքների օգտագորման մեջ;
Աջակցել աշխատանքների իրականացմանը, սկսած հայտարարություններից,
միջոցառումների կազմակերպումից և մրցույթներից մինչև գնահատման փուլը,
ինչպես նաև լրատվական միջոցներում լուսաբանման հնարավոր կարիքների
առաջ քաշումը;
Գիտելիքների կամ ուսուցման կարիքների որոշում, ՈՊԿ-ի հետ համատեղ՝
համապատասխան փոխանակման այցելությունների և դասընթացների
կազմակերպում;
Միջնորդություն գնահատման միջոցառումների ժամանակ (անհրաժեշտության
դեպքում, ուսուցում գնահատողների համար);
ՈՊԿ-ի հետ համատեղ՝ ՖՄՄ-ի գործունեության ընթացքի, փորձի
փոխանակումների և ուսուցման, միջոցառումների, ևն, գծով գործերի վարում և
հետադարձ հաշվետվությունների ներկայացում Ծրագրին;
Միջնորդություն
աշխատանքների
գնահատման
և
հաջորդ
փուլի
գործունեության որոշման վերաբերյալ:

Հետևաբար, Միջնորդը դա այն անձն է, ով ունի միջնորդության բացահայտորեն
ապացուցված հմտություններ, գործընթացի միջնորդության և մասնակցային ծրագրերի
կատարման ստաժ: Նա կարող է կառավարել դիալեկտիկական խմբի դինամիկան և
կարող է օգտագործել "սոցիալական լարվածությունները" կառուցողական ձևով: Նրան
ծանոթ են չափահասների համար նախատեսված ուսումնական մեթոդները, ինչպես
նաև անհատական և խմբակային ճանաչողական ուսուցումը:

Միջնորդի որակը և

չեզոքությունը առանցքային դեր ունեն հաջողության համար:
5.2.2 ՖՄՄ-ին սատարող ՈՊԿ-ը
Միջնորդության գործընթացին սատարում է տեղական ՈՊԿ-ը, որը ղեկավարում է
ֆինանսական

միջոցները

և

նյութատեխնիկական

ապահովումը,

այդ

թվում՝

տրանսպորտի խնդիրները, հանդիպումների/միջոցառումների անցկացման վայրերի
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ամրագրումը, փոխանակման այցելությունների և ուսումնական դասընթացների
պայմանավորվածությունները,

հանդիպումների

և

իրադարձությունների

փաստագրումը: Ֆինանսական միջոցների և նյութատեխնիկական ապահովման
որոշումներ ընդունվում են Տարածաշրջանային աշխատանքային խմբի կողմից (ՏԱԽRWG; տես §Error! Reference source not found.) Միջնորդի աջակցությամբ: ՈՊԿ-ի
խնդիրների շարքում են.
•

•

•
•
•
•

•
•

Տրանսպորտի, հյուրանոցի և սննման ապահովման ծառայությունների
կազմակերպումը՝ փորձի փոխանակման այցելությունների և միջոցառումների
համար;
Հանդիպումների կամ միջոցառումների անցկացման վայրերի վարձակալումը
(օրինակ, հայտարարությունների զետեղման, գնահատման միջոցառումների
համար, ուսումնական տարածքներ);
Պայմանավորվածություններ ուսուցման վերաբերյալ (վայր, ուսուցիչ,
ուսումնական նյութեր, ….);
Տեղեկատվական նյութերի տպագրում;
Լրատվամիջոցների մոբիլիզացում;
Շահառուներին
կապիտալավորման
միջոցների
տրամադրում՝
ցանքաֆինանսավորման, մրցանակների շնորհման, խնայողության սխեմաների
և այլ ձևերով;
Միջոցների օգտագործման հաշվապահության և ստացականների վարում և
հաշվետվությունների ներկայացում՝ ՏԱԽ-ին և ծրագրին;
Հանիդպումների և միջոցառումների փաստագրում (գրառումներ, բայց նաև
աուդիովիզուալ ձայնագրություններ) և, Միջնորդի հետ միասին, հետադարձ
հաշվետվությունների ներկայացում ծրագրին:

ՈՊԿ-ը կնքում է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր ծրագրի հետ և
պահպանում է չեզոքություն՝ ՖՄՄ-ի գործունեության բովանդակության նկատմամբ:
Որոշումները աշխատանքների և բյուջեների մասին (ՖՄՄ-ի գործունեության գծով)
ընդունվում են ՏԱԽ-ի կողմից Միջնորդի աջակցությամբ:

5.3

Տարածքային աշխատանքային խումբը

Տարածքային

աշխատանքային

խումբը

(ՏԱԽ)՝

դա

տեղական

շահագրգիռ

մասնակիցների հարթակ է, որը ՖՄՄ-ի կորիզ է հանդիսանում: Օգտվելով Աջակից թիմի
հայեցակարգային և աշխատանքային աջակցությունից, ՏԱԽ-ը, որը ներկայացնում է
որքան հնարավոր է մեծ թվով շահագրգիռ մասնակիցների խմբեր, դե-ֆակտո ընդունում
է ղեկավարման բոլոր համապատասխան որոշումներ՝ ՖՄՄ-ի ծրագրի իրականացման
համար

(թեմաներ,

մրցույթներ,

գնահատման

չափանիշներ,

մրցանակների

շնորհումներ, փոխանակում և ուսուցում, լրատվական միջոցների գործունեություն և
այլն): ՏԱԽ-ի անդամները՝ բոլորը բնակվում են տվյալ տարածքում: ՏԱԽ-ը իրենից
ներկայացնում է մեխանիզմ, որն երաշխավորում է բնակչության կողմից ղեկավարվող
զարգացման գործընթաց, որը համապարփակ է և թափանցիկ:
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ՏԱԽ-ը պետք է բաղկացած լինի տվյալ տարածքի շահագրգիռ մասնակիցների տարբեր
խմբերից և ներկայացնի հասարակության բոլոր կատեգորիաները՝ այդ թվում կանանց
և երիտասարդությունը: Սովորական ՏԱԽ ունենում է 5-ից 15 անդամ, որոնք
ներկայացնում են հետևյալ խմբեր կամ հատվածներ.
•
•
•

•
•
•

Տեղական իշխանություններ/վարչական մարմիններ;
Պահպանվող տարածք;
Նշանակետային բնակչություն՝ տարբեր համայնքների ներկայացուցիչներով,
հնարավոր է նաև Գյուցական աշխատանքային խմբերից ներկայացուցիչների
միջոցով (ԳԱԽ-երից);
Կանայք և երիտասարդություն;
Տեղական մակարդակով ակտիվ ՈՊԿ-եր և/կամ այլ միություններ;
Կրոնական կազմակերպություններ (եթե կիրառելի է):

Երբ մեկնարկվում է ՖՄՄ-ը և սկզբնական ԳՊԱԳ-ի ժամանակ որոշվում են
կարևորագույն շահագրգիռ մասնակիցները և հատվածները համայնքներում, նրանց
խնդրում են ներկայացուցիչներ ուղարկել ՏԱԽ-ին: ՏԱԽ-ի անդամ մասնակիցներ պետք
է ներկայացնեն իրենքց համայնքների, կազմակերպությունների կամ հատվածների
շահերը, թույլ չտան որ "տեղական քաղաքականությունը" գերակայնություն ունենա
ՏԱԽ-ի քննարկումների և որոշումների նկատմամբ: Բացի այդ ՏԱԽ-ի անդամներ
իրավունք չունեն մասնակցելու մրցույթներին՝ շահերի բախումից խուսափելու համար:
Երբ ՏԱԽ-ը հիմնադրված կլինի, նրանք կանցնեն ուսուցում մասնակցային սոցիալտնտեսական

զարգացման,

ծրագրերի

կառավարման,

ղեկավարման և այլ առնչվող թեմաներով:

ՏԱԽ-երի

խնդիրների,

Առաջարկվում է կատարել նոր ՏԱԽ-ի

անդամների փորձի փոխանակման այցելություն որևէ մի համայնք, ուր արդեն
իրականացվել է ՖՄՄ, կամ կա բնակչությամբ-վարվող մասնակցային սոցիալտնտեսական բարեհաջող զարգացման ուրիշ փորձ:

Հարկավոր է մի փոքր բյուջե

հատկացնել՝ հանդիպումների համար կամ այլ ծախսերը անելու համար: ՏԱԽ-ը կորոշի
ՖՄՄ-ի ծրագրի կաննոները՝ ՖՄՄ-ի սզբունքների և ուղեցույցի հիման վրա: Որոշ
երկրներում պահանջվում է, որ ՏԱԽ-ը գրանցի իրեն որպես իրավաբանական անձ,
օրինակ, "խորհուրդ", միություն կամ նման մի կազմակերպություն: Այլ դեպքերում նա
կարող է գործել ոչ պաշտոնական մարմնի կարգավիճակով: Խորհուրդ է տրվում մշակել
կանոնադրություն, որով սահմանվում են նպատակները, անդամակցությունը, տարբեր
գրասենյակները (նախագահ, քարտուղար և մյուս անդմաներ), առաքելությունը և
կանոնները:
ՏԱԽ-ի բնորոշ խնդիրները ներառում են հետևյալը.
•
•
•

Որոշել թեմաներ և աշխատանքներ յուրաքանչյուր ցիկլի համար (ՖՄՄ-ի
Աջակից թիմի օժանդակությամբ – ՖԱԹ);
Որոշում կայացնել ՖՄՄ-ի բյուջեի հատկացումների վերաբերյալ՝ ըստ ՖՄՄ-ի
չորս գլխավոր գործիքների խառը օգտագործման (ՖԱԹ-ի օժանդակությամբ);
Համակարգել ՖՄՄ-ի բոլոր աշխատանքները և մշտադիտարկել նրանց
իրականացումը
(նյութատեխնիկական
ապահովման
և
վարչական
աջակցություն ստանալով ՈՊԿ-ից & միջնորդական աջակցություն՝ ՖԱԹ-ից);
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Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Հիմնադրել համապատասխան գնահատման հանձնաժողովներ և մշակել
գնահատման չափանիշներ մրցույթների համար, պաշտոնապես շնորհել
մրցանակներ (ՖԱԹ-ի օժանդակությամբ);
Հայտարարել աշխատանքներ, այդ թվում՝ մրցույթներ և միջոցառումներ;
նախընտրելի է, որ ՏԱԽ-ի անդամներ ակտիվորեն մասնակցեն համայնքներին
տեղեկությունների տարածման գործում և փոխանցեն հարցերը ՏԱԽ-ին կամ
ապահովեն նրա հետ հետադարձ կապը;
Պատասխանել համայնքների անդամների հարցերին ՖՄՄ-ի գործունեության
վերաբերյալ, Միջնորդի աջակցությամբ;
Կազմակերպել տարբեր աշխատանքների լուսաբանումը լրատվական
միջոցներում և տարածել ՖՄՄ-ի արդյունքները
(ՖԱԹ-ի & ՈՊԿ-ի
օժանդակությամբ);
Գնահատել ՖՄՄ-ի աշխատանքների արդյունքը յուրաքանչյուր ցիկլի ավարտին,
նախագծել ծրագիրը հաջորդ ցիկլի համար (ՖԱԹ-ի օժանդակությամբ);
Յուրաքանչյուր ցիկլի ավարտին թողարկել ֆինանսական հաշվետվություն՝
իրականացման ՈՊԿ-ի օժանդակությամբ;
և այլն:

Լավագույն լուծում է, որ ՏԱԽ-ն ինքը ձևակերպի այն կանոնները, որոնցով գործելու է:
Հավելված Հավելված 3-ում ներկայացվում է ՏԱԽ-ի կանոնների մի օրինակ: Նման
կաննոներ կարող են լինել ոչ պաշտոնական կամ պաշտոնական և կարող են
հարմարեցվել հատուկ հանգամանքներ կամ կարիքներ հաշվի առնելով:

Գյուղական աշխատանքային խումբը

5.4

Երբ ՖՄՄ-ի ծրագրում մասնակցում են մի քանի խոշոր գյուղեր, կամ երբ գյուղերը ցրված
են մեծ տարածություններով, կարող է օգտակար լինել հիմնադրել Գյուղական
աշխատանքային խմբեր (ԳԱԽ-եր)՝ հաղորդակցությունը հեշտացնելու և գյուղերում
ՖՄՄ-ի գործունեությունը համակարգելու նպատակով: ԳԱԽ-երը պետք է ունենան
ներկայացուցիչներ համայնքի մի քանի հատվածներից, ներառյալ կանայք և
երիտասարդություն, և ընտրել մեկ անձ որպես նախագահ: ԳԱԽ-երի նախագահներ
հաճախ ներկայացնում են գյուղերը ՏԱԽ-ում: ԳԱԽ-ի բնորոշ խնդիրներն են.
•

•
•
•

5.5

Հայտարարել աշխատանքներ, այդ թվում՝ մրցույթներ և միջոցառումներ;
նախընտրելի է, որ ԳԱԽ-ի անդամներ ակտիվորեն մասնակցեն համայնքներին
տեղեկությունների տարածման մեջ և հետադարձ կապ ապահովեն ՏԱԽ-ի հետ;
Խրախուսել և սատարել հետաքրքրվող մասնակիցների ներգրավումը ՖՄՄ-ի
գործունեության մեջ;
Կազմակերպել և համակարգել ՖՄՄ-ի գործունեությունը գյուղի մակարդակով;
Հետադարձ կապ ապահովել ՏԱԽ-ի հետ՝ գյուղացիների մասնակցության, նրանց
ունեցած հարցերի կամ ուսուցման հնարավոր կարիքների առումով և այլն:

Տեղական գնատաման հանձնաժողովը
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Տեղական գնահատման հանձնաժողովի կազմը շնորհում է մրցանակներ ՖՄՄ-ի
մրցույթներում (տես §Error! Reference source not found.-ը): Դատումը /գնահատումը/
պետք է լինի անկախ, անկողմնակալ և թափանցիկ: Ամեն մի մրցույթ ունենում է
սեփական գնահատման հանձնաժողով և չափանիշների սեփական հավաքածու:
Որպես կանոն, ամեն մի գնահատող հանձնաճողով ունի հինգ անդամ, բայց հնարավոր
է նաև ուրիշ թիվ: Հանձնաժողովի անդամներ հաճախ հենց տեղաբնակ անկախ մարդիկ
են, որոնք պետք է լինեն անկոմնակալ և ազգակցական կապ չունենան մրցողների հետ,
իրենց անաչառության կամ շահերի մասին որևէ կասկածներ բացառելու համար:
Անաչառության և տեխնիկական փորձառության նկատառումներով երբեմն ընդգրկում
են

նաև

մասնագետներին

դրսից:

Գնահատման

հանձնաժողովի

անդամները

նշանակվում են ՏԱԽ-ի կողմից և հայտարարվում են մրցույթի հայտարարության
ժամանակ, կամ ամենաուշը՝ գնահատման միջոցառման ժամանակ: Եթե մրցույթի
մասնակիցները վիճարկում են հանձնաժողովի կազմը (օրինակ, նրանց չեզոքության,
ազնվության կամ տեխնիկական գիտելիքների մասով), այդ հարցը հարկավոր է լուծել
մինչև գնահատման տեղի ունենալը: Երբ խդրի լուծում տրված է, գնահատման
հանձնաժողովը ստանում է հրապարակայնորեն ճանաչված առաքելությունը և
հետագա վիճարկումներ կլինեն քիչ հավանական:
Գնահատման

չափանիշները

ձևակերպվում

են

ՏԱԽ-ի

կողմից

(ՖԱԹ-ի

օժանդակությամբ) այն ժամանակ, երբ մրցույթը ծրագրավորվում է: Չափանիշները
պետք է ձևակերպվեն մրցույթի պլանավորման ընթացքում և հայտարարվեն
հրապարակորեն՝ մրցույթի հայտարարության հետ մեկտեղ: Առաջարկվում է վարել
գնահատումը հասարակական միջոցառումների միջոցով: Հանձնաժողովը կաշխատի
թափանցիկ ձևով՝ հասկանալի և հիմնավորված որոշումներ ընդունելու ուղղությամբ և
հրապարակորեն կհայտատարի իր եզրակացությունները: Դրա շնորհիվ մրցույթները
կլինեն թափանցիկ, իսկ դատողությունները ավելի լավ կընկալվեն: Հասարակությունը
ավելի լավ է հասկանալու, թե ինչու որոշ մասնակիցներ ավելի շատ միավորներ են
ստացել և ինչու ուրիշները, թեկուզ, իրենց կողմից առաջարկվածները, ունեցել են
միավորների պակաս թվեր: Դա առավել մեծ խթան կլինի ճանաչողական զարգացման
մոտեցումը սովորելու համար:

6 ՖՄՄ-ի գործիքները
ՖՄՄ-ն օգտագործում է չորս հիմնական գործիք` նպատակ ունենաով մարդկանց ավելի
ակտիվ դարձնել՝ սեփական զարգացման խնդիրը ավելի լայն նախաձեռնելու առումով
և այդ ճանապարհով՝ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով՝ ձևավորելու ճանաչողական
զարգացման ուսուցման գործընթաց: Համատեքստից համատեքստ այդ գործիքները
կարող են տարբերվել, սակայն նրանք միշտ էլ հիմնված են լինում §3-ում նկարագրված
սկզբունքների և §4-ի ուղեցույցի վրա: Այդ չորս ՖՄՄ-ի գործիքները հետևյալ են.
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• Մրցույթներ և պարգևատրումներ
• Կապիտալավորում
• Փոխանակում և ուսուցում
• Լրատվամիջոցների ներգրավում
Մինչև այդ գործիքներ օգտագործելը կատարվում է
տարածքում

առկա

համընդհանուր

Մրցույթներ և
պարգևատրումներ

սոցիալՓոխանակում և
ուսուցում

տնտեսական իրավիճակի, հիմնական շահագրգիռ
մասնակից խմբերի, զարգացման

Կապիտալավորում

Լրատվական
միջոցների
աջակցում

գլխավոր սահմանափակումների և ներուժերի արագ
գնահատում: Դա կատարվում է ԳՊԱԳ-ի գործիքների

Նկար 4. ՖՄՄ-ի չորս Գործիքները

օգնությամբ (որոնք նկարագրվում են ավելի մանրամասնորեն §7.2 կետում):
Միաժամանակ,

մեկնարկային

փուլում

հիմնադրվելու

է

Տարածաշրջանային

աշխատանքային խումբը (ՏԱԽ): ՏԱԽ-ը քննարկելու է թեմաները և ՖՄՄ-ի հաջորդ
աշխատանքներում օգտագործվելիք գործիքները (տես §Error! Reference source not
found.-ը և §8-ը):
Գործնականում ՖՄՄ-ի ցանկացած փուլում հաճախակի կիրառվում են մի քանի ՖՄՄ
գործիքներ՝ միաժամանակ կամ խառը ձևով:

6.1 Մրցույթները & պարգևատրումները
ՖՄՄ-ը կազմակերպում է բոլոր տեսակի մրցույթներ բնակիչների միջև այն հարցերի
շուրջ, որոնք կարող են իրենց օգնել բարելավելու իրենց ապրելակերպը: Մրցույթները
կարող են կայանալ անհատների, ընտանիքների, (կանանց) խմբերի կամ համայնքների
մակարդակով: Դրանք կարող են զանազանվել՝ լավագույն ավանդական գիտելիքներ
որոշելուց մինչև նոր գաղափարներ, խնդիրների լուծումներ, նոր աշխատանքներ, իրենց
իրավիճակի մասին պատմող կարճ պատմվածքներ առաջարկելը և այլն: Անցնելու է
երևակայելի ամեն մի բան, եթե այս կամ այն ձևով դա կապված է ապրելակերպը
բարելավելու և համայնքների սոցիալական կապակցվածությունը հզորացնելու հետ:
Գնահատման հանձնաժողովները գնահատում են մրցույթների արդյունքները և
մրցանակներ ու պարգևներ են շնորհում նրանց, ով բացառիկ արդյունք է ցուցաբերել:
Լավագույն

արդյունքները

ներկայացվում

են

հասարակությանը,

ինչպես

և

պարգևատրումը: Այս գլխում նկարագրվում է մրցույթների և մրցանակների նպատակը
և ինչպես դրանք հարկավոր է ծրագրավորել և իրականացնել: Հավելված Հավելված 5–
ից Հավելված
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Հավելված 7-ում բերվում են փաստացի իրականացված մրցույթներով ՖՄՄ-ի
աշխատանքների օրինակները:
Մրցույթների և շնորհումների նպատակը ոչ թե մրցակցությունն է կամ “հաղթանակը”
որպես այդպիսին, բայց մրցողների ակտիվության մեծացումը՝ ապրելակերպի
կարևորագույն հարցերի նորարարական լավագույն և կայուն լուծումներ գտնելու
համար: Մարդիկ ինքնուրույն որոշում են (տեղական գնահատման հանձնաժողովների
միջոցով), թե լուծումներից որոնք են լավագույն և մրցանակի շնորհման արժանի:
Մրցույթները կստիպեն մտածել թեմայի շուրջ, խնդիրների, սահմափակումների,
կարծիքների

և

լուծումների

մասին,

բայց

միևնույն

ժամանակ

կմեկնարկեն

քննարկումներ մարդկանց շրջանում: Հենց որ հաղթողները հայտնի դառնան, մարդիկ
կսկսեն ակտիվորեն քննարկել, թե ինչու այդ լուծումները մրցանակ ստացան: Այս
ճանապարհով տեղեկությունները լավագույն լուծումների մասին կտարածվեն ավելի
ընդարձակ լսարանում: Այդ բոլոր գործոնները հանդիսանում են ճանաչողական
զարգացման ուսուցման ոչ ակնհայտ ասպեկտները, որոնք վերջին հաշվով ապահովում
են նոր գաղափարների և գործելակերպերի ակոմոդացիան և ասիմիլյացիան:
Հաղթողները հպարտ կլինեն, որ ինքնավար կերպով ձևավորել են նման գերազանց
գաղափարներ կամ հասել նման գերազանց արդյունքների: Դա մեծացնում է այդ
զարգացման լուծումների սեփականատիրության և կայունության մակարդակը: Բացի
այդ, դա առաջացնում է հպարտության և սեփական ուժերին հավատալու զգացումը, այն
հասկացությունը, որ նրանք ինքնուրույն կարող են ուղղել սեփական զարգացման
ընթացքը:
Մրցույթներ ունեն չափազանց հզոր 'խաղային' հատկություններ, երբ անհատներ և
խմբեր մրցում են մեկը մյուսի հետ իրական ֆինանսական մրցանակների համար:
Որպեսզի մրցույթը և տարբեր շահերի բախումը չսաստկանան, վերածվելով
լարվածության, մրցութային խաղը հարկավոր է խաղալ ազնիվ և հստակ կանոններով,
որոնք

լավ

հասկանալի

հանձնաժողովները

են

պետք

և
է

ընդունելի
լինեն

են

բոլորի

անկողմնակալ

համար:
և

Գնահատման

անաչառ:

Նրանց

դատողությունները պարտավոր պետք է լինեն հստակ և թափանցիկ՝ տեղիք չտալով
հարցական պահերի և կասկածների: Միջնորդը պարտավոր է երաշխավորել, որ բոլոր
դերակատարները հասկանում են իրենց դերերն ու կանոնները և կատարում են այդ
դերերը համապատասխանորեն: Աջակցող թիմը պետք է վերահսկի գործընթացը և
սատարի Միջնորդին, ուր որ դա անհրաժեշտ լինի:
Երբ որևէ տարածքում ՖՄՄ-ը նոր է մեկնարկում, բնակիչները, ծրագրի աշխատակազմը
և Միջնորդը հիմնականում ծանոթ չեն մրցույթների և մրցանակների խաղի հետ: Այդ
պատճառով առաջին ՖՄՄ-ի մրցակցություններ ամենից լավ է կազմակերպել
"նախապատրաստական
ծանոթացնել

ՏԱԽ-ին,

մրցույթների"
շահագրգիռ

մակարդակով,

մասնակիցներին,

նպատակ
Միջնորդին

ունենալով
և

ՈՊԿ-ին՝

մրցույթների պլանավորման և իրականացման հետ, ցուցադրելով թե ինչպես մարդիկ
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կարող են ներմուծել սեփական գաղափարները և ստեղծագործական մոտեցումը:
Փաստորեն, նախապատրաստական գործունեությունով մարդկանց ներկայացվում են
տարբեր "խաղացողների դերակատարումները" և "ՖՄՄ-ի խաղի" կանոնների
կիրառումը:
Պրայմինգի /նպատակադրման հաստատման/ մրցույթներ հաճախ ունեն հետևյալ
կողմնորոշվածություն.
1. Համայնքների մակարդակը: Համայնքներ կարող են մրցել սեփական համայնքի
զարգացման ներուժի հետազոտման համար, օրինակ՝ իրենց անցյալի, ներկայի և
ապագայի գնահատման միջոցով, կատարելով գյուղական պլանավորման բազային
վարժություն:
2. Անհատների և ընտանիքների մակարդակը: Պրայմինգի գործունեությունը կարող է
խրախուսել մարդկանց մտածել իրենց ապրելակերպի կարևորագույն հարցերի
շուրջ, օրինակ՝ բարդ ձմեռային շրջանում գոյատևելու, կայուն զարգացման
վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման մասին:
3. Շարադրությունների կամ նկարչության մրցույթները, օրինակ՝ դպրոցականների
համար,

կամ՝

լուսանկարչության

մրցակցություններ

ծրագրին

(բնության

պաշտպանություն) և ապրելաձևերին վերաբերվող թեմաներով: Դրանք կարելի է
օգտագործել իրազեկվածության մեծացման նպատակով: Ծնողները հաճախ շատ են
հետաքրքրված երեխաների գործունեությամբ և, տեղեկանալով, թե ինչպես են
ընթանում մրցույթները, ավելի իրազեկված են դառնում ծրագրի նպատակների
մասին: Դրանով մեծանում է նրանց հետաքրքրվածությունը մասնակցելու ՖՄՄ-ի
աշխատանքներին կամ ծրագրի նման գործունեությանը:
Պրայմինգի մրցույթների մասնակիցները «համն առնում են» և սկսում են գնահատել
մտորումը լավագույն լուծումների մասին: Մասնակիցների առաջարկները պրայմինգի
մրցույթներում ցույց են տալիս, թե ինչ կարգի գաղափարներ են «ներթափանցում»
բնակչության մտքից: Այդ թեմաներից կարելի է ընտրել թեմաներ ՖՄՄ-ի հետագա
աշխտանքների համար: Ի լրումն դրան, պրայմինգի մրցույթները խրախուսում են
ուրիշներին մասնակցություն ունենալու ՖՄՄ-ի հաջորդ աշխատանքում: Դա լավ է
պատրաստում բոլոր դերակատարներին՝ ՖՄՄ-ի գլխավոր փուլի գործունեության
համար (տես նաև §8.2-ը):
Լավ ծրագրավորելուվ մրցույթը, կարելի է երաշխավորել, որ մրցույթի & մրցանակի
խաղը լավ կանցնի: Պլանավորումը կատարվում է ՏԱԽ-ի կողմից, Միջնորդի
աջակցությամբ, և որտեղ դա անհրաժեշտ է՝ սատարվում է աջակից թիմի կողմից:
Մրցույթի պլանավորումը ներառում է.
❖ Որոշել մրցույթի թեման և նպատակը: Ամենահաճախ օգտագործվող թեմաները
վերաբերվում են ապրելաձևի հիմնական հարցերին, այդ թվում՝ գոյատևումը դժվար
ձմեռային
ժամանակաշրջանում,
բնական
պաշարների
ավանդական
օգտագործումը (բարելավումը) և կայուն օգտագործումը; եկամուտի գոյացման
գաղափարներ, բիզնես պլաններ, «մարդիկ-վայրի բնություն» բախման լուծումներ,
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Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

համայնքային ծառայություններ կամ համայնքի ենթակառուցվածք և այլն: Որոշ
դեպքերում կարող է նպատակ դրվել նաև մեծացնել ապրելակերպի հարցերի շուրջ,
կամ՝ բնության և կենսաբազմազանության արժեքի մասին իրազեկվածության
մակարդակը; իրազեկվածության մեծացման թեմաներ հաճախ օգտագործվում եմ
դպրոցական երեխաների շրջանում:
Որոշել նշանակետային լսարանը/ մասնակցության իրավունքով մասնակիցներին:
Դրանք կարող են լինել ընտանիքներ, անհատներ, գործարարներ, կանանց խմբեր,
երիտասարդ ագարակատերեր, դպրոցականներ, կամ գյուղեր: Ի նկատի ունեցեք, որ
երբեմն անձինք, որոնք գաղթել են նշանակետային գյուղերից, բայց դեռ այնտեղ
արմատներ ունեն, զանկացել են մասնակցել մրցույթներին: Մշտաբնակները
վիճարկել են նման 'դրսի' մրցողների մասնակցելու իրավունքը: Մասնակցության
իրավունքի հստակ սահմանումը կօգնի խուսափել հնարավոր վրդովմունքից
հետագայում: Որոշ դեպքերում մարդիկ ստիպված են եղել գրանցվել՝ մրցույթին
մասնակցելու
համար,
հատկապես
եթե
բնակիչները
ստանում
էին
ցանքաֆինասավորման գումարներ (տես §6.2 կետը):
Որոշել մրցույթի տեսակը, օրինակ
լավագույն
գաղափարների,
գոյություն
ունեցող ավանդական գիտելիքների համար, ուսումնական բովանդակությամբ
պատմությունների համար, նկարչության մրցույթ (երեխաների համար), լավագույն
գործելակերպեր, բիզնեսի մրցույթ, մեկ փուլից կամ բազմակի փուլերից մրցույթ և
այլն: Օրինակ, բիզնեսի բազմափուլային մրցույթում կարելի է առաջին շրջանում
խնդրել մարդկանց առաջարկել և ներկայացնել հակիրճ բիզնես գաղափարներ:
Լավագույն գաղափարները կանցնեն երկրորդ շրջանի մեջ՝ լավագույն բիզնես
պլանի համար, և հետո կարելի է նույնիսկ անցկացնել երրորդ շրջան՝ լավագույն
իրագործման համար:
Ժամանացույց. արդյոք մրցույթը տարվա եղանակին համապատասխան կլին՞ի և
արդյոք մարդիկ ժամանակ կունենա՞ն մասնակցելու; ինչքա՞ն ժամանակ
կպահանջվի բնակիչներին իրենց մասնակցությունը նախապատրաստելու
համար;ե՞րբ է հայտարարվելու մրցույթը, ինչպիսի՞ն կլինի առաջարկների
ներկայացման վերջնաժամկետը, ե՞րբ է տեղի ունենալու գնահատումը:
Որոշել գնահատման չափանիշները: Դրանք պետք է լինեն պարզ ու հստակ,
սահմանված լինեն դեռ պլանավորման փուլում և հայտարարվեն մրցույթի
հայտարարարության հետ միաժամանակ: ՖՄՄ-ի սկզբունքներին և ուղեցույցին
համապատասխանության ստուգումը (§3 և §4) կերաշխավորի, որ գնահատման
չափանիշները կլինեն արդարացի և որ մրցույթի արդյունքը իր լուման կունենա
հավասարազոր ու կայուն զարգացման մեջ, ծրագրի առաքելության սահմաններում:
Գնահատման
հանձնաժողովի
անվանակուչումը
կարելի
է
կատարել
պլանավորման փուլում կամ գնահատողներին կարելի է նշանակել մրցույթի
մեկնարկից և գնահատման վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելուց
հետո: Գնահատողները պետք է լինեն անկախ, անկողմնակալ, հարգված և
ընդունելի՝ արդարացի և թափանցիկ դատողություն երաշխավորելու և
վրդովմունքից խուսափելու համար:
Կապիտալավորման միջոցները
կարելի է թողարկել մրցույթներում
ցանքաֆինանսավորման գումարների, տեխնիկական աջակցության միջոցների,
մրցանակային պարգևատրումների և հատուկ պարգևտրումների ձևով (տես §6.2-ը):
Բյուջեն ղեկավարվելու է ՈՊԿ-ի կողմից:
Փոխանակում և ուսուցում: Ադյոք մասնակիցները կունենա՞ն բավականաչափ
գիտելիքներ և հմտություններ, կամ՝ արդյոք նրանք օգուտ կստանա՞ն
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փոխանակման այցելությունից կամ ուսումնական դաընթացից: Ինչպե՞ս
մասնակիցները կարող են նշել ուսուցման իրենց կարիքները և ինչպես դա կարելի է
օգտագործել փորձի փոխանակում կամ ուսուցում կազմակերպելու համար:
❖ Հայտարարություն: Ինչպե՞ս է հայտարարվելու մրցույթը հաղորդակցության
ալիքներով: ՈՊԿ-ը կարող է նախապատրաստել գրավոր հայտարարություն, բայց
կարող է օգտագործել նաև ուրիշ լրատվական միջոցներ, այդ թվում՝ ռադիո,
լրագրեր, կամ սոցիալական լրատվական միջոցներ; հայտարարություններում
հարկավոր է ներառել՝ թեման, նշանակետային խումբը և մասնակցելու իրավունքը,
մրցույթի փուլերը, ժամանակային շղթան, գրանցվելու պահանջը, գրանցման և
նյութի ներկայացման վերջնաժամկետները, գնահատման ամսաթիվը, գնահատման
չափանիշները, նախատեսվող մրցանակային շնորհումը և, արդյոք գնահատում
անցկացնելու վայրը արդեն հայտնի է կամ հայտարարվելու է հետագայում:
Հայտարարությունները կարող են բաշխվել համայնքներում, փակցվել
հասարակական հայտարարությունների վահանակներում, կամ դրանք տարածելու
համար կարող են աշխատել ՏԱԽ-ի անդամներ կամ այլ կապուղիներ:
❖ Հարցեր և պատասխաններ:Եթե մասնակիցներ կամ բնակիչներ ունեն հարցեր
մրցույթի մասին, ու՞մ պետք է նրանք հարցնեն և ո՞վ է պատասխանելու: Հաճախ
հարցերը հավաքում են ՏԱԽ-ի անդամները և Միջնորդը կարող է օգնել
ձևակերպելու պատասխանները: Ամենից լավ է, երբ հարցերը գրանցվում են, իսկ
պատասխանները (պարզաբանումները) հայտարարվում են հրապարակորեն՝
անարդարացի
առավելություններից
խուսափելու
համար:
Ուրիշ
հնարավորությունն է՝ անցկացնել հարց ու պատասխանի բաց միջոցառում:
❖ Լրատվամիջոցներ:
Ո՞ր
Օրինակելի մրցույթ՝ հեռավոր լեռնային
լրատվամիջոցներ
են
օգտագործվելու մրցույթում, նաև
շրջաններում ձմռանը գոյատևելու լավագույն
կապակցված
ուսուցանման
և
գաղափարների/գործելակերպի համար:
փոխանակման
հնարավոր
Մասնակցելու իրավունք ունեն.ընտանիքներ
միջոցառումների
մասին
նշանակետային գյուղերից; մասնակիցները
հայտարարելու և գնահատումն ու
պետք է գրանցվեն և հետո ստանան
մրցանակի
շնորհումը
ցանքաֆինանսավորման գումարներ:
հասարակությանը ներկայացնելու
Լավագույն գաղափարի կամ լավագույն
համար:
գործելակերպի չափանիշներ.
Գործնական կիրառելիություն, իրական
Մրցույթի պլանավորման ձևաչափը
օգուտով;
ներկայացված է Հավելված Հավելված
4-ում; մի քանի լրացված օրինակներ

❖

ցուցադրված են ՀավելվածՀավելված
5-ից Հավելված

❖
❖
❖

Մատչելի շատ մարդկանց համար/կրկնելի.
Օրինակ, տեղական նյութերի օգտագործում,
մատչելի գին;
Նորարարություն կամ ապացուցված ավանդական
գործելակերպեր;
Կայունություն;
Բացասական բնապահանական արդյունքի
բացակայություն;

❖ ……
Ներկայացնել մինչև փակման ամսաթիվը:
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Հավելված 7-ում:
Հենց որ մրցույթը հայտարարված է, այն
համապատասխան,

ընդ

որում,

կանոնները

պետք է իրականացվի պլանին
պահպանելով:

Չնախատեսված

պարագաներում վարվելու դեպքում կարելի է ցուցաբերել ճկունություն: Ցանկացած
փոփոխություններ պետք է լինեն թափանցիկ և հստակորեն հայտարարված,
մասնակիցների նկատմամբ արդարությունը և հավասար իրավունքները պահպանելու
նպատակով:
Կապեր մյուս գործիքների հետ
❖ Կապիտալավորման գործիքը կարող է տրամադրել ցանքաֆինանսավորում գործը
սկսելու համար, գաղափարներ մշակելու և շնորհված մրցանակի գումարը
փոխհատուցելու համար:
❖ Ուսուցումը և փորձի փոխանակումը լավ կլինի թեմատիկորեն կապել
մրցակցությունների հետ, այնպես որ մարդիկ կարողանան կիրառել նոր
գիտելիքները և հմտությունները անմիջապես: Փոխանակումը և ուսուցումը պետք է
հիմնված լինեն իրական պահանջների վրա, որոնք երբեմն հայտնի են մրցույթի
սկզբից առաջ, բայց ուրիշ դեպքերում՝ կարող են երևան գալ մրցույթի ընթացքում:
Օրինակ, գիտելիքներ բիզնես պլանավորման մասին հաճախ պակասում են, այնպես
որ բիզնես պլանավորման դասընթաց կարելի է ծրագրավորել բիզնեսի
պլամավորման մրցույթի համատեքստում, իսկ մարկետինգի դասընթաց՝
մարկետինգի մրցույթի համար: Մյուս դեպքերում, եկամուտի գոյացման երկու
փուլից բաղկացած մրցույթում ծագել են բազմաթիվ գաղափարներ, օրինակ՝
հյուրընկալության ծառայությունների կամ պտղաբեր ծառեր մշակելու մասին,
սակայն մարդիկ նշել են, որ իրենց պահանջվում են ավելի խորը գիտելիքներ և
հմտություններ այդ թեմաներով՝ մրցունակ պլաններ մշակելու և դրանք
իրագործելու համար: Միջնորդը պարտավոր է սատարել մասնակիցների՝
ուսուցման և փորձի փոխանակման առումով կարիքների որոշման և ձևակերպման
հարցում:
❖ Լրատվամիջոցները օգտագործվում են հայտարարություններում, նշանակետային
լսարանանին հասնելու և մասնակցությունը խթանելու համար: Գնահատման
միջոցառումների լուսաբանումը լրատվամիջոցների կողմից՝ թե հաղթողներին և թե
հաղթող գաղափարները հայտնի կդարձնի ավելի ընդարձակ լսարանի համար և
կօգնի տարածել նորարարությունները: Բացի այդ, դա նպաստում է
թափանցիկությանը: Բնակիչները նաև հպարտ են լինում, երբ նրանք և նրանց
հաղթած լուծումները ներկայացվում են հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով կամ
լրագրերում:
Հաջողության հասնելու գլխավոր գործոնները
❖ Թեմաներ, որոնք կապակցված են ապրելակերպի՝ հենց բնակիչների ընկալմամբ
կարևորագույն հարցերի հետ, և որոնք, գերադասելի դեպքում, հնարավոր է նաև
կապել ծրագրի նպատակների հետ;
❖ Նշանակետային խմբի հստակ սահմանում. ով ունի և ով չունի մասնակցելու
իրավունքը;
❖ Ըտրության/ գնահատման հստակ չափանիշներ;
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❖ Թափանցիկություն՝
հրապարակային
հայտարարությունների
և
պարզաբանումների միջոցով;
❖ Անաչառ և անվիճարկելի գնահատման հանձնաժողով և գնահատման թափանցիկ
ընթացք
(չափանիշների
օգտագործում
և
հրապարակորեն
տրվող
բացատրությունների/ հիմնավորումների ներկայացում):

Արդյունքները և ազդեցությունները
❖ Մրցողներ ձեռք կբերեն ինքնավստահություն և հպարտություն՝ ապրելակերպի
հարցերին սեփական ուժերով անդադառնալու և լուծումներ առաջարկելու համար:
❖ ՏԱԽ-ի անդամներ ձեռք են բերում ղեկավարման նոր հմտություններ՝ մրցույթների
պլանավորման և կառավարման շնորհիվ: Բացի այդ նրանք ձեռք են բերում
թեմաների մասին ավելի լավ պատկերացում՝ թեմաների, նշանակետային խմբերի,
մրցույթի ձևաչափերի ընտրության միջոցով և ի վերջո այն բոլոր տարբեր
լուծումներից, որոնք առաջ են բերվելու և որոնք ընտրվելու են որպես լավագույններ:
❖ Գնահատող հանձնաժողովի անդամներ հաճախ սովորում են ընտրության
չափանիշները սիստեմատիկորեն կիրառելով, բացատրելով, թե ինչպես են նրանք
կիրառել այդ չափանիշները և ինչու որոշ գաղափարները և գործելակերպերը ավելի
լավ են քան ուրիշները:

6.2

Կապիտալավորումը

Կապիտալավորումը տրամադրում է ուղղակի ֆինանսական աջակցություն տեղական
տնտեսությանը և խթանում է նորարարական գաղափարների հանդես գալը, ինչպես
նաև

զարգացմանն

միջոցներ

ուղղված

հատկացվում

աշխատանքների
են

իրականացումը:

մասնակիցներին

Մրցույթներում

ցանքաֆինանսավորման,

համաֆինանսավորման կամ՝ մրցանակային պարգևատրության ձևով: Ուղղակի
ֆինանսավորման ուրիշ ձևեր կարող են լինել՝ հատկացումներ խմբի հնայողական
հիմնադրամներին կամ բիզնեսի կապիտալավորման հիմնադրամներին: Հաղթողները,
ինչպես նաև խնայողությունների կամ ներդրումային միջոցների տերերը, կարող են
ինքնուրույն որոշել, թե ինչպես են օգտագործելու իրենց կողմից ստացվող գումարները:
Փորձը ցույց է տվել, որ մարդիկ հիմնականում ներդնում են գումարներ սեփական
բիզնես գաղափարների կամ զարգացման մեջ՝ ըստ այն ներդրումային/ զարգացման
պլանի, որով նվաճել են մրցանակը: Բացի այդ նրանք հաճախ ներդնում են շատ
պաշարներ և սեփական միջոցներ, ինչը հետո գործում է որպես ծրագրի միջոցների
բազմապատկիչ:
Կապիտալավորումը կարող է մի քանի ձև ունենալ.
❖ “Ցանքաֆինանսավորման գումարներ”, որոնք տրամադրվում են մասնակիցներին
մրցույթի սկզբին և օգնում են նրանց հոգալ տեղական ծախսերը, կապված
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սկզբնական գաղափարներ գոյացնելու, առաջին աշխատանքներ մեկնարկելու և
մրցույթի
ժամանակ
դրանց
ներկայացումը
պատրաստելու
հետ:
Ցանքաֆինանսավորման գումարները սովորաբար փոքր ծավալի են: Հաճախ
մասնակիցները պարտավոր են գրանցվել (ինչը ՈՊԿ-ի համար ծառայում է նաև
որպես ծախսերի գրառման միջոց):
❖ Համաֆինանսավորում ծրագրի կողմից՝ մեկնարկային գաղափարների մշակումը
շարունակելու համար, դրանք վերածելով ավելի հստակ պլանների կամ
իրագործումների: Դա հաճախ համապատասխանում է երկու կամ մի քանի փուլից
բաղկացած մրցակցությունների, ուր նախապես ընտվել են և համաֆինանսավորում
են ստացել խոստումնալից գաղափարներով մասնակիցները՝ իրենց բիզնես
գաղափարները կոնկրետ բիզնես պլանի ձևով զարգացնելու կամ փոքրածավալ
ցուցադրումներ իրականացնելու համար: Նման զարգացման գործունեության
համընդհանուր կապիտալի պահանջներում Ծրագիրը ներկայացնում է մի
“փոքրամասնային դրույք”:
❖ ՖՄՄ-ի կապիտալավորման միջոցներ կարելի է օգտագործել տեղական
խնայողության կամ ներդրման սխեմաներ մեկնարկելու նպատակով, որոնք կարող
են վերածվել վերականգնվող կամ շրջանառու փոխառության միջոցների5:Դա
սովորաբար տեղի է ունենում, երբ զարգացման որոշ մի աշխատանք առաջընթաց է
ցուցաբերում: Մասնակիցներին կարելի է առաջարկել կամ խնդրել կազմակերպվել
խմբերով՝ սեփական միջոցները կառավարելու նպատակով: Խմբին միացող
յուրաքանչյուր անդամի համար "ցանքաֆինանսավորման գումարը" ավանդի
տեսքով դրվում է կոլեկտիվ հիմնադրամի մեջ: Մրցույթներ խմբերի միջև
նրանցկխրախուսեն հիմնադրել սեփական կանոններ՝ խմբի համագործակցության,
որոշումների կայացման, եկամուտի գոյացման, խնայողությունների պատշաճ
կառավարման և խմբի անդամներին խնայողություններ և եկամուտներ թողարկելու
համար: Գումարային մրցանակներ կարող են շնորհվել լավագույն կանոններ և
լավագույն
գաղափարներ
առաջարկած
խմբերին:
Կապիտալավորման
մրցանակները այնուհետև գումարվելու են խմբի միջոցներին և նրանց
ներդրումային կարողությանը: Խնայողությունների որոշակի նշանակետային
մակարդակին հասնելուց հետո ՖՄՄ-ը կարող է տրամադրել խնայողությունների
բոնուս /պարգևավճար/: Խմբի միջոցները կարելի է ներդնել հանատեղ
(տնտեսական) գործունեության մեջ կամ՝ երբ անդամների կոմից կատարվող
փոխհատուցումները հետ են հոսում հիմնադրամի մեջ, այն կաշխատի որպես
վերականգնվող հիմնադրամ: Վերականգնվող փոխառության հիմնադրամի
վարումը ինքստինքյան կարող է շահագործվել որպես մրցույթի առարկա6:
5Վերականգնվող

փոխառություն վարկառուին թույլ է տալիս հանել, փոխհատուցել և կրկին հանել
փոխառության համաձայնեցված միջոցները: Շրջանառու խնայողություն և վարկ՝ դա անհատների
խմբի կողմից խնայված գումար է՝ կանոնավոր ամրագրված անհատական ավանդների տեսքով, որը
թույլ է տալիս անհատ անդամներին հերթով ստանալ և վարկի ձևով փոխհատուցել գումարներ
համատեղ խնայողական ավանդներից: Այսպես կազմակերպվող խումբ անվանվում է ROSCA
(շրջանառու խնայողությունների և վարկի միություն): Կուտակված Խնայուղությունների և Վարկային
Միություն (ASCA)՝ դա մի տարբերակ է, երբ ASCA-ն հավաքագրում է կանոնավոր ավանդներ, որոնք
անդամները (կամ երբեմն խնամակալ 3րդ կողմերը) կարող են փոխառել տոկոսադրույքով: .
http://investeddevelopment.com/2012/04/the-benefits-of-informal-savings-groups/
6Խնայողությունների և շրջանառու հիմնադրամների ձևը դեռևս չի իրագործվել Հարավային
Կովկասում: Կանանց խմբերի միջոցները կապիտալավորվել են ցանքաֆինանսավորման և
մրցանակային պարգևատրումների միջոցով, իսկ ECF-ում գյուղական համայնքները սկսել են
օգտագործել բնապահպանական համաձայնագրերից մարման /արժեքազրկման/ հիմնադրամներ:
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❖ Մրցանակային պարգևատրումները7,որոնք հատկացվել են մրցակցություններում
(§Error! Reference source not found.) ուղղում են միջոցները համայնքներին կամ
անհատներին, ուստի դրանք ներկայացնում են կապիտալավորման մի ձև: Փորձը
ցույց է տվել, որ հաղթողները հիմնականում ներդնում են մրցանակային միջոցները
իրենց հաղթած գաղափարների և աշխատանքների մեջ, և նույնիսկ գումարում են
զգալի սեփական կամ այլ աղբյուրից ստացված պաշարներ՝ ոչ դրամական
միջոցներով կամ կանխիկով:
ՖՄՄ-ը չի վերադրում պայմաններ՝ ցանքաֆինանսավորման գումարների, շնորհված
մրցանակների, խնայողությունների կամ ներդրումային հիմնադրամերի ծախսման
վերաբերյալ: Դրա մասին որոշում են կայացնում ստացողները, հաղթողները կամ
խնայողությունների և ներդրումային հիմնադրամների սեփականատերերը: Դա
մեծապես նպաստում է վստահության ամրապնդման; վստահության գործոնը
չափազանց կարևոր է ՖՄՄ-ում: Փորձը ցույց է տալիս, որ մարդիկ արժանի են այդ
վստահության, չարաշահում տեղի չի ունենում կամ՝ չափազանց հազվադեպ է: ՖՄՄ-ի
շատ թափանցիկ բնույթը ամրապնդում է սոցիալական վերահսկողության կարևոր
մեխանիզմները՝ ՖՄՄ-ի կողմից հատկացվող միջոցների պատշաճ օգտագործման
նկատմամբ: Ապացուցվել է, որ դրանք շատ լավ են գործում:
Միջոցները, որոնք գտնվում են այնպիսի խմբերում, ինչպիսիք են համատեղ խմբային
նեդրումային հիմնադրամներ, կամ խնայողությունների հիմնադրամներ, պահանջում
են պահպանել թափանցիկություն և հաշվետվողականություն խմբի ներսում: ՖՄՄ-ը
խրախուսում է խմբերին վարել հաշվապահություն (թեքուզ պարզ ձևով): Մյուս
դեպքերում, բիզնեսի մրցույթ հաղթողների բիզնեսներն աճում են, հասնելով ավելի
պաշտոնական

բիզնեսի

մակարդակներին,

որոնց

համար

պահանջվում

են

գործարարության և հաշվապահության հիմնական հմտությունները: Երբ մարդիկ
ինքներն են ընկալում հմտության և գիտելիքի նման պակասորդներ, նրանք կարող են
դիմել

ՖՄՄ-ին,

ուսուցում

տրամադրելու

խնդրանքով:

Նման

ուսումնական

դասընթացները կարելի է կազմակերպել "փորձի փոխանակման և ուսուցման"
աշխատանքների կամ չափահասների համար նախատեսված ուսումնական նիստերի
ձևով (տես §6.3-ը): Ուսումնական դասընթացները

պետք է կենտրոնացված լինեն

գործնական հմտությունների և մեթոդների ուսուցանման վրա, որոնք ուղղակիորեն
առնչվում են մասնակիցների խմբերում արդեն առկա կոնկրետ խնդիրների հետ:
Բիզնեսի հետ կապված մրցույթում նման ուսուցում կարելի է վարել հաշվապահության,
ֆինանսական կառավարման, ֆինանսավորման հնարավորությունների կամ բիզնեսի
Վերականգնցող հիմնադրամի մեխանիզմը միանշանակորեն կարելի է մեկնարկել որպես խմբի
բիզնես-ստարտապի հիմնադրամ կամ նման մի գործունեություն:
7Պարգևավճարի և մրցանակի միջև հիմնարար տարբերություն չկա:
Ոմանք գերադասում են
օգտագործել պարգևատրում բառը, քանի որ այն արտահայտում է ավելին, քան միմիայն
ֆինանսական օգուտը: Ուրիշները գերադասում են մրցանակ արտահայտությունը, քանի որ դա
արտացոլում է ավելի շատ “հաղթանակը”: Այս տեքստում օգտագործվում են երկուսն էլ՝ առանց
տարբերակման՝ նույն բան արտահայտելու համար. Տես նաև եզրերի մասին դիտողոթյունը §7.4
կետում:
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

պլանավորման թեմաներով: Ուսումնական դասընթացները չպետք է նպատակներ
առաջարկեն (խնայողությունների) հիմնադրամերի առումով, բայց սովորեցնեն
հմտություններ և տան գիտելիքներ, որոնք մասնակիցներին կօգնեն ավելի լավ
որոշումներ կայացնել այդ հարցերով, քանի որ ֆինանսական միջոցների կառավարումը
մնում է հենց իրենց՝ մասնակիցների պատասխանատվության և ընտրության
շրջանակում:
Մասնակիցների կողմից վարվող հաշվապահությունը նույն բան չէ, ինչ ՖՄՄ-ի կողմից
իրականացվող ֆինանսական մշտադիտարկումը: Ծրագրի մշտադիտարկման և
թափանցիկության նպատակներով, ՖՄՄ-ը վարում է մանրամասն գրառումներ՝ ՖՄՄի միջոցների ծախսման ոլորտի մասին; դա հիմնականում անում է ՖՄՄ-ին աջակցող
ՈՊԿ-ը: Այնուամենայնիվ, ծախսերի բնույթի մասին որևէ դատողություն չի արվում և
նրա հետ որևէ արժեք չի կապակցվում, քանի որ դրա մասին պետք է ինքնուրույն
որոշում կայացնեն մասնկաիցները:
ՖՄՄ-ի կապիտալավորման միջոցները հիմնականում ուղղվում են աջակցող ՈՊԿ-ի
միջոցով, որը պահում է գրառումներն ու ստացականները ծախսերի վերաբերյալ և
պատրաստում

է

ֆինանսական

հաշվետվություններ՝

ծրագրին

և

ՏԱԽ-ին

ներկայացնելու համար, թափանցիկության և հաշվետվողականության սկզբունքին
համապատասխան (տես §3.12): Մասնակիցներին ֆինանսական միջոցներ հանձնելուց
հետո,

ստացողները

կարող

են

դրանք

օգտագործել

ըստ

իրենց

սեփական

նախընտրությունների:
Կապիտալավորման ակնկալելի արդյունքները
Մասնակիցներին թույլ տալով օգտագործել ցանքաֆինանսավորման գումարները և
շնորհված մրցանակները ըստ իրենց նախընտրության կարելի է ապահովել շատ հզոր
ազդեցություն՝ վստահության կառուցման առումով, իսկ միջոցների չարաշահում
չափազանց հազվադեպ է տեղի ունենում, քանի որ ՖՄՄ-ը՝ դա միասնական և
թափանցիկ գործընթաց է, որում մարդիկ պատասխանատվության զգացում ունեն մեկը
մյուսի նկատմամբ:
Եկամուտ

գոյացնելու

աշխատանքների

կամ

բիզնեսի

պլանավորման

ՖՄՄ-ի

մրցակցություններում մասնակիցները հետազոտում են շահութաբեր զարգացման
հնարավորությունները: Դրանք հաճախ լինում են արտադրությանը և բիզնեսին
վերաբերվող ծածուկ գաղափարներ, որոնց համար չկար ժամանակ կամ չեն եղել
ֆինանսական պաշարներ: Իսկ հետո ՖՄՄ-ը ակտիվացրել է դրանք և վերածել է այդ
երազանքները գործողությունների աշխատանքային պլանների; մրցանակ ստանալով,
մասնակիցները

սովորաբար

օգտագործում

հավակնությունների իրագործումը սկսելու համար:
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են

այդ

միջոցները

իրենց

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Գնահատման հանձնաժովի անդամները քննադատորեն վերլուծում են եկամուտ
գոյացնող շատ գաղափարներ և բիզնես պլաններ, և շատ բան են սովորում իրենց
տարածքում գոյություն ունեցող շահութաբեր բիզնես հնարավորությունների մասին:
Հրապարակորեն ներկայացնելով և գնահատելով տաբեր բիզնես պլաններ, լսարանն
ունի սովորելու գերազանց մի հնարավորություն, երբ մրցույթում օգտագործվում են
շահութաբերության և ֆինանսական կայունության հստակ չափանիշներ, և այն
դեպքում, եթե այդ չափանիշներին բավարարելու մակարդակն ու մեխանիզմը լավ են
բացատրված: Այսպիսով, եկամուտի և շահութաբերության ճանաչողական ուսուցում
տեղի է ունենում ոչմիայն այն մասնակիցերի համար, ովքեր պլաններ են մշակում, բայց
նաև գնահատող հանձնաժողովի և լսարանի համար:

6.3

Փոխանակումը & ուսուցումը

Ճանաչողական զարգացման ուսուցումը՝ դա ՖՄՄ-ի էությունն է: Փոխանակման
այցելությունները մասնակիցներին թույլ են տալիս սովորել ուրիշների անմիջական
փորձից: ՖՄՄ-ի գործընթացի սկզբում մասնակիցների համար կարելի է օգտագործել
փորձի փոխանակման այցելություն և ծանոթացնել նրանց, թե ինչպես ինչ որ բաներ
կարելի է անել իրենց սեփական համայնքներին նման պայմաններում: Ուրիշ
դեպքերում, երբ ՖՄՄ-ի մասնակիցները գիտակցում են, որ զարգացման հետ կապված
ակնալիքներին հասնելու համար իրենց չեն հերիքում որոշ գիտելիքներ կամ
հմտություններ, կարելի է կազմակերպել դասընթացներ՝ չափահասների համար
ուսումնական մեթոդների օգտագործմամբ:
Փոխանակման այցելությունները շատ օգտակար գործիք են ՏԱԽ-ի անդամներին
ուսուցանելու համար: Այդ նպատակով ՏԱԽ-ի նոր անդամներին հրավիրում են ուրիշ
համայնքեր, որտեղ ՖՄՄ արդեն իրականացվել է, կամ որտեղ տեղի է ունեցել
մասնակցային գյուղական զարգացման գործունեություն և տեղական շահագրգիռ
աշխատանքային

խմբեր

կամ

հանձնաժողովներ

ակտիվորեն

մասնակցել

են

զարգացման աշխատանքների պլանավորման և իրականացման մեջ: ՏԱԽ-ի անդամներ
կստանան նոր և գործնական գաղափարներ այն մասին, թե ինչպես կարող են
պլանավորել և իրականացնել ՖՄՄ-ը իրենց գյուղերում: Իսկ երբեմն տեխնիկական
փորձի փոխանակման այցելություն կարող է կյանքի կոչել նոր գաղափարներ և
առաջարկություններ՝ եկամուտ գոյացնելու գործունեության առումով: Օրինակներից
մեկը՝ դա գյուղի էկոճամբար է, կազմակերպված էկոզբոսաշրջության

տուր-

օպերատորների և ՈՊԿ-երի կողմից: Այդ գաղափարը մեծ հետաքրքրություն
առաջացրեց գյուղացիների շրջանում՝ էկոզբոսաշրջության զարգացման վերաբերյալ և
կազմակերպվել

է

մրցույթ՝

էկոզբոսաշրջության

գաղափարների համար:
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ապրանքների

լավագույն

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Փոխանակման այցելություն պլանավորելու և իրականացնելու քայլերը թվարկվում են
ստորև: Այս ցանկը կարելի է հարմարեցնել կազմակերպվելիք այցելության հատուկ
կարիքներին և պայմաններին համապատասխան:
❖ Որոշել այցելության ուսումնական նպատակները, առարկաներն ու թեմաները,
որոնց մասին մասնակիցները ցանկանում եմ իմանալ; ՏԱԽ-ը, Միջնորդը և աջակցող
թիմը կմշակեն դրանք մասնակիցների հետ սերտորեն համագործակցելով, սակայն
ձեռնպահ կմնան առարկաներ կամ բովանդակություն թելադրելուց:
❖ Ընտրել փոխանակման այցելության մասնակիցներին, օրինակ՝ ՏԱԽ-ի անդամների
թեկնածություններ, ՈՊԿ-ի ներկայացուցիչներին, Միջնորդին, նշանակետային
խմբի տարբեր հատվածների ներկայացուցիչներին, լրատվական միջոցների
հնարավոր ներկայացուցչին և այլն;
❖ Որոշել այցելություն կատարելու նշանակետային համայնքի վայրը և
նախապատրաստել
հանդիպումների,
տեղամասային
այցելությունների,
հետաքրքրություն ներկայացնող թեմատիկական քննարկումների և մարդկանց հետ
հանդիպումների ծրագիրը: Մշակել ծրագիրն այնպես, որ բավականաչափ
ժամանակ լինի քննարկումների և տեղամասից տեղամաս անցնելու, կամ դաշտային
այցերի համար: Ծրագրի ավարտին մասնակիցներին պետք է մնա ժամանակ՝
մտորելու այցելության, տեղամասերի, քննարկումների և քաղած դասերի մասին,
ինչպես նաև այն մասին, թե ինչպես նրանք մտադիր են օգտագործել այդ փորձը
իրենց սեփական իրավիճակում:
❖ Կազմակերպել փոխանակման այցելության նյութատեխնիկական ապահովումը,
ներառյալ տրանսպորտ (հիմնականում ավտոբուս), հյուրանոցը՝ գիշերելու համար
և սննման/սննդի հետ կապված ծառայությունները; սովորաբար այդ ամենը
կազմակերպում է ՈՊԿ-ը, որը հետո նաև վճարում է իրականացման համար և
փոխհատուցում է ստանում ծրագրից դրա դիմաց:8
❖ Ստուգել սպասվող եղանակի պայմանները մեկնելուց մի քանի օր առաջ:
❖ Մշակել ծրագրի հակիրճ փաստաթուղթ՝ փոխանակման այցելության նպատակի
մանրամասնություններով, ամսաթվերով, մեկնելու կետով, ժամանելու վայրով,
տեղամասում
իրականացվելիք
ծրագրով,
լոգիստիկական
պայմանավորվածություններով, պատրաստությունների՝ հագուստի և կոշիկի
մասին առաջարկություններով (օրինակ՝, կախված սպասվող եղանակից կամ
տեղանքի պայմաններից): Լավ վարքագծից ելնելով կարելի է վերցնել մի փոքր նվեր
կամ տեղական արտադրանք՝ ընդունող կողմին նվիրելու համար:
❖ Մեկնելու օրը և ժամին հավաքել խումբը մեկնելու կետում: Բաշխել ծրագիրը և
բացատրել ծրագրի նպատակը, խրախուսել մասնակիցներին ակտիվորեն
ներգարվվելու, ուշադիր նայելու և անհրաժեշտության դեպքում՝ հարցեր տալու,
պահպանելու վարքի կանոնները; տեղեկացնել նրանց, որ կլինի ժամանակ
մտածելու համար, երբ քննարկվելու են ուսուցման հետ կապված հարցեր, և որ
վերադառնալուց հետո դրանք կպատրաստվեն տարածման համար նախատեսված
փաստաթղթի տեսքով: Պետք չէ մոռանալ նաև այն մասին, որ մասնակիցները պետք
է հաճույք ստանան, քանի որ ուրախ մթնոլորտում սովորածը հաճախ ավելի լավ է
հիշվում:

8Սահման

հատող այցելության դեպքում խորհուրդ է տրվում մտածել նաև մասակիցմերի համար
միջազգային ճանապարհորդության ապահովագրի մասին:
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❖ Ամենալավ տարբերակն է, եթե Միջնորդը կամ ՈՊԿ-ի աշխատակիցը նախաձեռնում
են այցելության խմբի ղեկավարի դերը, ով կհավաքի և կտանի խումբը, կմիջնորդի
քննարկումների ժամանակ և կհետևի ծրագրի իրականացմանը և վարքի կանոնների
պահպանմանը:Եթե լրատվական միջոցներից ներկայացուցիչ չի մասնակցում,
ապա հարկավոր է նշանակել մեկ կամ մի քանի հոգի՝ գրառումներ անելու և
լուսանկարելու համար:
❖ Մեկնելուց հետո այցելությունը կարող է ծավալվել ծրագրին համապատասխան:
Շեղումներ հնարավոր են, սակայն պետք է բացատրվեն բոլորին, բոլորի
ներգրավվածությունը ապահովելու նպատակով:
❖ Եզրափակիչ գնահատման քննարկման ժամանակ Միջնորդը պարտավոր է
երաշխավորել, որ բոլոր մասկնակիցները կարող են կարծիք արտահայտել՝
ստացված փորձի և քաղած դասերի մասին: Արձանագրողը պարտավոր է գրառել
այդ ամենը:
❖ Վերադարձից հետո խումբը պետք է հավաքվի՝ ստացված դասերն ամփոփելու
համար և հասկանալու, թե ինչպես դրանք կարելի է կիրառել ՖՄՄ-ի պլանավորման
և իրականացման ընթացքում: Խորհուրդ է տրվում, որ խումբը ներկայացնի
արդյունքները իրենց համայնքների ավելի լայն լսարանի առջև: Եթե փորձի
փոխանակման այցելությունում մասնակցել է լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ,
կարելի է թողարկել դա նորությունների առանձին կետով լրատվության ժամանակ:
Նման հասարակական անդրադարձը կամ լրատվական նորությունների կետը
կտարածեն փորձը ավելի լայն լսարանով մեկ և կնպաստեն թափանցիկությանը: Դա
նաև կրկին քննարկումներ կբացի համայնքներում և կօգնի նոր գաղափարների և
գործելակերպերի ասիմիլյացիայում /ընկալումում/
և ակոմոդացիայում
/հարմարեցումում/:
ՖՄՄ-ի գործընթացում մասնակիցները կարող են գիտակցել, որ կարիք ունեն հատուկ
գիտելիքների կամ հմտությունների՝ մրցույթներում ավելի մրցունակ լինելու կամ
զարգացման սեփական հավակնություններին հետամուտ լինելու համար: ՖՄՄ-ի
փորձնական նախաձեռնությունների ժամանակ պարզվել էր, որ նոր գիտելիքների և
հմտությունների պահանջն աճողական միտում ունի. եկամուտների գոյացման
թեմայով ՖՄՄ-ի առաջին մրցույթում մարդիկ կենտրոնացել էին արտադրությունն
ավելացնելու խնդրի վրա: Տեխնիկապես խոսելով, հետաքրքրող թեմաներն ընդրկել էին
բարձրարժեք մշակաբույսեր, սննդի մշակում, անասնակերեր, էկոզբոսաշրջության
ծառայություններ

տրանսպորտ,

(հյուրընկալություն,

ձիավարություն),

մեղվաբուծություն, ձկնաբուծություն, և այլն: Ընդհանուր առմամբ նրանք ի վիճակի էին
բարելավելու արտադրությունը ավանդական գիտելիքներով և հմտություններով:
Արտադրությունը մեծացնելուց հետո նրանք ցանկացան վաճառել ավելցուկային
արտադրանքը

և

կազմակերպվել

էր

մարկետինգի

մրցույթ:

Մարկետինգի

բնագավառում սահմանափակ գիտելիքների և փորձի պատճառով կազմակերպվել էր
մարկետինգի գործնական ուսուցում՝ մրցույթի համատեքստում: Հաջորդ ցիկլում նրանք
սկսեցին մտածել իրենց բիզնեսը գրանցելու մասին և պահանջվեցին գիտելիքներ
բիզնես պլանավորման, հաշվապահության, հարկման և այլ իրավաբանական
պահանջների և խնդիրների լուծման նպատակով վարչարարության մասին: Բիզնեսին
նվիրված մրցույթներում մարդիկ ունենում էին որոշ բիզնեսի գաղափարներ, բայց չէին
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իմանում, ինչպես գրել բիզնես պլան: Ուստի մրցույթի մասնակիցներին ըստ պահանջի
տրամադրվել էր հարմարեցված ուսուցում բիզնես պլանավորման գծով: Դրանից հետո
նրանք մշակեցին լավ բիզնես պլաններ: Չափահասների ուսուցանման սկզբունքին
համաձայն առաջարկվում է, որ մասնակիցների կողմից առաջ քաշված գաղափարներ
ուսումնական դասընթացի ժամանակ օգտագործվեն որպես աշխատանքային նյութ և
նրանք կարողանան անմիջապես կիրառել նոր գիտելիքները ՝ հենց իրենց օգտին:
Միջնորդը չպետք է մոռանա, որ մարդիկ երբեմն լավ չեն պատկերացնում իրենց
անհրաժեշտ ուսուցման կարիքները: Ուստի Միջնորդից պահանջվում է աչալուրջ լինել,
երբ մասնակիցներ ասում են, որ չեն հասկանում մրցույթի խնդիրը կամ՝ չունեն
գաղափարներ մասնակցելու համար: Այդ դեպքում նա պետք է սկսի հարցեր տալ և դրա
միջոցով պարցել, որտեղ բնակիչները իրենց վստահ են զգում՝ ունեցած գիտելիքների և
հմտությունների նկատմամբ և որտեղ են զգում դրանց պակասությունը: Դրանից հետո
թույլ տվեք, որ նրանք ձևակերպեն, թե ինչպես են ցանկանում ձեռք բերել պակասող
գիտելիքներն ու հմտությունները: Ուսուցման պահանջերի հանդես գալուց հետո
հարկավոր

է

դրանք

քննարկել

ՏԱԽ-ում՝

ուսումնական

դասընթացների

և

ուսուցողական աշխատանքների պլանավորման նպատակով: Անհրաժեշտության
դեպքում կարելի է օգտագործել հանդիպումներ համայնքների մի քանի կարևոր
անձանց հետ, նպատակ ունենալով սահմանել ուսումնական պահանջները և նոր
գիտելիքների և հմտություններ նախատեսվող կիրառումը, նաև հստակ որոշելով
ուսման կարիքները:
Ուսուցում անցկացնելու որոշում ընդունելոց հետո ՈՊԿ-ը կարող է սկսել ուսուցչի
ընտրությունը և պայմանավորվել ընտրված դասըթացների համար: Ուսուցիչը չպետք է
գտնվի դասընթացի ուշադրության կենտրոնում, բայց կիրառի փորձի վրա հիմնված և
չափահասների համար նախատեսված ուսումնական մեթոդներ՝ մասնակիցների
գոյություն ունեցող գիտելիքների և հմտությունների վրա հենվելու և դրանք
զարգացնելու նպատակով: Տեսական նյութը դասընթացներում պետք է լինի
նվազագույն, մեծապես հարկավոր է օգտագործել գործնական վարժություններ և
քննարկումներ՝ ակտիվ և գործնական ուսուցում խթանելու նպատակով: Նման
ուսումնական խնդիրներին լավ հարմարեցված, չափահասներին հասցեագրված
ուսումնական գործնական հատուկ ծրագրեր հաճախ կարող են տրամադրել տեղական
մասնագիտական ուսունական հաստատությունները, բիզնեսի զարգացման ՈՊԿ-երը
Փորձի վրա հիմնված ուսուցում
Փորձի վրա հիմնված ուսուցում պահանջում է գործնական մոտեցում, որի դեպքում ուսուցման
փորձի կենտրոնում գտնվում է սովորողը:
❖ Կարևորագույն նշանակություն ունի ակտիվ մասնակցությունը, բայց տեսությունը ասում է, որ
անհատը սովորում է միայն այն դեպքում, եթե մտորում է այն բանի մասին, որն անում է:
❖ Փորձի վրա հիմնված ուսուցման չորս տարրերն ընդգրկում են. 1) ակտիվ ներգրավում, 2)
մտորում գործնականի մասին, 3) փորձի վերածումը հայեցակարգերի և 4) փորձից ստացված
գիտելիքների օգտագործում:
https://www.ispringsolutions.com/blog/adult-learning-theories
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կամ գյուղատնտեսության կից ծառայությունները:

Հարկավոր է դիմել այդ

հաստատություններին և խնդրել առաջարկել ուսումնական դասընթաց, ուսումնական
ծրագիր և ուսուցչին: ՏԱԽ-ի և աջակից թիմի հավանությունը ստանալուց հետո կարելի
է իրականացնել ուսուցումը:

Կազմակերպվող դասընթացներ պետք է բաց լինեն ամեն մեկի համար, ով ցանկանում
է մասնակցել ՖՄՄ-ի գործունեությունում՝ ընդրկունության և հավասար իրավունքի
ոգով: Դա կօգնի պահպանել մրցույթների և ՖՄՄ-ի աշխատանքների հարթ
խաղադաշտ:
ՖՄՄ-ի

շրջանակում

առանձնացվում

է

բյուջեի

որոշակի

մի

մաս՝

հատուկ

նախատեսված փոխանակման այցելությունների և ուսումնական աշխատանքների
համար:
Չափահասների ուսուցման հինգ փոխկապակցված ասպեկտները

Ինքնա-հայեցակարգ

Հիմնադրում/
փորձ

Պատրաստա-

Adult learning

կամություն

Մոտիվացում

Կողմնորոշում

1. Ինքնա-հայեցակարգ: Չափահասներ պետք է ներգրավվեն իրենց ուսումնական
դասընթացների բովանդակության և ուղղվածության պլանավորման և գնահատման մեջ;
2. Հիմնադրում/ փորձ: Չափահասներ ունեն գիտելիքների և փորձի սեփական հիմքը, որոնց
վրա հարկավոր է կառուցել հետագա ուսուցումը;
3. Պատրաստակամություն (սովորելու): Չափահասներ պետք է ամենից շատ հետաքրքրվեն
իրենց առօրյա ապրելակերպում և հասարակական դերակատարումներում կիրառելի
գիտելիքներով և հմտություններով;
4. Կողմնորոշում (սովորելու հանդեպ): Չափահասներ հետաքրքրված են գործնական այն
գիտելիքներով և հմտություններով, որոնք օգնում են նրանց լուծել իրենց իրական
խնդիրները աշխատանքում և կյանքի իրավիճակներում; նրանք ավելի լավ են սովորում
փորձից, եթե սխալներ են անում:
5. Մոտիվացում: Չափահասներ ունեն գիտելիքներ, հմտություններ և փորձ ստանալու
շարժառիթներ, որոնք կարող են բարելավել իրենց կյանքը:
https://www.learning-theories.com/andragogy-adult-learning-theoryknowles.html;https://en.wikipedia.org/wiki/Andragogy

Նկար 5. Չափահասների ուսուցման հինգ փոխկապակցված ասպեկտները
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Ներկայացում լրատվամիջոցներում

Ծրագրի բոլոր փուլերում ՖՄՄ-ի գործունության լուսաբանումը լրատվամիջոցներում
թույլ է տալիս ընդգրկել ավելի լայն լսարան; դա օգնում է տարածել արդյունքները և
լավագույն գործելակերպերը և նպաստում է ՖՄՄ-ի թափանցիկությանը:
Լուսաբանումը

լրատվական

միջոցներում

կարող

է

տեղի

ունենալ

բոլոր

մակարդակներով. տեղական, տարածաշրջանային և ազգային: Այն ընդգրկում է
տարբեր միջոցներ՝ սկսած գրավոր մամուլից (լրագրեր) մինչև աուդիովիզուալ
լուսաբանումը

(տեղական,

տարածաշրջանի

և

ազգային

ռադիո

և

հեռուստատեսություն) կամ՝ որոշ դեպքերում՝ հասարակական լրատվամիջոցներ:
Լրատվական լուսաբանման մոբիլիզացման գործում չափազանց օգտակար կարող են
լինել ՈՊԿ-ը և ՏԱԽ-ը, քանի որ դրանք հաճախ ունեն տեղական լրատվամիջոցների
մասին

լավ

տեղեկություններ

և

շփում

մարդկանց

հետ:

Լրատվամիջոցների

կազմակերպությունները շատ անգամ ինքներն ձգտում են լուսաբանել: ՖՄՄ-ի համար
լրատվամիջոցների ներգրավումը ծառայում է մի քանի նպատակի.
a. Այն փաստը, որ համայնքի մասին հոդվածներ են գրվում, որ մարդիկ կարող են լսել
և տեսնել ինքներն իրենց և իրենց հարևաններին ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ,
լսել իրենց զարգացման նախաձեռնությունների մասին, ինքն իրեն հպարտության
ուժեղ աղբյուր է: Ուստի մարդիկ կարող են վստահությամբ հանդես գալ որպես այդ
գաղափարների և մեկնարկված գործունեության հեղինակներ /սեփականատերեր/,
ինչը նպաստում է կայունությանը, նպատակամիտությանը և մոտիվացիային:
b. Համայնքների ներսում դարձյալ լրատվական լուսաբանումը ինքնիրեն թեժ ներքին
քննարկումների առարկա է, ամրապնդում է ասիմիլյացիան և ակոմոդացիան և
օգնում է ընդգրկելու փորձը ներսից: Դա ճանաչողական զարգացման ուսուցման
ուրույն մաս է կազմում:
c. Լրատվական լուսաբանումը, հատկապես տեղական և տարածաշրջանային
շրջանակներով, կարող է կարևոր դեր ունենալ փորձի և ստացված դասերի
փոխանակումներում և ավելի լայն լսարանով լավագույն գործելակերպը
տարածելու գործում:
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7 ՖՄՄ-ի միջնորդության և աջակցման գործունեության ուղեցույց
Հարկավոր է լավ խաղալ "ՖՄՄ-ի խաղը"՝ գլխավոր դերերում ունենալով ՏԱԽ, մրցույթի
մասնակիցներին և գնահատող հանձնաժողովին: Հիմնավորված միջնորդությունը,
բովանդակության մեջ միջամտությունից զուրկ, պետք է թույլ տա այդ մարդկանց
կիրառել ՖՄՄ-ի գործիքները, գտնել զարգացման սեփական լուծումներ: ՖՄՄ-ի
գործընթացը հիմնված է մեկնարկային փուլում Գյուղական պայմանների արագ
գնահատման (ԳՊԱԳ) ժամանակ արվող բացահայտումների վրա; իսկ իրականացման
ընթացքում ՖՄՄ-ի գործընթացին աջակցում են պատշաճ մոնիտորինգը, գնահատումը
և ֆինանսական կառավարումը: Այս գլխում ներկայացվում են միջնորդության, ԳՊԱԳի, ՖՄՄ-ի մոնիտորիգի և գնահատման, ինչպես նաև ՖՄՄ-ի բյուջեի վարման և
ֆինանսական կառավարման ուղեցույցը:

7.1

Միջնորդությունը

ՖՄՄ-ի զարգացման ցանկացած գործընթաց պետք է իր հունով ընթանա, կանոններին
համապատասխան, առանց բովանդակության մեջ միջամտելու կամ դեպի հատուկ
արդյունքներ

ուղղելու:

Տարբեր

դերակատարողները

և

դերերը

գործընթացին

հաղորդում են փոփոխական դինամիկա, հետևյալ պատճառներով.
❖ Անհատական տարբեր ակնկալիքներ;
❖ Ավանդական և ժամանակակից արժեքներ և նորմեր, ինչպես նաև տարբեր
կրթություն;
❖ Անձնական կարծիքներ;
❖ Հույզեր;
❖ Տարբեր վարք և ռեակցիաներ, որոշ՝ գիտակցված, որոշ՝ անգիտակից;
❖ (Տեղական) քաղաքական և այլ կարգի շահեր;
❖ Թյուրիմացություններ և լարվածություններ:
ՖՄՄ-ում խոսքը գնում է կոլեկտիվ ճանաչողական զարգացման ուսուցման մասին,
որում Միջնորդը դերակատարներին ուղղություն է տալիս բացահայտումների և
ուսուցման այդ գործընթացի միջոցով, պաշտպանում է ՖՄՄ-ի ամբողջականությունը և
ուշադրություն է դարձնում հետևյալի վրա.
❖ Երաշխավորել, որ բոլոր շահագրգիռ մասնակիցներ հստակ պատկերացնում են
ՖՄՄ-ի գործընթացի նպատակը և կանոնները, և որ նրանք գիտեն, ինչպիսի
դերակատարումներ (և պարտականություններ) իրենք ունեն;
❖ Երաշխավորել, որ գործընթացը մնալու է բնակիչների կողմից ղեկավարվող և
խուսափելու
է
փորձագետներով
ղեկավարվող
միջամտությունից
(փորձագետի/Միջնորդի կողմից նախընտրած արդյունքների ուղղությամբ);
❖ Երաշխավորել, որ աշխատանքները ընդգրկուն են և մատչելի նաև պակաս
արտոնյալ հատվածների համար, և որ բոլորը կարող են ակտիվորեն մասնակցել;
❖ Երաշխավորել, որ ֆինանսական միջոցները օգտագործվում են թափանցիկ և
հաշվետու ձևով:
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ՖՄՄ-ը դինամիկական գործընթաց է, որում Միջնորդը տարբեր դերակատարումներ
ունի9:
1. Գործընկեր

2. Պլանավորող

3. Օգնական

4. Մոտիվատոր

5. Խնդիրների
վարպետ
6. Զբոսավար

❖ Ստեղծել աշխատանքային գործընկերություն շահագրգիռ
մասնակիցների հետ
❖ Նախագծել & հարմարեցնել ծրագիրը շահագրգիռ
մասնակիցների կարիքներին
❖ Ընտրել հստակ մեթոդներ և գործընթացներ, կանոնները
ներառյալ
❖ Նախապատրաստել ժամանակ և տարածք՝ խմբային
գործընթացներին աջակցելու համար
❖ Ստեղծել և պահպանել մասնակցային միջավայր
❖ Ձևավորել
ըմբռնում՝
մասնակիցների
տարբեր
կարծիքների և մոտեցումների նկատմամբ
❖ Գնահատել
և
ճանաչել
բազմազանությունը,
երաշխավորելով համապարփակությունը
❖ Վստահել խմբի ներուժին և պահպանել մոդելային
չեզոքություն
❖ Ճանաչել
ներդրումների,
գաղափարների
և
ստեղծագործական մոտեցման նշանակությունը
❖ Ճիշտ ղեկավարել ժամանակը
❖ Խումբը պահել կենտրոնացված խնդրիների վրա
❖ Լուծել բախումների դեպքեր (խմբում)
❖ Ուղղություն տալ խմբին՝ հստակ մոդելների և
գործընթացների օգնությամբ
❖ Նպաստել
խնդրի
վերաբերյալ
խմբի
ինքնագիտակցությանը
❖ Ուղղել խմբին դեպի համերաշխություն և նրանց կողմից
լավագույն համարվող արդյունքները (որոնք նաև
համապատասխանում են ՖՄՄ-ի սկզբունքներին և
կանոններին)

Ընդհանուր առմամբ, Միջնորդը դա այն մարդն է, ով մնում է բովանդակությունից դուրս
և կառավարում/օգնում է գործընթացին: Միջնորդին առաջարկվող կողմնորոշումը
կարելի է ենթակել հետևյալ դրույթների.
❖ Փորձագետ չլինել, բացառությամբ գործընթացի առումով;
❖ Լինել համապարփակ և թույլ տալ բոլոր ներգրավվածներին արտահայտել
իրենց;
❖ Պայքարել մշտատև, համապարփակ և ընդհանուր հաղորդակցության համար
(երբեք չես հաղորդի բավականաչափ);
❖ Թափանցիկությունը «ոսկի» է (թափանցիկության պակասը բախումներ
հրահրող գլխավոր պատճառներից է);

9Վերցված

է: https://agilefacil.wordpress.com/2016/11/13/what-is-the-role-of-a-facilitator-and-of-amoderator-mc-chair-etc/-ից:
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❖ Խոսքը գնում է լավագույն նոր գաղափարներից և փորձից սովորելու մասին և
պետք է թույլ տալ մարդկանց ինքնուրույն բացահայտել և ստեղծել այդ
գաղափարները և փորձը:
Ընդհանուր առմամբ Միջնորդը հանդես է գալիս ՖՄՄ-ի գործընթացի պահապանի
դերում և աջակցում է բոլոր դերակատարողներին՝ իրենց մասնակցությունը ունենալու
ըստ համապատասխան դերի, ընդ որում առանց բովանդակության մեջ միջամտության:
ՖՄՄ-ի գործընթացի սահմաններում միջնորդության խնդիրները փոխվում են թե՝
ժամանակի մեջ և թե՝ ըստ տարբեր աշխատանքերի:
# Փուլ & գործընթաց
1. Մեկնարկ. ԳՊԱԳ

Միջնորդության խնդիրներ
Հանդիպել
շահագրգիռ
մասնակիցների
հետ
նշանակետային
համայնքներում;
միջնորդել
համապատասխան շահագրգիռ մասնակիցների ակտիվ
մասնակցությունը
և
խրախուսել
բոլորի
բաց
խողորդակցումը՝
ապրելակերպի
կարևորագույն
հարցերի և համայնքների կառուցվածքի որոշման
նպատակով
2. Մեկնարկ. ՏԱԽ-ի
Հաճախ Միջնորդը ՏԱԽ-ի համար հանդես է գալիս
հիմնադրումը –խմբի
ուսուցչի դերում և բացատրում է ՖՄՄ-ի նպատակը,
ձևավորման
ՖՄՄ-ի սկզբունքները և ՏԱԽ-ի դերակատարումը: Նրա
գործընթաց ը
միջնորդությամբ անդամները ճանաչում են մեկը
մյուսին, համաձայնության են գալիս ՏԱԽ-ի կանոնների
և դերի, ինչպես նաև ՖՄՄ-ի նպատակի և կանոնների
վերաբերյալ:
3. ՏԱԽ-ի աշխատանքը և Օգնել ՏԱԽ-երին որոշելու ՖՄՄ-ի գործունեության
հանդիպումները
բովանդակությունը (մրցույթներ, թեմաներ, մրցույթների
տեսակներ,
գնահատման
չափանիշներ,
ՖՄՄ-ի
միջոցառումներ,
կապիտալավորում,
փորձի
փոխանակումներ & դասընթացներ, լրատվամիջոցների
օգտագործում և այլն):
Միջնորդը հետևում է, որ ՏԱԽ-ի անդամներ ակտիվորեն
մասնակցեն՝
իրենց
դերակատարումներին
համապատասխան (նախագահ, արձանագրող, կամ
անդամ), որ իրագործվում է հանդիպումների օրակարգը
և ժամանակացույցը և որ կա բաց խաղորդակցություն,
որ որոշումները հստակ են, ուղեկցվում են վերահսկման
գործողություններով
և
պատասխանատվությամբ:
Ամենից շատ Միջնորդը պահպանում է հանդիպումների
պատշաճ գործընթացը և ձեռնպահ է մնում
բովանդակությունից: Հարկավոր է արձանագրել և
գրանցել հանդիպումները գրառումներով:
4. Գնահատման
ՏԱԽ-ը
որոշում
է
կայացնում
գնահատման
հանձնաժողովի
չափանիշների և գնահատման հանձնաժողովի կազմի
մասին: Միջնորդը պարտավոր է սովորեցնել/
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Փուլ & գործընթաց
Միջնորդության խնդիրներ
ընտրությունը և
ծանոթացնել
գնահատման
հանձնաժողովի
նախապատրաստումը անդամներին՝ գնահատման ընթացակարգերի հետ, և
անհրաժեշտության դեպքում բացատրել ՖՄՄ-ի
նպատակը և սկզբունքները, որպեսզի հանձնաժողովի
անդամները լավ իմանան, ինչպես դատել անաչառ և
անկողմնակալ ձևով և ինչպես հրապարակորեն
բացատրել կայացած դատողությունը/գնահատումը:
Փոխանակման
Բացատրել նպատակը և ծրագիրը մասնակիցներին
այցելությունները (և
ծրագրի
սկզբում:
Երաշխավորել
ակտիվ
ուսուցումը)
մասնակցությունը, հարցեր տալ, և խրախուսել բաց
հաղորդակցումը:
Վերջում միջնորդել գնահատման ընթացում՝ օգնելով
ամփոփել ստացված դասերը և հետագա անելիքների
մտադրությունները:
Գնահատման
Երաշխավորել, որ նախագահողը (օրինակ, ՏԱԽ-ի
միջոցառումները
նախագահը
կամ
գնահատման
հանձնաժողովի
նախագահը) վարում են օրվա իրադաձությունը, որ
հանձնաժողովի անդամներն ընդունելի են և որ
դատավորները
կարող
են
դատել
առանց
խափանումների, իսկ հետագայում կարող են
բացատրել, թե ինչպես են կիրառել չափանիշները և
հիմնավորել մրցանակների շնորհումը:
ՖՄՄ-ի ուրիշ
Երաշխավորել, որ միջոցառումները տեղի են ունենում
միջոցառումներ
պլանին համաձայն և որ բոլորը կարող են մասնակցել
և որ տեղում է բաց և ներդաշնակ հաղորդակցությունը:
ՖՄՄ-ի
Կազմակերպել և միջնորդել ՖՄՄ-ի աշխատանքների
գործունեության
գնահատումը և խնդրել մասնակիցներին գնահատել
ավարտը և հետագա
գործընթացը և որոշել քաղված դասերը և ՖՄՄ-ի
աշխատանքների
հաջորդ ցիկլի առարկաները (տես նաև §7.3-ը և
պատրաստումը
Հավելված Հավելված 9):

Միջնորդի սխալը /վրիպումը
Այն Միջնորդների համար, որոնք մեծ փորձ չունեն ՖՄՄ-ի և նրա խմբային
գործընթացային պահանջների ասպարեզում, միշտ դժվար է լինում հրաժարվել
հրահանգ տալու իրենց հզոր, երբեմն չգիտակցված ցանկությունից
և
մասնակիցներին սեփական իմաստոթյունը քիչ թե շատ առաջարկելուց,
պարզապես նպատակ ունենալով
“մի քանի օգտագար բան ավելացնելու”, “օգնելու”, “ակնհայտը”բացատրելու համար: Փաստորեն,
երբ նրանք դա անում են, դա արդյունքում միշտ հուսախաբում է: Միջնորդի դրսից եկող
“իմաստությունը” ծագումով տարբեր մշակույթից և համատեքստից է և որպես այդպիսին չի կարող
օգտակար ճանաչվել, բոլորովին էլ ակնհատ չէ և/կամ պարզապես չի գործում: Արդյունքում շատ
հավանական են անհամապատասխանություններ, հիասթափություն և դրսից ներմուծված
զարգացման ձևերի (մասնակի) լքումը: Ամենալուրջ սխալ քայլ, որ կարող է անել ՖՄՄ-ի
ցանկացած Միջնորդ, դա միջամտել (նույնիսկ չնչին ձևով և լավագույն մտադրությամբ)
գործընթացի բովանդակության մեջ: Թեև լավ նպատակներով արված, դա լրիվ չեզոքացնում է
ճանաչողական զարգացման ուսուցման օգուտները:
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7.1.1 "ՖՄՄ-ի միջնորդության գործընթացը"
Այս ձեռնարկում հաճախ հղում է արվում ‘Գործընթացի միջնորդության’ հայեցակարգի
վրա; այդ գործընթացն իրենից ներկայացնում է ՖՄՄ-ում ակտիվ կապ՝ միջնորդի և
մասնակիցների միջև, որի նպատակն է օգնել նրանց գտնելու իրենց տեղը և նպաստել
սեփական խնդիրների ճանաչմանը և խնդիրների սեփական ուժերով լուծմանը: Դա
ենթադրում է, որ միջնորդը չի բացահայտում այն, ինչն իրեն կարող է ակնառու լուծում
թվալ: Կենտրոնական նախադրյալն այն է, որ մասնակիցները վերջին հաշվով բոլորից
լավ կիմանան, թե ինչ է հնարավոր և ինչ է գործելու իրենց յուրահատուկ
պայմաններում, մշակույթում և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակում: Գործընթացը՝ դա
այն ճանապարհն է, որով միջնորդը մեկնարկում, խթանում և ուղղում է խնդիրների
անկախ որոշումը և լուծումը:
ՖՄՄ-ում միջնորդը կիրառում է երկու՝ ի սկզբանե կապակցված՝ հատկությունները,
նպատակ ունենալով օգնել մասնակիցներին հասկանալ և լուծել իրենց խնդիրները
ինքնուրույն ձևով:
❖ Ծրագրի գործիքներ. (1) ինստիտուտային պայմանավորվածություններ, որոնք
օգնում են տեղից շարժել և պահպանել ստեղծագործական գործընթացը (ՏԱԽ,
Գնահատման հանձնաժողով) և (2) ներհատուկ միջոցներ, որոնք շարժի մեջ են
դնում

ստեղծագործական

փոխանակում

և

գործընթացը
ուսուցում,

(մրցույթներ

և

պարգևատրումներ,

կապիտալավորում,

ներկայացում

լրատվամիջոցներում);
❖ Խմբային գործընթացի գործիքներ: Միջնորդը խրախուսում է մասնակիցներին
մշակել, համաձայնեցնել և կիրառել ընդհանուր ուղեցույց և վարքի կանոններ, որոնք
կօգնեն

փոխանակել

տեղեկություններ,

աշխատել

միասին,

խուսափել

լարվածությունից և կարգավորել այն, կայացնել որոշումներ: Դա ստեղծում է հարթ
խաղադաշտ բոլորի համար, բոլորի համար թափանցիկ և ընդունելի: Այդ ձևով
Գործընթացի օգտագործումը դառնում է Խմբային գործընթացի մի մաս:
Միասնաբար

կիրառելով

խմբային

գործընթացը՝

գործընթացային

գործիքների

սահմաններում, միջնորդը ստեղծում է պայմաններ մասնակիցների համար՝ խնդիրներ
որոշելու և ճանաչելու և դրանց համար աշխատող լուծումներ գտնելու: Դա է ՖՄՄ-ի
բուն իմաստը և նրա աշխատանքի ձևը:
7.1.2 Լարված իրավիճակների և բախումների կառավարումը
ՖՄՄ-ի Մասնակիցները մեծ ձգտում ունեն մրցույթներում հաղթելու: Այդ ձգտումը
երբեմն տանում է անբավարարվածության, անհամաձայնության/ դժգոհության,
հուզումների և լարված իրավիճակների, որովհետև բոլորը չեն կարող հաղթել:
Լարվածությունները կարող լինել սահմանափակ, բայց կարող են զարգանալ կամ արագ
սաստկանալ և վերահսկողությունից դուրս գալ.
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Տարաձայնություններ
մոտեցումների և
կարծիքների առումով

Առողջ

Լարվածության “միջավայր”
Հուզումնալից
տարաձայնություններ
Կայացած և անփոփոխ
կարծիքներ

Միջամտել

Խոսքով
վիրավորանք,
անարգանքներ

Միջնորդել; եթե
անհրաժեշտ է,
ժամանակավոր
դադար տալ

Միջնորդի հիմնական խնդիրն է կառավարել առողջ լարվածությունները և պակասեցնել
ավելի թեժ լարվածության ուժգնությունը.
❖ "Առողջ լարվածությունների" դեպքում Միջնորդը կարող է ուղղել գործընթացը
կառուցողական ճանապարհով, երաշխավորելով, որ մարդիկ լսեն մեկը մյուսին,
քննարկեն տարաձայնությունները, և նույնիսկ կարողանան գալ նոր
բացահայտումների:
❖ Հուզումնալից տարաձայնություններ և կայացած, անփոփոխ կարծիքներ հաճախ
կարող են սկիզբ դնել ֆրակցիաների ձևավորման, որոնք հակադրված են մեկը
մյուսի դեմ: Հարկավոր է միջամտել՝ դադար տալով և խնդրելով դիտարկել տեղի
ունեցածը: Ըստ հարմարության՝ կիրառել հետևյալ մեթոդները.
 Նկարագրել իրավիճակը այնպես, ինչպես դուք այն տեսնում էք, և հարց տալ, ի՞նչ
են տեսնում ուրիշները, գտնել ընդհանուր դիտարկումները;
 Կրկին անդրադառնալ ՖՄՄ-ի հիմնարար սկզբունքներին, նպատակներին և
կանոններին, որոնք արդեն համաձայնեցվել են;
 Պահանջել հակադիր գաղափարների և դիրքորոշումների նկատմամբ
փոխըմբռնում ցուցաբերել և խնդրել կողմերին՝ առաջարկել առաջ շարժվելու
տարբերակներ, ընդ որում, ՖՄՄ-ի կանոններին և սկզբունքներին
համապատասխան;
 Քայլ առ քայլ գնալ, նպաստելով կառուցողական քննարկման ձևավորմանը, մեկը
մյուսին լսելու, տարաձայնությունները հաղթահարելու ճանապարհներ գտնելու
և հաշտվելու ողղությամբ:
ՖՄՄ-ի համատեսքտում մարդիկ կարող են "անարդար խաղ" կասկածել, ելնելով
այն զգացումից, որ մրցույթը ազնիվ չէր: Այդ դեպքում հարկավոր է ստուգել
առանձին քայլերը և համոզվել, որ կանոնները պահպանված են եղել, օրինակ, որ
գնահատման չափանիշները կիրառվել են անաչառ և անկոմնակալ ձևով և
պարզել, արդյոք շեղումներ են եղել: Երբ ակնհայտ են դառնում կանոններից
շեղումները, հարկավոր է փորձել հասկանալ, թե ինչու է դա տեղի ունեցել: Եթե
դա համարվում է անհրաժեշտ, կարելի է համաձայնվել գործընթացը կրկնելու
մասին, հավանաբար նոր անկախ դատավորների կողմից: Ահա թե ինչու կարևոր
է թափանցիկությունը: Այն սկսվում է մասնակցելու իրավունքի և գնահատման
հստակ չափանիշներից, որոնք պետք է կազմեն մրցույթի հայտարարութան մի
մաս: Հաջորդ քայլերի ժամանակ պարզաբանումներ տրվում են հրապարակորեն
և վերջապես՝ գնահատող հանձնաժողովը պետք է լինի անկողմնակալ և լավ
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ընդունելի: Հանձնաժողովը պարտավոր է հրապարակայնորեն հայտարարել, թե
ինչպես են կիրառվել գնահատման չափանիշները: Նման ձևով բոլորը կարող են
պատկերացում ստանալ տարբեր քայլերի մասին և թե ինչպես են կայացվել
որոշումները; դա էապես նվազեցնում է վրդովմունքի և վեճերի վտանգը:
❖ Խոսքով վիրավորանք և անարգանք չեն սպասվում, սակայն նման իճավիճակի
դեպքում ՖՄՄ-ի գործընթացում հարկավոր է դադար հայտարարել և մարդկանց
տալ ժամանակ իջնելու: Հետո հարկավոր է խնդրել մարդկանց կրկին մտածել,
արդյոք նրանք շարունակում են հարգել ՖՄՄ-ի նպատակները և կանոնները: Դրան
համաձայնվելուց հետո, կողմերին հարկավոր է ուղղություն տալ՝ ինչպես գտնել
դուրս գալու ճանապարհ, օգտագործելով հուզումնալից տարաձայնությունների և
անփոփոխ կարծիքների դեպքում նախատեսված վարվելու մեթոդներ:

7.2

Գյուղական պայմանների արագ գնահատումը - ԳՊԱԳ

ՖՄՄ-ի մեկնարկային փուլում անցկացվում է Գյուղական պայմանների արագ
գնահատում (ԳՊԱԳ)՝ նշանակետային համայնքներում ներկա պահի դրությամբ
խնդիրների մասին ընդհանուր գաղափար կազմելու նպատակով, որոնց կարելի է
անդրադառնալ ՖՄՄ-ի հատուկ աշխատանքների միջոցով: ԳՊԱԳ-ի նպատակները
ներառում են հետևյալը.
❖ Որոշել ապրելակերպի ներկա պահի կարևորագույն հարցերը՝ ընտանիքի և
համայնքի մակարդակով, որոնց կարելի է անդրադառնալ ՖՄՄ-ի հատուկ
աշխատանքների միջոցով;
❖ Ստանալ
տեղեկություններ
Գյուղական Պայմանների Արագ Գնահատումը՝
հասարակական կառույցների և
(ԳՊԱԳ)՝դա համակարգված, կեսով չափ կառուցված և
տեղական գործունեություն, որն իրականացվում է
ղեկավարության մասին, որոշել
փոքր բազմամասնագիտական թիմի կողմից և որի
տարբեր հատվածները, ինչպես
նպատակն է արագ և արդյունավետ կերպով մշակել
նաև ՏԱԽ-ի և մի գուցե՝ ԳԱԽենթադրություններ
գյուղի
ապրելակերպի
և
երի
հնարավոր
պաշարների մասին: ԳՊԱԳ-ը ընդգծում է տեղում
առկա, իրավիճակային գիտելիքների կարևորությունն
թեկնածությունները;
ու համապատասխանությունը, և մեծ բաներ
❖ Մեծացնել
իրազեկությունը
ընդհանրապես ճիշտ անելու նշանակությունը: Դա
ՖՄՄ-ի
աշխատանքը
ավելի շուտ առաջին լավ տպավորություններ
մեկնարկելու մասին և ստանալ
ստանալու,
քան
մանրամասն
քանակական
վերլուծություններ
կատարելու
գործընթաց
է: Այն
առաջին համաձայնությունը դա
միավորում է “լսելով հետազոտել” մոտեցումը և
անելու համար:
կրկնողական
մեթոդների
և
ստուգումների
ԳՊԱԳ-ը՝ դա բնորոշ գործիք է որևէ
տարածքում
կապված
տնտեսական

ապրելակերպերի

հետ

դժվարությունները

և

պաշարները

արագ

գնահատելու համար (տես տեքստը
շրջանակում): ՖՄՄ-ի Աջակից թիմի
ներկայացուցիչների խումբ, այդ թվում

ստեղծագործական զուգադրումը, ներառյալ տարբեր
աղբյուրներից տվյալների "տրիանգուլյացիա": Նրա
գլխավոր մեթոդները կարող են ընդգրկել.
❖ Երկրորդական
աղբյուրների,
այդ
թվում
օդալուսանկարների վերլուծում,
❖ Ուղղակի
դիտարկումներ,
“ոտնահետքերի
ուղիներ”,
ծանոթացում,
աշխատանքներին
մասնակցություն;
❖ Հարցազրույցներ տեղեկություններ հայտնող
հիմնական
մարդկանց
հետ,
խմբային
հարցազրույցներ;
❖ Հաշվետվության արագ պատրաստում դաշտում,
բազմամասնագիտական խմբի կողմից:
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Պաշտպանվող
պաշարների

Տարածքի
իրավասու

ներկայացուցիչը
անձը

այցելում

(-ները)
են

և

հավանաբար

առանձին

տեղական

համայնքներ

ՖՄՄ-ի

ինտերվենցիայի գոտում, հանդիպում են տեղական իշխանությունների հետ, տեղական
ղեկավարության և քաղաքացիական հասարակության հետ և հարցազրույցներ
անցկացնում տեղաբնակ ընտանիքների, գլխավոր շահագրգիռ մասնակիցների հետ՝
նպատակ ունենալով քննարկելու զարգացման հիմնական հարցերը և կատարելու կարճ
դաշտային այցելություններ: Խումբը կարող է ուսումնասիրել երկրորդական կարգի
փաստաթղթեր, քարտեզներ և այլն: Խմբի կազմում հաճախ լինում է 3-ից 5 մարդ, ոչ
ավելի:
Հարկավոր է հստակ սահմանգծել ԳՊԱԳ-ի անցկացման տարածքը, ինչը թույլ կտա լրիվ
ավարտել ԳՊԱԳ-ը մոտավորապես 1-ից 2 օրում: Եթե տարածքի չափը և համայնքների
թիվը թույլ չեն տալիս ավարտել ԳՊԱԳ-ը այդ սահմանափակ ժամկետում, ապա
խորհուրդ

է

տրվում

բաժանել

նշանակետային

տարածքը

մի

քանի

գոտիների/կլաստերների և յուրաքանչյուրում անցկացնել ԳՊԱԳ: Մեծ տարածքներում
պայմանները և ապրելակերպի կարևորագույն հարցերը հավանաբար տարբեր են
լինելու, օրինակ՝ տարբերություններ կլինեն ճանապարհային մայրուղիներին մոտ
գտնվող և հեռավոր գյուղերի միջև, կամ բարձրադիր գոտիների և դաշտերի գյուղերի
միջև,

և փոքր և մեծ գյուղերի միջև: Պայմանների և ապրելակերպի հարցերում

տարբերությունները կարելի է հեշտությամբ բացահայտել ԳՊԱԳ-ի միջոցով և
արդյունքում նրանք կհանգեն ՖՄՄ-ի տարբերակված աշխատանքներին՝ ավելի լավ
հարմարեցված տեղում առկա կարիքներին և առաջնահերթություններին: ԳՊԱԳ-ի
նպատակն է ոչ թե մանրամասն և բարդ եզրակացություններին գալը, այլ մեծ պատկեր
ստանալը՝ պարզապես ապրելակերպի գլխավոր խնդիրները ճիշտ որոշելու առումով:
ԳՊԱԳ իրականացնում է բազմամասնագիտական թիմ, որն օգտագործում է տվյալների
հավաքագրման կրկնության և վերլուծության մեթոդների համակցություն: Տվյալներ
հավաքագրող ԳՊԱԳ-ի սովորական գործիքների շարքում են.
❖ Հարցազրույցներ՝ տվյալներ տրամադրող հիմնական անհատների հետ, երբեմն՝
խմբային հարցազրույցներ;
❖ Խմբային դիտարկումներ;
❖ Զբոսանքներ տեղանքով, նաև գյուղի միջով, կարող են չափազանց տեղեկաբեր լինել;
❖ Մասնակցություն աշխատաքներին;
❖ Երկրորդական վերլուծություն, այդ թվում՝ քարտեզների, օդալուսանկարների,
արբանյակային պատկերների (google earth):
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Տեղեկությունների ստուգումը կատարվում
է

հիմնականում

/եռանկյունավորման/

"տրիանգուլյացիայի"
միջոցով,

Ոչ դրամական եկամուտի
աղբյուրներ

տարբեր

աղբյուներից ստացված տվյալների խաչաձև
ստուգման

Կանխիկի ցիկլեր

նպատակով:
Պաշտոնական/ ոչ
պաշտոնական վարկերի
մատչելիություն

Տարբերությունները կարող են ծագել թիմի
անդամների կամ՝ տվյալներ բերողների
կողմնակալ գործելակերպից, բայց երբեմն
նրանք

ցուցադրում

են

նաև

Եկամուտ տարաբնակներից

ապրելու

պայմանների և ապրելակերպերի տարբեր

Բնական պաշարների
օգտագործում

ընկալումները:
ԳՊԱԳ-ի նախապատրաստումը
Հարկավոր է ծրագրավորել և կազմակերպել
հետևյալ ասպեկտները.

Թեմաներ
ԳՊԱԳ-ի
համար

Ժողովրդագրական
միտումներ, արտագաղթի
ազդեցությունը ներառյալ
Հաշմանդամների կամ
փոքրամասնությունների
խմբեր

❖ Ընհանուր թեմաների և առարկաների
ցանկ, որով պետք է տեղեկություններ
հավաքել;
Հասարակական
ակտիվությամբ
❖ Կազմել
ցուցակ
այն
գյուղերի/
պաշտոնական և ոչ
համայնքների և անհատների, ում հետ
պաշտոնական
հարկավոր է հանդիպել, օրինակ
կազմակերպություններ
ընտրված համայնքի ղեկավարներ,
Ղեկավարության
քաղաքացիական
հասարակության/
ավադական տեսակներ,
ՈՊԿ-երի
ներկայացուցիչներ,
անցյալում և ներկայում
ագարակատերեր,
կանայք,
տարեց
մարդիկ,
երիտասարդություն,
Նկար 6. ԳՊԱԳ-ի հիմնական թեմաները/
կրոնական խմբեր, ...;
❖ Պլանավորել հարմար ժամանակը, երբ առարկաները
տեղաբնակ
մարդիկ
ունեն
բավականաչափ ժամանակ ԳՊԱԳ-ին մասնակցելւո համար;
❖ Տեղյակ պահել համայնքներին/ համայնքների ղեկավարներին և տեղական
շահագրգիռ մասնակիցներին հանդիպումների մասին, ոչ բարձր պաշտոնական
ձևով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում պայմանավորվածություն ձեռք բերել;
❖ Կազմակերպել լոգիստիկական ապահովումը. ճանապարհորդություն, գիշերելու
տեղ, թարգմանիչներ (եթե պահանջվում է, և այլն);
❖ Այնուհանդերձ հարկավոր է նշել, որ մեծապես ԳՊԱԳ-ը ոչ պաշտոնական և ճկուն
բնույթ ունի: Գործիքներ և ընթացակարգեր թեև կարող են օգտակար լինել, բայց
չունեն ընթացակարգային բացահայտ նպատակ և չկա դրանք կիրառելու
ամրագրված պարտավորություն:
ԳՊԱԳ-ի իրականացումը
Գյուղ այցելելու ժամանակ թիմը.
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❖ Կներկայացնի թիմի անդամներին և կբացատրի համայնքում նրանց գտնվելու
պատճառը. ծրագրի պատմությունը և ՖՄՄ-ի աշխատանքներ մեկնարկելու
մտադրությունը;
❖ Կբացատրի, թե ինչ է տեղի ունենալու ԳՊԱԳ-ի ընթացքում, ինչպիսի
տեղեկություններ են հարկավոր, ինչպես են հավաքագրվելու տեղեկությունները,
ճկուն և բավականին ոչ պաշտոնական ձևով, և ինչպես են օգտագործվելու
տեղեկությունները:
Դրանից հետո թիմը կհավաքի տեղեկություններ տարբեր աղբյուրներից, տարբեր
գործիքներ

կիրառեկով:

Թիմը

կարող

է

միասին

աշխատել,

քննարկելով

և

հետազոտելով, բայց երբեմն կարող է նաև բաժանվել: Նպատակ չի դրվում հավաքել և
վերլուծել մանրամասն ելակետային տվյալներ և զարգացման պլանավորում կատարել,
բայց ավելի շուտ՝ստանալ ընդհանուր գաղափար այն բանի մասին, թե "ինչ է տեղի
ունենում ", որոնք են բնակիչներին մտահոգող հիմնական հարցերը ՝ կապված
ապրելակերպերի և զարգացման հետ: Ամեն մի օրվա վերջում թիմը հավաքվելու է՝ օրվա
արդյունքները վերլուծելու համար: Դա տրիանգուլյացիայի և հաջորդ օրվա հնարավոր
պայմանավորվածություններ

անելու

առաջին

պահն

է:

Այս

քննարկումները

փաստաթղթերում արձանագրելով, հիմք է դրվում ԳՊԱԳ-ի հաշվետվության համար:
ԳՊԱԳ-ի վերջում լավ կլինի կազմակերպել վերջնական արդյունքների ներկայացման՝
եզրափակիչ ԳՊԱԳ-ի հանդիպում գյուղի ներկայացուցիչների հետ և դա մեծ
վստահության նշան կլինի: Լավ կլինի այն անցկացնել կարճատև և ոչ պաշտոնական
ձևաչափով: Եթե հայտնի է հետագա քայլերի կողմնորոշիչ ժամանակացույցը, կարելի է
հայտնել այն և շնորհակալական խոսքով դիմել բոլոր մասնակիցներին՝ գնահատելով
դրանց ժամանակը և ներդրումը:
ԳՊԱԳ-ի

խումբը

կփաստագրի

ստացված

արդյունքները

համառոտ

հաշվետվությունում, նշելով.
❖ Համայնքների անուններն ու տեղադիրքերը, մոտավոր չափսերը;
❖ Սոցիալական կառուցվածքը, ներկա և ավանդական ղեկավարությունը,
համայնքների հատվածները;
❖ Ապրելակերպի հիմնական աղբյուրները և նախնական եզրակացությունները
ապրելակերպի հետ կապված հիմնական հարցերի վերաբերյալ;
❖ Աշխարհագրական
և
բնական
միջավայրը,
բնական
պաշարներից
կախվածությունը և նրանց օգտագործումը;
❖ Տեղական հաստատությունները, կազմակերպությունները և նախորդ (սոցիալտնտեսական) զարգացումը;
❖ Հիմնական սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքը և ծառայությունները;
❖ ՏԱԽ-ի համար հնարավոր թեկնածությունները:
ՖՄՄ-ի Աջակից թիմը և ՏԱԽ-ը կօգտագործեն ԳՊԱԳ-ի արդյունքները ՖՄՄ-ի առաջին
աշխատանքներ նախագծելու համար՝ շատ ընդհանուր պատկերով: Որոշված հարցերը
կդառնան ՖՄՄ-ի գործունեության թեմաներ և մասնակիցները պետք է հետազոտեն
դրանք՝ իրենց ապրելակերպը բարելավելու համար սեփական գաղափարներ մշակելու
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և իրագործելու համար: ԳՊԱԳ-ի արդյունքները հանդես են գալիս կողմնացույցի
դերում, որը ՖՄՄ-ին ուղղություն է տալիս: Այն բավականաչափ կոնկրետ է՝
կողմնորոշելու և ընդհանուր ուղղություն տալու առումով, բայց միաժամանակ
բավականաչափ ոչ կոնկրետ՝ մարդկանց թույլ տալով ուսումնասիրել տեղանքը այդ
ընդհանուր ուղղությամբ և նրանում սեփական ճանապարհ գտնելու լրիվ ազատություն
շնորհելով:

7.3

Գրառումները, մշտադիտարկումը և գնահատումը

ՖՄՄ-ի

իրականացման

ամբողջ

ընթացքում

Միջնորդը

և

ՈՊԿ-ը

կվարեն

հանդիպումների և միջոցառուների կարճ գրառումներ: Արձանագրողը (ՏԱԽ-ից) պետք
է կազմի ՏԱԽ-ի հանդիպումների արձանագրությունները: Միջնորդը և/կամ ՈՊԿ-ը
պարտավոր

են

գործերում

պահել

այդ

գրառումների

պատճեներ,

հայտարարությունների և լրատվամիջոցների հրապարակումների հետ միասին:
Ամենալավ դեպքն է, երբ հայտարարությունների կամ գնահատման միջոցառումների
գրառումը վարում է ՈՊԿ-ի աշխատակիցը: Գնահատող հանձնաժողովի անդամները
պետք է գրառեն իրենց դատողությունները և նրանց մասին հրապարակորեն տրված
բացատրությունները: Դրանք կարելի է ընդգրկել միջոցառումների հաշվետվությունում:
Միջոցառումների

հաշվետվություններ

կարելի

է

լրացնել

լուսանկարներով,

միջոցառումների մասին լրատվամիջոցներում և այլ աղբյուներում զետեղված
(տպագիր) հրապարակումների պատճեներով:
ՖՄՄ-ի գնահատումը
ՖՄՄ-ը մեծապես «գործընթացավար» է և խիստ խուսափում է դրսից որոշվող
բովանդակություն, նպատակներ և ցուցանիշներ սահմանելուց: Դրանք բերում են
ավտոնոմ /անկախ/ ձևով վարվող՝ «օգնիր ինքդ քեզ» գործընթացի մեջ խառնվելու և նրա
արդյունքը խափանելու վտանգը: Հետևաբար ՖՄՄ-ի գնահատումը կենտրոնանում է
ավելի շուտ գործընթացի նպատակների և գործընթացային ցուցանիշների, և ոչ թե
ստացվելիք կոշտ արդյունքների և կապակցված ցուցանիշների վրա: Մշակվել է ՖՄՄ-ի
ինքնագնահատման գործիք, որը հիմնականում թույլ է տալիս հետևել գործընթացի
արդյունավետությանը: Այդ գործիքը, համապատասխան բացատրություններով, կցվում
է Հավելված Հավելված

9-ում: Գործիքը մշակվել է հետևյալ չափանիշներին

համապատասխան. հեշտ ընկալելի, մասամբ քանակական, սեղմ, հակիրճ և տեղին: Այն
ուղղում

է

վերլուծական

շեշտը՝

տեղադրելով

այն

ՖՄՄ-ի

գնահատվող

աշխատանքներից ստացված փորձի վրա, ինչը թույլ է տալիս ավելի լավ պլանավորել
հաջորդ ՖՄՄ ցիկլերի թեմաները և գործընթացները:
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ՖՄՄ-ի

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

ինքնագնահատման

գործիքը

բաղկացած

է

պարզ

դասակարգման

համակարգից, «բաց եզրով» բացատրական հարցերով, որը կառուցված է ՖՄՄ-ի ցիկլը
հետևյալ մակարդակներով գնահատելու համար.
ՖՄՄ-ի աշխատանքների կատարողականությունը;
a. ՖՄՄ-ի ինստիտուտների՝ ՏԱԽ-ի, գնահատման հանձնաժողովների և Միջնորդի՝
համընդհանուր կատարողականությունը;
b. Հաջորդ ցիկլի համար համապատասխան լրացուցիչ կամ նոր ՖՄՄ
աշխատանքների և նշանակետային խմբերի որոշումը:

Հարցաշարով հարցման իրականացումը
Ինքնագնահատման գործիքը պետք է իրագործվի ՏԱԽ-ի և/կամ ՈՊԿ-ի երկու
անդամների կողմից, ովքեր կվարեն հարցազրույցներ հետևյալ պատասխանողների
շրջանում (նշված է նվազագույն թիվը).
❖ 2 անդամ ՏԱԽ-ից (ներառյալ նախագահը);
❖ 2 անդամ գնահատող հանձնաժողովից;
❖ 5 մասնակից տարբեր աշխատանքներից, այդ թվում՝ պարգևատրում չստացած
առնվազն 2 մասնակից:
Իրականացումն անցնում է երեք փուլերով.
1. Պատասխանողների հարցում և հարցաշարի լրացում;
2. Հարցաշարի արդյունքների վերլուծություն;
3. Արդյունքների
ներկայացում
և
քննարկում
առաջարկությունների ձևակերպում:

և

ՏԱԽ-ի

համար

ՖՄՄ-ի ինքնագնահատման գործիքը՝ նախաբանով և ուղղեցույց ծանոթություններով
կցվում է Հավելված Հավելված 9-ում:

7.4

ՖՄՄ-ի բյուջեի վարումը և ֆինանսական կառավարումը

Ծրագրի ՖՄՄ-ի գծով ծախսերը հիմնականում ընդգրկում են.
❖ Կապիտալավորում. Մրցանակների շնորհում,
ցանքաֆինանսավորման
գումարներ, համաֆինանսավորում և հատուկ մրցանակներ;
❖ Փոխանակում և ուսուցում;
❖ Լրատվամիջոցների և գովազդման արժեքը (սովորաբար դա փոքր ծախս է);
❖ ՏԱԽ-ի աշխատանքային ծախսերը և միջոցառումները;
❖ Միջնորդ;
❖ ՈՊԿ-ի աշխատանքային ծախսերը:
Սովորաբար Միջնորդը և ՈՊԿ-ը ուղղակի պայմանագիր են կնքում և վճարվում են
Ծրագրից: ՈՊԿ-ը լավագույն կերպով վարում է կապիտալավորման, փորձի
փոխանակման և ուսուցման, լրատվամիջոցների, գովազդման ծախսերը, ՏԱԽ-ի
աշխատանքային ծախսերը և միջոցառումների ծախսերը: Սովորաբար ծրագիրն ունի
որոշակի առանձնացված բյուջև՝ սոցիալ-տնտեսական զարգացման միջոցառումների
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

համար: Այսպիսով ՖՄՄ-ի ընդհանուր բյուջեն կտրամադրվի ծրագրի կողմից և թեև
մասնակցային սոցիալ-տնտեսական զարգացման մանսագետը կարող է մշակել ՖՄՄի

աշխատանքների

կողմնորոշիչ

բյուջե,

բայց

աշխատանքների

մանրամասն

բյուջետավորումը լավագույն կերպով կատարում է ՏԱԽ-ը՝ ՖՄՄ-ի աշխատանքների
մանրամասն ծրագրավորման համատեքստում և ՖՄՄ-ի Միջնորդի աջակցությամբ:
ՖՄՄ-ի ծրագրի սովորական բյուջե ներկայացվում է ստորև:
ՈՊԿ-ը

պարտավոր

է

հիմնադրել

և

վարել

ֆինանսական

գործառույթների

հավաքագրման, գրանցման և հաշվետվությունների ներկայացման հուսալի մի
համակարգ: Նրանք նաև պետք է պահեն այդ գործառույթներին վերաբերվող
հիմվավորող փաստաթղթերը՝ ապացուցելու բոլոր փաստացի արված ծախսերը և
ՖՄՄ-ի ծրագրի համար ստացված եկամուտները (եկամուտներ կլինեն ծրագրից
ստացված վճարումները): Մեծ շրջանառության դեպքում կարելի է խորհուրդ տալ
անցկացնելու տարեկան և/կամ վերջնական աուդիտ: Ծրագիրը և ՈՊԿ-ը պարտավոր
են հայթայթել ճանապարհներ, որպեսզի օգտառուների դրամաշնորհներն աշխատեն
առանց

հարկման՝

այդ

տերմինաբանությունը՝

առումով
տես

երբեմն

կարող

ծանոթությունը

է

ազդեցություն

ստորև:

ունենալ

Միջոցառումների,

փոխանակումների և ուսուցման աշխատանքային ծախսերը սովորաբար ենթակա են
ազգային մակարդակով հարկային կարգավորման:
Ծանոթություն հարկային ենթատեքստի և օգտառուներին ՖՄՄ-ի համար վճարման
"անվանումների"մասին
Ցանքաֆինանսավորման գումարների կամ պարգևատրման մրցանակների հանձնումը
հաճախ ունենում է իրավաբանական ենթատեքստ, քանի որ որոշ երկրներում նման
նվիրատվություններ

համարվում

են

հարկվող

եկամուտ;

ուրիշ

երկներում

պարգևատրումները կարող են ենթակա լինեն "արշավագրազի և վիճակախաղի հարկի"
գանձման: Երկրների մեծամասնությունում սափմանափակ չափի դրամաշնորհները
ազատված են հարկից: Որոշ երկրներում հարկից ազատված դրամաշնորհի սահմանը
նույնիսկ ավելի բարձր է, քան անհատների համար նախատեսվածը; դա թույլ է տալիս
համայնքների միջև անցկացվող մրցույթներում ունենալ ավելի մեծ չափի մրցանակներ:
Խորհուրդ

է

տրվում

նաև

օգտագործել

ճիշտ

անվանումներ

բյուջեներում,

պլանավորման փաստաթղթերում և հայտարարություններում, օրինակ "մեկնարկային
դրամաշնորհ"

(ցանքաֆինանսավորման

"կատարողականության

դրամաշնորհ"

կամ

(մրցանակի շնորհման դեպքում):
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գումարների

համար)

"պարգևատրման

կամ՝

դրամաշնորհ"

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Տոկոս

0

Ենթա-ընդամենը
Պրայիմինգ /նպատակադրության
հաստատում/
Գիտելիքների մրցույթ
Կարճ պատմվածքի մրցույթ

3

2,150

4%

2,00
0

150

2,150

4%

2,000

150

2,150

4%

1,000

150

1,150

2%

1,000

2,000

500

150

3,650

7%

Ենթա-ընդամենը

1,000

5,000

500

450

6,950

13%

3,000

3,000

150

6,150

12%

300

5,000

300

6,100

12%

Բիզնեսի մրցույթ

2,500

5,000

500
1,00
0

300

8,800

17%

Խմբի մրցույթ

3,000

4,500

500

150

8,150

16%

Ենթա-ընդամենը

8,800

14,50
0

2,00
0

900

29,20
0

56%

2,000

4%

Հիմնական փուլ
Համայնքային զարգացման մրցույթ

4

Հատուկ ծրագրի պարգևատրում

5

Օժանդակ և աշխատանքային ծախսեր

2,000

Աշխատանքային ծախս՝ ՏԱԽ

2,000

2,000

4%

ՈՊԿ-ի ծառայություններ
ՖՄՄ-ի Խորհրդատու, ծրագրի թիմի
անդամ
ՖՄՄ-ի Միջնորդ, ուղղակի
պայմանագիր

7,000

7,000

13%

pm

0

0%

pm

0

0%

Գնահատում

1,000

1,000

2%

10,00
0

10,00
0

19%
3%
100
%

0

0

0

9,800

21,50
0

4,50
0

1,50
0

1,700
11,70
0

1,700
49,00
0

19%

47%

9%

3%

23%

100%

Ենթա-ընդամենը

7

0

Համայնքի պլանավորման մրցույթ

Ընտանեկան եկամուտի մրցույթ

6

Կառավարում

150

Մեկնարկային փուլ
ՏԱԽ-ի ուսուցում

2

Լրատվամիջոցներ

2,00
0

Ուսուցում

Ընդամենը

1

Կետ

Պարգևատրում

N
o

Ցանքաֆինանսավորում

Աղյուսակ 2.ՖՄՄ ծրագրի բյուջերի բնորոշ օրինակը

Չնախատեսված ծախսեր (+ 3% to 4%)
Ընդամենը - ԵՎՐՈ
Տոկոս
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Տոկոսային թվերը կողմորոշման համար են, բայց խորհուրդ է տրվում, օրինակ, շատ
ցածր չգնահատել փոխանակման և ուսուցման բյուջեն, որովհետև այդ գործիքը կարևոր
դեր

է

խաղում

ճանաչողական

զարգացման

ուսուցման

մեջ՝

սկսած

հետաքրքրություններ և գաղափարներ մեկնարկելուց մինչև գործնական գիտելքիներ և
հմտություններ սովորելը:
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

8 ՖՄՄ-ի իրականացման ցիկլը
ՖՄՄ-ի գործընթացը բաղկացած է երեք հիմնական փուլերից (տես ՆկարՆկար 7):
Նախապատրաստական և մեկնարկային փուլում հավաքագրվում են հիմնական
տվյալներ

նշանակետային

ինստիտուտները:

համայնքների

Նպատակադրության

մասին

և

հիմնադրվում

հաստատման

են

/պրայմինգի/

ՖՄՄ-ի
փուլում

իրականացվում են առաջին աշխատանքներ՝ շահագրգիռ մասնակիցների ՖՄՄ-ի
գործընթացի և կանոնների հետ ծանոթացնելու և ՖՄՄ-ը "ճաշակելու" ուղղությամբ: Երբ
շահագրգիռ մասնակիցները ավելի շատ ծանոթ են ՖՄՄ-ի գործընթացի հետ, կարելի է
ծրագրավորել և իրականացնել ՖՄՄ-ի հիմնական աշխատանքերը: Հիմնական փուլի
գործունեությունը կարելի է կրկնել բազմակի ցիկլերով՝ նախագծի կամ ծրագրի
տևողության սահմաններում:

1.1 Գյուղական Պայմանների

• Համայնքի կառուցվածք
• Ապրելակերպի հիմնական աղբյուրներ
• Արժեքներ &նորմեր

արագ Գնահատում ԳՊԱԳ

•

1.Նախապատրաստում & մեկնարկ

1.2 Ինստիտուտների հիմնադրում

2. Պրայմինգի աշխատանքներ.
• Պատմություն պատմելը
• Համայնքային պլանավորում
• …..

Կարևորագույն հարցեր(թեմաներs)

• Տախածաշրջանային աշխատանքային
խումբ (ՏԱԽ)
• ՖՄՄ-ի Աջակից թիմ
• Միջնորդ
• Միջնորդող ՈՊԿ
• (Գնահատման հանձմաժողովներ)

Գնահատել և ծրագրավորել
հաջորդ ցիկլը

3. ՖՄՄ-ի գլխավոր աշխատանքները.
• Մրցույթներ & պարգևատրումներ
• Կապիտալավորում

Արդյունքներ
&ազդեցություն

• Ուսուցում & փոխանակում
• Լրատվական միջոցներ

• Հաղթող գաղափարներ & լավագույն
գործելակերպեր
• Անհատական ճանաչողական ուսուցում
• Վստահություն և ինքնավստահություն
• Կոլեկտիվ ճանաչողական ուսուցում
• Տեղից ղեկավարվող զարգացում
• Հասարակական կապակցվածություն
• ……

Նկար 7. ՖՄՄ-ի փուլերը, հիմնական աշխատանքները և յուրաքանչյուր փուլի
արդյունքները

8.1

ՖՄՄ-ի նախապատրաստման և մեկնարկային փուլը

ՖՄՄ-ի մեկնարկային փուլում ծրագիրը կհիմնադրի ՖՄՄ-ի աջակից թիմը՝ սեփական
աշխատակազմից կազմված և պայմանագիր կկնքի հարմար Միջնորդի և հարմար ՈՊԿի հետ՝ ՖՄՄ-ի տեղական կատարողների կարգավիճակով: Երբ հիմնական աջակից
թիմը ստեղծված է, կարելի է իրականացնել ԳՊԱԳ նշանակետային համայնքներում
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

(ծրագրի սոցիալ-տնտեսական փորձագետի և Միջնորդի կողմից): ԳՊԱԳ-ին զուգահեռ
կարելի է սկսել ՏԱԽ-ի հիմնադրումը՝ ընտրելով ներկայացուցիչներ տեղական
վարչական մարմիններից, տեղական ՈՊԿ-երից, համայնքներից

և համայնքների

տարբեր հատվածներից: ԳՊԱԳ-ը ավարտելուց և ՏԱԽ-ի անդամներին ընտրելուց հետո
կարելի է վերապատրաստել ՏԱԽ-ին և նախապատրաստել նրան՝ ՖՄՄ-ի սկզբնական,
նպատակադրության հաստատման աշխատանքեր պլանավորելու համար:
ԳՊԱԳ-ը կտա տեղեկություններ հետևյալի վերաբերյալ.
❖ Համայնքների
սոցիալական
կառուցվածքը,
ներկա
և
ավանդական
ղեկավարությունը և հատվածները;
❖ Ապրելակերպերի հիմնական աղբյուրները և հիմնական սոցիալ-տնտեսական և
ապրելակերպի հետ կապված մարտահրավերները;
❖ Կախվածությունը բնական պաշարներից և նրանց օգտագործումը;
❖ Տեղական հաստատությունները, կազմակերպությունները և նախորդ (սոցիալտնտեսական) զարգացումը;
❖ Գլխավոր սոցիալ-տնտեսական ենթակառուցվածքը և ծառայությունները:
ՏԱԽ-ը հիմնադրելու և ուսուցանելու հիմնական ասպեկտները հետևյալն են.
❖ ԳՊԱԳ-ի ընթացքում ՏԱԽ-ի անդամների որոշումը: Կարևորագույն անհատների
հետ կապերի հաստատումը և սոցիալական կառուցվածքի վերլուծությունը
կօգնի որոշել հարմար ներկայայացուցիչներին տեղական ադմինիստրացիայից,
պահպանվող տարածքի վարչությունից, ՈՊԿ-երից, համայնքներից և
համայնքների հատվածներից (կանայք, ագարակատերեր, գործարարներ,
երիտասարդությունը, …)
❖ ՏԱԽ-ի
ուսուցանումը
գլխավորապես
ներառում
է
փոխանակման
այցելություններ այն համայնքներ, ուր ՖՄՄ-ն արդեն իրականացվել է, կամ ուր
արդեն կայացել են բնակիչների կողմից վարվող սոցիալ-տնտեսական
մասնակցային զարգացման աշխատանքների ուրիշ ձևերը:
❖ Ուսուցման համար առաջարկվող թեմաներ՝ նոր ՏԱԽ-ի անդամների համար.
 Ներածություն ծրագրի մեջ, այդ թվում. նպատակներ, նշանակետային
տարածք,
ժամանաշրջան,
արդյունքներ,
սոցիալ-տնտեսական
զարգացման բաղադրիչ, …;
 ՖՄՄ-ի ներածությունը և ակնարկը;
 ՖՄՄ-ի սկզբունքները և ուղեցույցը;
 ՖՄՄ-ի գործիքներ. մրցույթներ & պարգևատրումներ, կապիտալավորում,
փոխանակում & ուսուցում և լրատվական միջոցներ;
 ՖՄՄ-ի դերակատարողներ, հաստատություններ և նրանց դերերն ու
պարտականությունները;
 Ղեկավարելու, հանդիիպումներ անցկացնելու և համագործակցելու
հմտությունները;
 ՏԱԽ-ի
սովորական
պարտականությունները
և
պատասխանատվությունները;
 Հարցեր, որոնք կարելի է ընդգրկել ՏԱԽ-ի կանոններում:
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Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Օգտագործել չափահասների համար նախատեսված փորձի կուտակման
ուսումնական

մեթոդներ՝

խմբային

քննարկումներով,

իրավիճակային

վարժություններով և դերակատարման խաղերով:
❖ ԳՊԱԳ-ի արդյունքները կարելի է քննարկել նաև ՖՄՄ-ի առաջին
աշխատանքների պլանավորումը սկսելու համար:
❖ Կազմել ՏԱԽ-ի համար պարզ մի կանոնադրություն կամ կանոնադրական
նորմեր, մշելով ընդհանուր նպատակը, տարբեր դերակատարումները
(նախագահ, քարտուղար, անդամ, ….), խնդիրները և պարտականությունները,
անդամակցության կազմը (որ ինստիտուտների, կազմակերպությունների և
հատվածների ներկայացուցիչներ), հանդիպումների հաճախականությունը,
որոշումներ կայացնելու կարգը, թափանցիկության և հաշվետվողականության
դրույթները և այլն (տես օրինակը ՀավելվածՀավելված 3-ում):
Եթե ծրագրում մասնակցում են շատ գյուղեր, կարելի է կազմակերպել Գյուղական
աշխատանքային խմբեր կամ Գյուղական կլաստերների աշխատանքային խմբեր:
Գյուղական աշխատանքային խմբերը չափով ավելի փոքր են և ընդլայունում են ՏԱԽ-ի
ծածկույթի սահմանները՝ հաղորդակցման և իրենց գյուղերում ՖՄՄ-ի աշխատանքների
համակարգման ապահովման նպատակով: ՖՄՄ-ը կարող է սկսվել միայն մեկ ՏԱԽ-ից,
իսկ ավելի ուշ փուլում, երբ ավելի շատ ՖՄՄ աշխատանքներ են նախաձեռնվում,
հինադրել ԳԱԽ-եր:

8.2

ՖՄՄ-ի նպատակադրության հաստատման /պրայմինգի/ աշխատանքները

ՖՄՄ-ի

առաջին

աշխատանքներ

կարելի

է

սկսել,

երբ

տեղում

են

ՖՄՄ-ի

ինստիտուտները, որոշված են խաղի նպատակներն ու կանոնները և հայտնի են
տվյալներ

համայնքների

Դերակատարողների

և

ապրելակերպի

մեծամասնությունը

կարևորագույն

կլինեն

նոր

հարցերի

մարդիկ,

ով

մասին:

երբեք

չեն

իրականացրել ՖՄՄ: Ուստի լավագույն լուծումն է սկսել "համեմատաբար փոքր ու
պարզ

պրայմինգի"

աշխատանքների

փաթեթից,

այնպես

որ

տարբեր

դերակատարողները կարողանան ծանոթանալ ՖՄՄ-ի գործիքների և "ՖՄՄ-ի խաղի"
կանոնների հետ: Պրայմինգի /նպատակադրման հաստատման/ աշխատանքները թույլ
են տալիս նրանց ստանալ գործիքների և կանոնների կիրառման փորձը “առաջին
ձեռքից”, ընդ որում, տարբեր մասնակիցները կարող են ծանոթանալ ՖՄՄ-ի խաղի
տարբեր դերերի և պարտականությունների հետ:
ՏԱԽ-ը սովորելու է հանդիպումներ անցկացնել, պլանավորել ՖՄՄ-ի աշխատանքներ և
ՖՄՄ-ի

գործիքների օգտագործումը,

ծրագրավորել

մրցակցություններ

հատուկ

նշանակետային խմբերի համար, ձևակերպել գնահատման չափանիշները, բյուջեներ
մշակել և պլանավորել լրատվամիջոցների օգտագործումը (այդ փուլում փոխանակում
և ուսուցում անցկացնելը հաճախ դեռ վաղաժամ է): Հետո նրանք պետք է հայտարարեն
մրցույթները, նշանակեն գնահատման հանձնաժողովի անդամներին /դատավորներին/
և վարեն ՖՄՄ-ի գործունեության գնահատում (Միջնորդի և ՈՊԿ-ի օգնությամբ):
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կկուտակի

առաջին

փորձը՝

ՏԱԽ-ի

հանդիպումների

ընթացքում

միջնորդելու, դատավորներին ուսուցանելու, միջնորդելու ՖՄՄ-ի միջոցառումների
ժամանակ, գրառումներ վարելու, ՖՄՄ-ի գործունեության գնահատմանը օգնելու և
հաշվետվություններ ներկայացնելու ասպարեզում:
ՖՄՄ-ի աջակցող ՈՊԿ-ը
կապիտալավորման

կսովորի վարվել լոգիստիկական ապահովման և

ֆինանսական

միջոցների

հետ

(այսինքն՝

ցանքաֆինանսավորման գումարներ և շնորհված մրցանակներ),

վճարել

ինչպես նաև

պայմանավորվածություններ ձեռք բերել լրատվամիջոցների հետ, ի լրումն դրան
կսովորի ինչպես կատարել ֆինանսական վարչարարություն, միջացառումների
գրառում, ՖՄՄ աշխատանքների գնահատման աջակցում և հաշվետվությունների
ներկայացում:
Կկուտակվի նաև ՖՄՄ-ի գործիքների հետ կապված առաջին փորձը,հատկապես
մրցույթներից,

թեմաներ

և

նշանակետային

սահմանելուց, ժամանակը պլանավորելուց,

խմբեր

որոշելուց,

չափանիշներ

բյուջեն վարելուց, հայտարարություն

անելուց, գնահատման հանձնաժողովի անկախ և անկողմնակալ անդամներ ընտրելուց
և նշանակելուց, նրանց վերապատրաստելուց, բուն գնահատում կատարելուց,
գնահատումը հրապարակորեն հայտարարելուց և բացատրելուց, ինչպես նաև
մրցանակներ շնորհելուց: Միաժամանակ կկուտակվի փորձ կապիտալովորման և
լրատվության գործիքների գծով:
Բնակիչները կսովորեն, թե ինչպես կարող են մասնակցել մրցակցություններին,
կիմանան, որ կարող են ինքնուրույն նորարարական գաղափարներ գոյացնել և կարող
են մրցակցել պարգևատրումների համար: Հրապարակային գնահատումը, գումարների
շնորհումը և վճարումը առանց պայմանների՝ այդ ամենը հաճախ շատ նոր ապրումներ
են, որոնք իրազեկում են ՖՄՄ-ի ներուժի մասին, ու նաև խրախուսում են նոր
զարգացման դինամիկա համայնքներում:
Պրայմինգի

բնորոշ

աշխատանքներ

ընդգրկում

են

տեղական

գիտելքիների

բացահայտումը, կարճ պատմվածքներ գրելը կամ՝ գյուղերի միջև մրցույթների
պլանավորումը:
❖ Մրցույթներ և մրցանակներ՝ տեղական գիտելիքներ բացահայտելու նպատակով,
որոնք կարող են լինել թերօգտագործված գիտելիքներ և հմտություններ, համարյա
մոռացված, ինչպես նաև նոր գաղափարներ՝ տարածքում ընտանիքների սոցիալտնտեսական իրավիճակը բարելավելու համար: Նման մրցույթ կարող է բաց լինել
ՖՄՄ-ի տարածքում ամեն մի ընտանիքի համար և կապիտալավորում կարելի է
սկսել, մասնակիցներին տրամադրելով սահմանափակ ցանքաֆինանսավորման
միջոցներ, որոնք կօգնեն նրանց հոգալու մրցույթին ներկայացվող նյութերի
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պատրաստման հետ կապված հնարավոր ծախսերը, իսկ գնահատումից հետո՝ տալ
սահմանափակ թվով, սակայն էական մրցանակներ յուրաքանչյուր գյուղի կամ
համայնքի լավագույն նյութերի համար: Փոխանակումը և ուսուցումը կարող են լինել
օգտակար, բայց ոչ պարտադիր անհրաժեշտ: Լրատվամիջոցները շատ լավ է
ներգրավել աչ միայն հայտարարություններ անելու համար, բայց նաև այն
միջոցառումների համար, որտեղ ներկայացվում կամ գնահատվում են գիտելիքները
և գաղափարները և որտեղ մրցանակներ են շնորհվում: Մրցույթի դրվող հարցը
կարելի է ձևակերպել շատ ընդհանուր ձևով. "Կարո՞ղ եք բերել տեղական

գիտելիքների օրինակներ, լինեն դրանք ավանդական, տարածաշրջանային, նոր
կամ այլ, որոնք կարող են օգտակար լինել մարդկանց ֆինանսական իրավիճակը
բարելավելու համար: Կարո՞ղ եք առաջարկել, մշակել և բացատրել, թե ինչպես այդ
գիտելիքները կարելի է կիրառել այսօր": ԳՊԱԳ-ի արդյունքից և ՖՄՄ-ի
համատեքստից կախված, ձևակերպումները կարող են վերաբերվել ապրելակերպի
սովորական աղբյուրներին և հարցերին, օրինակ՝ գյուղատնտեսությանը, բնությանը,
առողջապահությանը, հեռավոր վայրերում սաստիկ ձմեռային շրջաններում
գոյատևմանը, և այլն, բայց պետք է լինեն միշտ շատ ընդհանուր ձևով ներկայացած
կամ՝ կարող են բաց թողնվել: Օգտագործվելիք չափանիշներ կարող են ներառել
հետևյալ

ձևակերպումներ.

կիրառման

համար

առաջարկվող

օրինակը

իրատեսական է և ցուցադրում է հստակ ֆինանսական օգուտներ (օրինակ՝
լրացուցիչ եկամուտներ կամ ծախսերի խնայողություն); գիտելքները կարելի է
օգտագործել ընթանիքների մեծամասնությունում;

կիրառումը չի ունենալու

բացասական բնապահպնական կամ հասարակական ազդեցություններ և այլն:
Ընտանիքների

ֆինանսական

իրավիճակը

բարելավելու

հանդես

բերկած

հեռանկարային գիտելիքները կարելի է հետագայում օգտագործել որպես թեմաներ՝
ՖՄՄ-ի գլխավոր փուլում:
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❖ Նկարչության կամ շարադրությունների մրցույթ դպրոցական երեխաների համար,
ապրելակերպի կարևոր թեմայով կամ՝ ծրագրի հետ կապված զարգացման
հարցերով կարելի է կազմակերպել համեմատաբար հեշտ ձևով՝ դպրոցների
միջոցով: Նման մրցույթներ սովորաբար առաջացնում են մեծ խանդավառություն
երեխաների շրջանում և կարող են օգնել ընդլայնելու իրազեկվածությունը այդ
թեմայով, քանի որ ծնողերը հետաքրքրվում են երեխաների գործերով և հաճախ
ներկա են լինում գնահատման և մրցանակների շնորհման միջոցառումներին:
Միաժամանակ, դա կապահովի մրցույթի և պարգևատրման գործիքի մասին
սովորելու լավ փորձ: Իրականացումը հիմնականում կարելի է կազմակերպել պարզ
Մրցույթի օրինակ ՖՄՄ-ի փորձնական նախագծից.Կարճ պատմվածքի մրցույթ
Նպատակներ:
• Հավաքել պատմություններ՝ հին կամ ժամանակակից՝ որոնք պատմում են մարդու և
բնության և նրանց միջև դրական կառուցողական կապերի մասին, ոչ բացահայտ կերպով
ընդգծում են բնության պաշտպանության անհրաժեշտությունը,
և կազմում են
մշակութային նույնության և տարածքի ժառանգության մասը:
• Բերել պատմվածքները և նրանցում բացահայտվող արժեքները հասարակական
գիտակցության և իրազեկության ասպարեզ՝ որպես ժամանակակից վարքագծի
ներշնչման աղբյուրներ և ամրապնդել մարդու և բնության կապը տվյալ տարածքում;
• Ստեղծել հնարավոր աղբյուր՝ լրատվամիջոցներում տարածման համար (գրավոր,
աուդիո, տեսողական):
Նածաձեռնվող քայլեր.
1.

2.
3.

4.

5.

ՏԱԽ-ը սեպտեմբերին հայտարարում է կարճ պատմվածքների մրցույթ 5 գյուղերում և խնդրում է
ներկայացնել այդ կարճ պատմվածքները գնահատման հանձնաժողով՝ մինչև հոկտեմբեր:
Պատմվածքների ընթերցումը չպետք է ավելի քան 10 րոպե տևել, կամ նրանց չափը առավելագույնս
1,200 բառից պետք է լինի: Նրանք պետք է պատմեն տվյալ տարածքում մարդկանց և բնության միջև
դրական կառուցողական կապերի մասին: Պատմությունները կարող են լինել հին, կամ ժամանակակից:
Պատմվածքներ հարկավոր է ներկայացնել մինչև հոկտեմբեր, գրավոր ձևով: եթե լինեն ավելի քան 15
ներկայացումներ, գնահատման հանձնաժողովը կկատարի նախնական ընտրություն:
Գնահատման չափանիշներ. ա) պարզ պատմվածք լավ սյուժեյով; բ) բնության տեսանկյունից հստակ
արժեքներ և/կամ բնապահպանական արժեքներ; գ) ավանդական և պատմական արժեքների ներառումը
և դ) համընդհանուր գեղարվեստական արժեքը և լեզվի օգտագործումը:
(Նախապես ընտրված) պատմվածքներ կներակայցվեն, կընթերցվեն բարձրաձայն, նախընտրելի է վարժ
ասմունքի վարպետի՝ դպրոցի աշխատակցի կամ ուսուցչի կողից՝ հրապարակային նիստում,
կենտրոնական մի վայրում, մրցույթին մասնակցողների և /նախընտրելի է/ հրավիրված
լրատվամիջոցների ներկայությամբ: Նիստի մասին կհայտատարվի բոլոր գյուղերում և բաց կլինի բոլորի
համար:
Քսան պատմվածքից, կշնորհվեն առաջին տեղի հինգ մրցանակներ՝ յուրաքանչյուրը € 100-վ, երկրորդ
տեղի հինգ մրցանակներ՝ յուրաքանչյուրը € 65-վ և երրորդ տեղի հինգ մրցանակ՝ յուրաքանչյուրը € 35ով (մրցանակների ընդհանուր գումարը կազմում է € 1000):

ձևով՝ ուսուցիչների օգնությամբ, որոնք հաճախ դիտում են նման մրցույթ որպես
աշակերտների

ակտիվությունը

և

ստեղծագործական

գործունեությունը

մոբիլիզացնելու հնարավորություն: Մրցանակների չափը կարելի է համեմատաբար
փոքր

սահմանել,

բայց

նրանց

քանակը

մեծացնել,

հակազդելով

այն

մտահոգվածության, որ քչերն են օգուտ ստանալու:
❖ Կարճ պատմվածքներ գրելու մրցույթ՝հատուկ առարկաներով՝ դա պրայմինգի ևս մի
գերազանց աշխատանք է, որը բացում է մտահորիզոնը
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և հարցերը: Կարճ

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

պատմվածքներ կարող են ուշադրություն հրավիրել հասարակության հատուկ
հարցերին, որոնք հաճախ մնում են ոչ ակնառու, և նշանավոր դարձնել նրանք: ՖՄՄի փոխձնական նախագծերից մեկում, մասնակիցներին խնդրել են ներկայացնել նոր
և հին հեքիաթներ տվյալ տեղանքում մարդու և բնության կապերի մասին:
Արդյունքում ստացվել է կարճ պատմվածքների մի ձնահյուս՝ թվով ավելի քան 100՝
որոնք պատմում էին մարդու և նրան շրջապատող միջավայրի կառուցողական
փոխհարաբերությունների մասին: ՖՄՄ-ի փորձնական նախագծի համատեքստում
դա ընդգծել է և առաջնագիծ է դուրս բերել բնության վերաբերյալ հասարակական
դեռևս չմոռացված կարևոր արժեքները, ինչի շնորհիվ մարդիկ ճանաչեցին և
գնահատեցին դրանք: Լայնորեն ներկայացված հրապարակային գնահատումից
հետո լավագույն (5) պատմվածքները ընթերցվել են միջոցառմանը ներկա բոլորի
համար: Կարևոր է կազմակերպել նման միջոցառում տոնական և զվարճալի
իրադարձության

մթնոլորտով:

Կարճ

պատմվածքների

հրապարակումը

հսկայական ներուժ ունի, քանի որ գործելով մամուլի և աուդիովիզուալ
լրատվության միջոցով ուժեղացնում է պարունակվող և հաղորդվող ուղերձը և
ամրապնդում

է

ներկառուցված

արժեքների

նկատմամբ

տեցյալ

տեղի

հեղինակության իրավունքը (տես տեքստային շրջանակը):
❖ Պրայմինգի հզոր գործիք է հանդիսանում գյուղերի միջև մրցույթի պլանավորումը,
որը մաքրում է հասարակական “խցանված ծակոտիները” և տեղ է բացում՝
զարգացման մասին թարմ մտորումների համար: Համայնքներին խնդրում են
ներկայացնել իրենց նախագծերը գրաֆիկական ձևով (ցուցապաստառներով
/պոստերներով/ և/կամ գծագրային քարտեզներով)՝ երեք փուլերով.
 Նախ նկարագրել հնում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը՝ իրենց հայտնի
տվյալներով;
 Նման պատմական հեռանկար ունենալով, համայնքը այնուհետև նկարագրում է
ներկա

սոցիալ-տնտեսական

իրավիճակը,

համայնքի

բնակիչների

ապրելակերպը;
 Անցյալի և ներկա իրավիաճակի մասին գիտելիքներով համայնքը սկսում է
մտածել իրենց համար ցանկալի ապագայի և այն գործողությունների մասին,
որոնք ըստ իրենց հարկավոր է նախաձեռնել այդ ապագային հասնելու համար:
ՖՄՄ-ի փորձնական մի նախագծում առաջին աշխատանքներից մեկն է եղել գյուղերի
միջև մրցույթի պլանավորումը “Մեր համայնքը՝ նրա անցյալը, ներկան և ապագան”
անվանումով:

Մրցույթի

սկզբում

համայնքներին

հատկացվել

է

ցանքաֆինանսավորման ոչ մեծ գումար՝ ներկայացումների պատրաստման ծախսերը
հոգալու համար: Գյուղերի մշակած պլանավորման արդյունքները ներկայացվել են
համայնքների կողմից հասարակական նիստում: Դա արվել է պոստերային նիստի
միջոցով: Համայնքներից մի քանիսը օգտագործել էին PowerPoint ներկայացումներ, իսկ
գյուղերից մեկը՝ դրամատիկական բեմադրություն է ներկայացրել: Այնուհետև, հաղթած
համայնքները

որոշեցին

ներդնել

մրցանակային
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գումարը

համայնքների

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

նպատակներով: Նման մրցույթներում թույլատրվում է ներկայացման ցանկացած ձև:
Մարդիկ մեծ խանդավառություն են դրսևորում: Դա իրենց միախմբում է ուրախ
խաղային պայմաններում և օգնում է սկսել մտածել՝ իրենց իրավիճակի և զարգացման
մասին: Ներկայացման զետեղումը հասարակական նիստում մասնակիցների համար
բացահայտում է բազմաթիվ և զանազան գաղափարներ, որոնք խրախուսում են նրանց
շարունակել մտածել նոր ուղղությամբ: Լրատվամիջոցներին դուր են գալիս նման
միջոցառումներ և նրանք օգնում են տարածել այդ գաղափարները:
ՖՄՄ-ի ծրագրի պլանավորման ձևը համայնքի պլանավորման մրցույթի համար
ներկայացվում է Հավելված Հավելված 5-ում:
❖ Պրայմինգի

աշխատանքները

պլանավորում

են

ՏԱԽ-ը

և

Միջնորդը,

հավանական է, ծրագրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման փորձագետի
օգնությամբ և նրանից ուղղություն ստանալով: Ի նկատի ունեցեք հետյևալ
հարցերի քննարկումը՝ պրայմինգի աշխատանքների որոշման և պլանավորման
համար:
❖ Որո՞նք են ԳՊԱԳ-ի ժամանակ ապրելակերպի մասին երևան եկած գլխավոր
հարցերը:
❖ Համայնքների ո՞ր հատվածներին են դրանք վերաբերվում:
❖ Ինչպե՞ս կարելի է մարդկանցից պահանջել գնտել լուծումներ՝ ապրելակերպի
խնդիրներ հաղթահարելու համար;
❖ Կարո՞ղ ենք մենք կազմակերպել մրցակցություն այդ թեմայով և ինչպիսի՞ն կլինի
կարևորագույն

հարցը/

մարտահրավերը,

արդյոք

հարմար

կլինի

եզակի

թե

Վայր (եր)

բազմակի փուլերով մրցույթ:
❖ Արդյոք թեման վերաբերվու՞մ
է ծրագրի հատուկ
արդյունքներին կամ

Միջոցառումներ
Նշանակետային

/Հիմնական մրցույթ,
Առարկ՞ա /թեմ՞ա
Կապիտալավորում.

կիրառենք (հաշվի առեք ՖՄՄ-

վորում,
մրցանակներ
հատուկ պարգևներ )

Գնահատման
չափանիշնե՞ր
Փոխանակում և
ուսուցում
Լրատվա-

ուրիշ գործիքները.

միջոցներ

Կապիտալավորում.

(որքա՞ն, ի՞նչ չափի),

1/ մի քանի փուլ

(ցանքաֆինանսա-

❖ Ինչպե՞ս կօգագործվեն ՖՄՄ-ի

գումար, մրցանակներ

շրջանում
Պրայմինգ

չափանիշներ մենք պետք է

ցանքաֆինանսավորման

ծամանակա-

իրավունքի
չափանիշներ)

❖ Ո՞ր գնահատման



Ե՞րբ և ո՞ր

(մասնակցելու

աշխատանքներին:

ի սկզբունքները):

Ժամկետներ.

խումբ

Նկար8. Պլանավորման ենթակա ՖՄՄ-ի
աշխատանքի տարրերը

հատուկ պարգևնե՞ր:
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ԱՄՔ- III


Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Փոխանակում և ոուսուցում (քիչ հավանական է պրայմինգի գործունեության
համար):



Լրատվամիջոցներ. հայտարարություն տալու համար և գնահատման
միջոցառման համար:

❖ Վայր. դա կլինի յուրաքանչյուր համայնքու՞մ կամ տարածաշրջանայի՞ն մրցույթ:
❖ Ժամկետներ. ե՞րբ և որ շրաջանու՞մ:
❖ Հայտարարություն
❖ Հարց ու պատասխանների հնարավորություն
❖ Գնահատման միջոցառում (ե՞րբ, որտե՞ղ):
Պլանավորվող

աշխատանքները

այնուհետև

կարելի

է

փաստագրել

"ՖՄՄ-ի

աշխատանքային պլանում ", ինչպես դա նկարագրվում է հաջորդ գլխում՝ §8.3-ում և
ՀավելվածՀավելված 4-ում:
Պրայմինգի աշխատանքներ ավարտելուց հետո ՖՄՄ-ի աջակից թիմը պետք է հավաքվի
և գնահատի պրայմինգի աշխատանքները, շեշտը դնելով գործընթացի և քաղած դասերի
վրա: Ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն՝ իրավիճակից դուրս գալու դրական
ճանապարհ գտնելը և ստացված դասերը՝ ՖՄՄ-ի հաջորդ փուլի աշխատանքների
համար:

8.3

ՖՄՄ-ի հիմնական փուլը

Պրայմինգի
հաճախ

աշխատանքի

օգնում

գլխավոր

է

փուլի

որոշել

փորձը
ՖՄՄ-ի

աշխատանքների

երանգը և ուղղությունը: Գլխավոր փուլի
աշխատանքների թեմաները որոշելու
համար խիստ կանոններ չկան: Ինչպես և
պրայմինգի

փուլի

դեպքում,

այնուհանդերձ հարկավոր է հետևել
ընդհանուր
տեքստային

ուղեցույցին
շրջանակը):

(տես
ԳՊԱԳ-ի

ՖՄՄ-ի աշխատանքնների գլխավոր փուլի համար՝ թեմաներ և
ուղղություններ որոշելու ընդհանուր ուղեցույցը.
❖ TԹեմաները համապատասխանում են ԳՊԱԳ-ի ժամանակ
ապրելակերպի
հարցերի
և
համայնքում
առկա
պայմանների
վերաբերյալ
արված
ընդհանուր
բացահայտումներին;
❖ hԹեմաները, ինչպես և աշխատանքները, որոնցում նրանք
ներկառուցված են, թույլ են տալիս մասնակիցներին
հետամուտ լինելու իրենց ապրելակերպի, սոցիալտնտեսական իրավիճկի և/կամ համայնքի պայմանների
բարելավման հետ կապված նմատակներին;
❖ TԹեմաները և աշխատանքները պետք է լինեն
իրատեսական և իրագործելի;
❖ TԹեմաները և նրանցով տարվող աշխատանքները չեն
հակասում
ծրագրի
համատեքստի
ընդհանուր
նպատակներին (օրինակ՝ բնության պաշտպանության և
կայուն զարգացման սատարումը);
❖ TԹեմաներ, որոնք կապված չեն կրոնական կամ
քաղաքական բովանդակությամբ հարցերի հետ:

արդյունքները, ծրագրի համատեքստը և
պրայմինգի փուլից ստացված փորձը
քննարկվում են ՖՄՄ Աջակից թիմի և
ԳԱԽ-ի միջև: Հատկապես երբ ՖՄՄ-ը Շրջանակ 1. ՖՄՄ-ի թեմաների որոշումը
կիրառվում է առաջին անգամ, Աջակից
թիմը, ունենալով ավելի փորձառու անդամներ, կարող է առաջարկել ԳԱԽ-ին թեմաներ
քննարկման համար:
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Մշակված և ՖՄՄ-ի հատուկ պլանների վերածված թեմաները, որոնք միավորում են
ՖՄՄ-ի հատուկ գործիքները (մրցույթներ և պարգևատրումներ, կապիտալավորում,
փոխանակում և ուսուցում, լրատավամիջոցների աջակցություն, տես §6), հետևում են
ՖՄՄ-ի սկզբունքներին (§3) և ՖՄՄ-ի ընդհանուր ուղեցույցին (§4):
ՖՄՄ-ի

աշխատանքների

հետևյալ

նկարագրերը

կարող

են

ծառայել

որպես

ցուցադրական և ոգեշնչող օրինակներ: ՀավելվածՀավելված 5-ը, Հավելված 6-ը և
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ԱՄՔ- III
Հավելված

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

7-ը

ներկայացնում

են

օրինակներ

մի

քանի

մանրամասն

ՖՄՄ

աշխատանքների պլաններով:
❖ Երկփուլային մրցույթներ ընտանիքների միջև՝ եկամուտի գոյացման թեմայով
Ընտանիքներին հրավիրում են ներկայացնել առաջարկներ՝ տեղական արժեքավոր
և

շահութաբեր

տնտեսական

գործունեություն

մշակելու

համար:

ԳՊԱԳ-ի

արդյունքներից կախված թեման կարող է ավելի մասնագիտացված լինի մեկ կամ այլ
ուղղությամբ (օրինակ՝ գյուղատնտեսություն, բիզնես և այլն) կամ՝ կարող է շատ
ընդհանուր լինել: Մրցույթը տեղի է ունենալու երկու շրջանով:
Առաջին

շրջանում

գրանցված

մասնակցող

ընտանիքներ

ստանում

են

ցանքաֆինանսավորման փոքր գումարներ՝ որպես օգնություն լավ գաղափարներ
մշակելու և ներկայացնելու համար: Ներկայացվող նյութում հարկավոր է
նկարագրել

պահանջվող

պաշարները,

տեխնոլոգիան/մեթոդները

և

հմտությունները, ինչպես նաև ակնկալվող արտադրանքը, արդյունքները և
օգուտները: Չափանիշներ. լինել իրատեսական և իրագործելի; գործունեությունը
չպետք է պահանջի մեծ ներդրումներ և պետք է օգտագործի տեղական և առկա
պաշարները,

չունենա

բացասական

բնապահպանական

կամ

բացասական

սոցիալական ազդեցություններ:
Այնուհետև այդ գաղափարները գնահատվում են և զգալի, սակայն սահմանափակ
թվով հաղթողներ ստանում են մրցանակ՝ համաֆինանսավորման տեքսով՝ երկրորդ
շրջանում իրենց գաղափարների լավագույն իրականացման համար մրցելու
նպատակով: Հաղթողները կարող են օգտագործել մրցանակը ըստ իրենց սեփական
պատկերացումների և առաջնահերթությունների; փորձը ցույց է տվել, որ նրանք
ամենից շատ օգտագործում են մրցանակը հաղթած գաղափարների իրականացման
համար:

Մրցակցության

երկրորդ

շրջանում

իրականացման

գնահատումը

կատարվում է ավելի խիստ չափանիշներով և լավագույնները կստատան լրացուցիչ
մրցանակներ՝ ավելի մեծ տարբերություններով: Երկրորդ շրջանի չափանիշներն
ընդգրկում են հետևյալը. գործնական իրականացման աշխատանքները նույնչափ
լավ / ավելի լավ են եղել, քան պլանավորված էր; գործունեությունը գոյացնում է (կամ
ունի լավ հեռանկարներ) գոյացնելու լրացուցիչ եկամուտ; չկան բացասական
բնապահպանական կամ սոցիալական ազդեցություններ:

Հաղթողներ/ մրցանակներ
Առաջին 1 շրջանում:
Հաղթողներ/ մրցանակներ
Երկրորդ 2 շրջանում

Մինչև 8 հաղթող գյուղի համար *); բոլորը
ստանում են հաղթողի համար € 150
Երեք մրցանակի շնորհում ամեն մի գյուղում.
1ինը ~ € 1,000; 2րդը~ € 600, 3րդը ~ € 400

*) Բիզնեսը պետք է բավարարի նվազագույն չափանիշներին՝ եկամուտ գոյացնելու
շատ մեծ հավանականություն և բացասական բնապահպանական կամ սոցիալական
ազդեցությունների բացակայություն; եթե այդ նվազագույն չափանիշներով անցնում է
ավելի քան 8 բիզնես գաղափար, կշնորհվեն պակաս թվով մրցանակներ:
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Մրցույթը պետք է ամբողջությամբ լուսաբանվի լրատվական միջոցներում: Դա
կարելի է ընդլայնել նաև դեպի երրորդ մակարդակ, երբ տարբեր համայնքների
հաղթողները մրցում են մեկը մյուսի հետ՝ արժեքավոր և լավագույն շահութաբեր
տեղական տնտեսական գործունեություն մշակելու համար: Արդյունքից կախված,
ԳԱԽ-ը իրավունք ունի Աջակից թիմի օգնությամբ կազմակերպել փոխանակման
այցելություններ:
❖ Համայնքի մրցույթ գյուղական համայնքի պայմանների բարելավման թեմայով:
Օրինակ՝ համայնքներին հրավիրում են ներկայացնել գյուղի ենթակառուցվածքի
սանիտարական իրավիճակի կամ կանաչապատման բարելավման առաջարկներ,և
մրցակցել երկրորդ փուլում դրանց լավագույն իրականացման համար: Բոլոր
համայնքները

ստանում

են

ցանքաֆինանսավորման

գումարներ՝

իրենց

գաղափարները մշակելու և ներկայացնելու համար: Չափանիշները ներառում են.
գյուղում բոլորի համար կյանքի ընդհանուր պայմանների բարելավում; պլանը պետք
է ողջամիտ լինի բնապահպանության տեսակյունից; պլանը մշակվել է համայնքի
բոլոր անդամների ակտիվ մասնակցությամբ և նրանց աջակցությամբ; լրացուցիչ
միավորներ տրվում են համայնքներից սեփական միջոցների ներդրման համար
(կանխիկով թե՝ ոչ դրամական): Գնահատումը կատարվում է հատուկ միջոցառման
ժամանակ: Շնորհված գումարը ներդրվում է այն ծրագրերի մեջ, որոնք առաջարկվել
են համայնքների կողմից: Նման իրավիճակում կարող է որոշում կայացվել
մրցանակներ շնորհելու բոլոր համայնքներին, սակայն երաշխավորելով, որ
լավագույնների և ոչ լավագույնների մրցանակների գումարների միջև կա շոշափելի
տարբերություն:

Մրցույթն

ամբողջությամբ

լուսաբանվում

է

լրատվական

միջոցներում, իսկ ԳԱԽ-ը և Աջակից թիմը որոշում են, արդյոք տեղի է ունենալու
փոխանակման

այցելություն՝

իրականացված

հետաքրքիր

աշխատանքների

վերաբերյալ:

€ 200 յուրաքանչյուր գյուղին՝ պլաններ
և ներկայացումներ պատրաստելու
համար
1ին մրցանակ՝ € 5,000
2րդմրցանակ՝ € 3,500
3րդմրցանակ՝ € 2,500
4րդմրցանակ՝ € 1,500

Ցանքաֆինանսավորում

Չափանիշներ. գաղափարը/պլանը նպաստում է գյուղում
բոլորի կյանքի պայմանների ընդհանուր բարելավման; պլանը
իրատեսական է պահանջվող պաշարների և օգուտների
առումով; գյուղացիները հստակ բացատրում են, թե ինչպես են
նրանք
մասնակցում
իրականացմանը,
իսկ
հետո՝
շահագործանն
ու
սպասարկմանը;
պլանը
բնապահպանության տեսանկյունից ողջամիտ է և կայուն:
Ծանոթություն. Տաս գյուղի ընդհանուր մրցանակային բյուջեն կազմում է € 14,500:
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❖ Կանանց

խմբերի

մրցույթներ

կապիտալավորման

միջոցներով,

օրինակ.

Համայնքներում կանանց հրավիրում են կազմել (մի քանի) խումբ, որպեսզի նրանք
կարողանան
կօգտագործվեն

ստանալ
նոր

մեկնարկային

տնտեսական

ֆինանսական

գործունեություն

միջոցներ՝
սկսելու

որոնք

նպատակով:

Հետագայում մրցանակներ կշնորհվեն այն խմբերին, որոնք կդրսևորեն լավագույն
կատարողականություն: Մրցանակներ շնորհվելու են համայնքի կամ գյուղի
մակարդակով կամ՝ տարածաշրջանային մակարդակով: Չնայած սոցիալական
ուրիշ դասերին նույնպես կարելի է հրավիրել կազմավորվելու խմբերով, կանայք
հատուկ ներուժ ունեն: Նրանք հաճախ լավ են խնամում ընտանեկան պաշարները և
ունեն լավ ընդհանրական պատկերացում՝ իրատեսական հնարավորությունների
մասին, խմբերում դրսևորում են լավ համագործակցելու միտում: Հարավային
Կովկասի ՖՄՄ-ի փորձնական նախագծերում կանանց խմբերը իրենց շատ լավ են
դրսևորել, իսկ ժամանակ առ ժամանակ ձևավորում էին «ցատկահարթակ»՝ ավելի
բարդ մշակված բիզնես գործունեության համար: Լրատվական միջոցներ հաճախ
հիանում են այդ աշխատանքներով, իսկ արդյունքները և արգասիքները ավելի քան
հաճախ հիմք են դառնում փորձի փոխանակման և ուսումնական այցելությունների
համար:
€ 50 ընտանիքի համար, որը
կմիանա խմբին; միջոցներ
ընդհանուր աշխատանքների
համար
1ինմրցանակ: € …
2րդմրցանակ € ….
3րդմրցանակ € …
4րդմրցանակ € ….

Ցանքաֆինանսավորում

Շրջան 1: խմբի գաղափարներ և աշխատանքների պլաններ
Չափանիշներ. Պլանը պատրաստված է բոլոր անդամների
ակտիվ մասնակցությամբ; խմբում բոլորի հավանությամբ
գործում են պարզ և գործնական կանոններ; սեփական կյանքի
պայմանների/եկամուտների
բարելավում;
բնապահպանական տեսանկյունից ողջամիտ և կայուն
Շրջան 2: մրցակցություն եկամուտի գոյացման բարեհաջող
1ինմրցանակ: € …
գործունեության համար
2րդմրցանակ € ….
Չափանիշներ. բոլորի մասնակցությունը; գործունեությունը 3րդմրցանակ € …
փաստացի
եկամուտ
է
տվել;
գործունեությունը
բնապահպանության առումով ապահով է և կայուն է
Ծանոթություն. Որոշ լավ աշխատող կանանց խմբերը նաև հաջողությամբ մասնակցել են
մարկետինգի և բիզնես պլանավորման մրցակցություններում:

ՖՄՄ-ի

աշխատանքները

պլանավորվում

են

ուշադրությամբ,

ապրելակերպի

կարևորագույն առաջնահերթ խնդիրների հետ հստակ կապակցությամբ, հստակ
նշանակետային

խմբերով

և

ակնկալվող

մասնակցությամբ,

գործիքների,

ժամանակացույցերի և հաղորդակցման օգտագործմամբ: Ամենից լավ է պլանները
կազմավորել "աշխատանքների ուղեցույց/ նախագծեր" ձևաչափով, որը նկարագրվում
է հաջորդ §8.4 կետում և Հավելված Հավելված 4-ում:
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ՖՄՄ-ի աշխատանքների պլանավորման ուղեցույցը

Երբ հիմնական աշխատանքները նկարագրված են և բյուջեները հիմնադրված են,
Աջակից թիմը քննարկում է դրանք ԳԱԽ-ի հետ և մշակում է մանրամասն
աշխատանքների պլաններ: Այդ պլաններում մանրամասնորեն նկարագրվում են ամեն
մի աշխատանքի թեման, նպատակը և խնդիրները, օգտագործվող ՖՄՄ-ի գործիքները,
մանրամասն իրականացման քայլերը և մանրամասն բյուջեները: Ստորև բերվող
աղյուսակը ներկայացնում մի ձևաչափ, որը կարելի է օգտագործել ՖՄՄ-ի
աշխատանքների մանրամասն պլաններ մշակելու համար: Ավելի մանրամասն
ձևաչափ ներկայացվում է Հավելված Հավելված 4-ում, իսկ մանրամասն պլանների
օրինակներ բերվում են Հավելված 5-ում, Հավելված 6-ում և

- 82 -

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Հավելված 7-ում: Այդ ուղեցույցի ձևաչափը և օրինակները կարելի է օգտագործել և
վերափոխել

հատուկ

հանգամանքների,

թեմաների

և

ՖՄՄ-ի

պլանավորվող

աշխատանքների նպատակների համաձայն:
Նկար 9. ՖՄՄ-ի աշխատանքների մանրամասն պլանավորման ուղեցույց
1.
1a

1b
2.

3

4

5

5.1

5.2

5.3
5.6

5.6b

<Կարճ անվանում, աշխատանքի համար>
Թեմա և նպատակ
Թեմա
Մեկ կամ երկու նախադասություններով նկարագրել տվյալ ՖՄՄ
աշխատանքի առարկան և ապրելակերպի հետ կապված թեման
Գլխավոր նպատակը և խնդիրները
Հակիրճ ձևով նկարագրել գլխավոր նպատակը և խնդիրները
Աշխատանքի ընդհանուր նկարագրությունը
Հիշատակել նշանակետային գյուղերը/համայնքները, համայնքների
նշանակետային հատվածները, նախապատմությունը, գլխավոր
աշխատանքները, զարգացման առումով ակնկալվող ազդեցությունը
և ուսուցման արդյունքները:
ՖՄՄ-ի աշխատանքի բյուջեն
Բյուջեն սահմանված է՝ X,000 Եվրո գումարով:
Դրամաշնորհի գումարներ՝ ցանքաֆինանսավորման հիմնադրամի
մրցանակների շնորհման, փոխանակման & ուսուցման համար, …
Փոխանակումը և ուսուցումը
Փոխանակման այցելությունների, ուսուցման և բյուջեների
համառոտ նկարագրությունը
Քայլերը
Այստեղ նկարագրեք իրականացվելիք տարբեր քայլերը/փուլերը,
այդ
թվում՝
հայտարարությունները,
մրցակցության
միջոցառումները և այլն
Հայտարարությունը
ՖՄՄ աշխատանքի գլխավոր կետերը, ինչպես և որտեղ է այն
հայտարարվելու և որ ուղիներով/ալիքներով: Օգտագործեք նաև
լրատվական միջոցներ:

Աշխատանքները, որոնք մասնակիցները կարող են/պարտավոր են
նախաձեռնել
ՖՄՄ-ի
աշխատանքում
մասնակիցներից
սպասվող
գործողությունները
Մտցրեք լրացուցիչ քայլեր/ մանրամասն աշխատանքներ.………
Գնահատման ժողովի հիմնադրումը
Տեղում անկախ և անկողմնակալ գնահատման հանձնաժողովի
նշանակումը
Մրցակցություն–գնահատման չափանիշները ներառում են.
35% ՖՄՄ աշխատանքի գլխավոր նպատակը/խնդիրը
35% ՖՄՄ աշխատանքի երկրորդ նպատակը/խդիրը
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Դիտողություններ

Կապիտալավորման
գործիք

Ի նկատի ունենալ
լրատվամիջոցների
գործիքը

Օգտագործեք
լրատվության
գործիքը՝
իրազեկելու,
հետաքրքրություն
առաջացնելու և
մասնակցությունը
մեծացնելու
նպատակով

ԱՄՔ- III
30%

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Ներկայացման որակը

5.7

Ներկայացման և գնահատման միջոցառումը
Վայր, որտեղ տեղի են ունենալու ներկայացումները և գնահատումը
Մասնակիցների ներկայացումները, գնահատումը, պարգևատրման
և հաղթելու վկայագրերի շնորհումը: Լրատվամիջոցների
օգտագործումը

5.8

Մրցանակների շնորհումը
Մրցանակային դրամաշնորհների գումարները՝ 1ին մրցանակ. € …,
2րդ մրցանակ € …, … (Ընդամենը՝ € .…): Մրցանակները վճարվելու
են գնահատման միջոցառումից հետո՝ ՈՊԿ-ի կողմից:
Հնարավոր երկրորդ փուլի մրցակցությունը
…….
Գնահատումը և գնահատման որոշումը
ԳԱԽ-ը, ՖՄՄ-ի Միջնորդը և ՈՊԿ-ի աշխատակիցը կօգտագործեն
ՖՄՄ-ի Գնահատաման գործիքը, հարցազրույց կանցկացնեն
մասնակիցների հետ; կմշակեն արդյունքները և կքննարկեն դրանք
ԳԱԽ-ում, հաշվետվություն կներկայացնեն ծրագրին:

6
7
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Կառուցվածքի
օրինակ; կարելի է
փոխակերպել
Հարկավոր է
հրավիրել
տեղական
լրատվամիջոցները՝
միջոցառման մասին
հաղորդելու համար

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

9 Եզրափակիչ դիտարկումները
9.1

ՖՄՄ-ի փորձնական նախագծերից ստացված փորձը

2014թ-ին

ՖՄՄ-ի

փորձնական

աշխատանքների

գնահատումը

եկել

է

այն

եզրահանգման, որ ՖՄՄ-ը լիովին հապատասխանել է ակնկալվող արդյունքներին և
նույնիսկ գերազանցել է դրանք:
❖ ՖՄՄ-ը ստեղծել է ինտենսիվ և կառուցողական զարգացման դինամիկա՝
մասնակցության բարձր մակարդակով, տեղական հզոր սեփականատիրությամբ և
մոբիլիզացրել է տեղական զարգացման միջոցներ և սեփական ներդրումներ;
❖ ՖՄՄ-ից առաջ տեղական համայնքների և հարակից պահպանվող տարածքների
միջև փոխհարաբերությունները եղել են լարված; ՖՄՄ-ի աշխատանքներից հետո
հարաբերությունները էապես բարելավվել են և մարդիկ գտել են ընդհանուր
հետաքրքրություններ՝

սոցիալ-տնտեսական

զարգացման

առումով

իրենց

ձգտումների և հարևան պահպանվող տարածքում կենսաբազմազանությունը
պահպանելու ծրագրի նպատակի միջև;
❖ “Վստահություն”՝ դա այն կարևոր բառն է, որն օգտագործել են հարցազրույցում
ներգրավված շատ մասնակիցներ: Դա իր մեջ ամփոփում է վստահության
բարելավում՝ տեղացիների և ծրագրի միջև, համայնքների և հարակից պահպանվող
տարածքների միջև, ինչպես նաև "վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ"՝
սեփական զարգացումը ավելի լավ վերահսկելու իմաստով;
❖ Նախաձեռնական ծրագրի տասը մասնակիցներից ութը նշել են, որ նրանք մտադիր
են շարունակել այն աշխատանքները, որ սկսել են ՖՄՄ-ի գործընթացի
շրջանակներում;
❖ Մասնակիցները մոբիլիզացրել են սեփական զգալի պաշարներ՝ կանխիկով և ոչ
դրամական՝

զարգացման

գծով

իրենց

սեփական

նախաձեռնություններ

իրականացնելու համար; մի քանի դեպքերում, մրցույթում չհաղթած մասնակիցները
սկսեցին իրականացնել իրենց բիզնես գաղափարները սեփական պաշարներով;
❖ Նկատվել է զարգացման ձգտումների աճողական ծավալումը՝ սկսած մեկնարկային
պարզ արտադրության բարելավումներից դեպի եկամուտի ավելացում, իսկ հետո՝
մարկետինգի,

տնտեսական

դիֆերենցիացիայի

և

շուկայում

ինտեգրման

վերաբերյալ հետաքրքրության ձեռքբերման ուղղությամբ;
❖ Չնայած որ սկզբնական շրջանում խմբում միջնորդությունը ոչ միշտ է պատշաճ ձևով
կիրառվում, օգտառուներ արագ հարմարվեցին և կարողացան լավ օգտագործել
ՖՄՄ-ի

չորս

գործիքները

սեփական

զարգացման

նախաձեռնություններ

մեկնարկելու նպատակով:
Այդ դրական բացահայտումները երաշխավորել են ՖՄՄ-ի շրջանակների ընդլայնումը
ENPP-ի ուրիշ ծրագրերում և պատրատվել է առաջին ձեռնարկը և գործիքակազմը,
որում

բացատրվում

են

ճանաչողական

զարգացման

ուսուցման

տեսական

հիմունքները, ՖՄՄ-ի հիմնարար սկզբունքները, ՖՄՄ-ն իրականացնելու համար
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

ինստիտուտային/ կազմակերպչական պայմանավորվածությունները, ՖՄՄ-ի չորս
գործիքները և ՖՄՄ-ի գործընթացի փուլերը: 2016թ-ին վերապատրաստում են անցել
Հարավային Կովկասի բոլոր երեք երկներում՝ այլ ծրագրերում աշխատող ՖՄՄ-ի
պրակտիկները,

սովորելով

ՖՄՄ-ի

մոտեցումը,

սկզբունքները,

գործիքները,

միջնորդությունը և ԳՊԱԳ օգտագործելու ձևը:

9.2

ՖՄՄ-ի փորձը տարբեր ծրագրերում

2017թ վերջում անցկացվել է փորձի փոխանակման գիտաժողով ՖՄՄ-ի Պրակտիկների
մասնակցությամբ՝ նպատակ ունենալով լսել նրանցից, թե ինչպես են նրանք
իրականացրել ՖՄՄ-ը իրենց ծրագրերում և հատուկ տեղական համատեքստերում և
ձևակերպել առաջարկություններ՝ ՖՄՄ-ի հետագա իրականացումը ապագայում
բարելավելու

համար:

Այդ

պրակտիկ

աշխատակիցներից

ստացված

անդրադարձումները կարելի է ձևակերպել հետևյալ կետերով.
❖ Նշանակետային համայնքներում բնակիչները կարողացել են լուծել իրենց
սեփական խնդիրները և առաջարկել են շատ խելամիտ զարգացման լուծումներ:
Ծանոթանալով ՖՄՄ-ի հետ, մարդիկ սկսեցին հավատալ սեփական ուժերին,
հաղթահարեցին "հիմարամիտ երևալու" մտավախությունը և ազատ արձակեցին
թվով ավելի շատ նախաձեռնություններ, քան նախապես սպասվում էր;
❖ ՖՄՄ-ը փոփոխել է մտածելակերպը. նախկինում մարդիկ սպասում էին, որ դրսից
ստացված նախաձեռնություններ կօգնեն զարգացման իրենց խնդրիներում, սակայն
ՖՄՄ-ի միջոցով նրանք դառան ավելի ակտիվ և սկսեցին կանխարգելիչ և
լավատեսական կերպով ինքնուրույն զբաղվել սեփական կյանքով;
❖ Թեև տեղական իշխանությունների հետ տեղեկությունների լավ փոխանակումը և
նրանց հետ համատեղ աշխատանքը նպաստել են ՖՄՄ-ի հաջողությանը, նրանք
չպետք է ներազդեն գործընթացի արդյունքների վրա:
❖ Անկախ նրանից, որ ծրագիրը կարող է բյուջեներ սահմանել, կարևոր է, որ հենց
ԳԱԽ-ը որոշում կայացնի ամեն մի աշխատանքի մանրամասնությունների մասին,
այդ թվում՝ մրցանակների մակարդակների մասին;
❖ ՖՄՄ-ի աշխատանքների նախապատրաստումը գործունեության ձևաչափերի
լրացմամբ նպատսել է լավ պլանավորում կատարելուն:
❖ Ընթացակարգերի,

արձանագրությունների

և

արդյունքների

լիարժեք

թափանցիկությունը օգնել է խուսափել բախումներից և լարվածություններից;
❖ Ուշադիր և մանրակրկիտ ձևով սահմանված և ձևակերպված չափանիշները
հաջողության բանալի են;
❖ Գնահատման ժողովի անդամները պետք է գործեն լիովին թափանցիկ և անկախ
ձևով; երբեմն նախընտրելի է նշանակել գնահատման հանձնաժողովի անդամներին
դրսից;
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❖ SPPA-Վրաստանի դեպքում սեփական ներդրումներ աշխատանքների մեջ անելը
համարվել է չափանիշներից մեկը, որը խրախուսել է պարտավորվածության
աստիճանը;
❖ Հրապարակորեն՝ ֆիզիկապես վարվելը մեծ չափի կանխիկ մրցանակային
գումարների հետ երբեմն թվում էր տհաճ; առաջարկություն է արվել շնորհել մրցույթ
հաղթողներին մրցանակի վկայագրեր, որոնք կվճարվեն հետո; ավելի մեծ
գումարներ կարելի է նույնիսկ վճարել երկու կամ երեք տրանշերով՝ ներդրումների
առաջընթացին զուգահեռ;
❖ Կրթողական

փոխանակման

այցելություններ

(ԳԱԽ-ի

անդամների

համար)

զգալիորեն նպաստել են զարգացման վերաբերյալ մտածելակերպի փոփոխմանը և
մեծ լումա են ունեցել ՖՄՄ-ի հաջողության մեջ;
❖ Գաղափարների

իրականացման

թեթև

մոնիտորինգը

խրախուսել

է

պարտավորվածության և նպատակաուղղվածության զգացումը, և նպաստել է
զարգացման աշխատանքների հաջողակի իրականացմանը;
❖ Եթե ավանդական լրատվական միջոցներ բազմաթիվ չեն, ապա ժամանակակից
սոցիալական

լրատվությունը

կարող

է

լավ

դերակատարում

ունենալ;

հասարակական /սոցիալական/ լրատվամիջոցները հիմնականում հասանելի են
երիտասարդ սերնդի համար, բայց եթե ուղերձները այդ երիտասարդներին
խորհուրդ են տալիս՝ տեղեկացնել տարեց մարդկանց և կիսվել սոցիալական
լրատվության

հաղորդություններով,

ապա

կարելի

է

նույնպես

ներգրավել

համայնքների ավելի մեծ տարիքային հատվածը; այդ առումով հաջողությամբ
օգտագորվել է Facebook-ը;
❖ Լրատվամիջոցների ընդգրկումը բարձր է գնահատվել և մղում է տվել բարոյական,
սեփականատիրական և նպատակաուղղվածության միտումներին;
❖ ԳԱԽ-ի անդամներ պետք է ունենան հաղորդակցվելու լավ հմտություններ;
❖ ՖՄՄ-ը գերազանցել է բոլոր ներգրավված կողմերի ակնկալիքները;
❖ ՖՄՄ-ի մեկ ցիկլ բավարար չէ, հաջողությունը կայուն դարձնելու համար կարևոր է
շարունակությունը;
❖ Հաջորդ քայլերում մարդիկ հաճախ ավելի հետաքրքրված են լինում՝ բիզնես և
եկամուտ գոյացնող աշխատանքներում;
❖ Վրաստանում այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ ՖՄՄ-ը նպաստել է
արտագաղթի

մակարդակի

նվազեցման,

այսինքն,

որ

մարդիկ

իսկապես

կարողացան տեսնել ավելի պայծառ ապագա իրենց համար՝ հենց իրենց
բնակավայրերում:
Այդ դիտարկումներն ու փորձը կիրառվել են ՖՄՄ-ի Ձեռնարկը և Գործիքակազմը
արդիականացնելու համար, քանի որ նրանք հաստատել են ՖՄՄ-ի սկզբունքների,
առաջարկությունների և ՖՄՄ-ի կազմակերպչական կառուվածքի ուղեցույցի, ՖՄՄ-ի
գործիքների օգտագործման և միջնորդության մասին, ԳՊԱԳ պատշաճ ձևով սկսելու և
աստիաճանաբար մարդկանցով ղեկավարվող զարգացման գործընթացի միջոցով
առաջ շարժվելու վերաբերյալ առաջարկությունների համապատասխանությունը:
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Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
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Կոլեկտիվ ճանաչողական ուսուցումը

ՖՄՄ-ի գործընթացում մարդիկ համագործակցում են աշխատանքային խմբերում և
որոշումների կայացման գործում, մասնակցում են մրցակցություններին, փոխանակում
են փորձը և աշխատանքներ են սովորում և կարող են ելույթ ունենալ լրատվական
միջոցների

լուսաբանումներում:

ՖՄՄ-ի

գործընթացը

նրանց

թույլ

է

տալիս

բացահայտելու ապրելակերպի բարելավմանն ուղղված և ավելի մեծ եկամուտ բերող՝
սեփական նորարարական ճանապարհներ: Այդ գործընթացում առանձին ընտանիքներ
և տեղաբնակ գործածար մարդիկ մշակել են նոր գաղափարներ և հարմարեցրել են նոր
գործելակերպեր, բայց ի լրումն դրան՝ ամբողջական համայնքներ ցուցաբերել են
աճողական

կարողությունները՝

սահմանափակումներ

և

իրենց

իրավիճակը

հնարավորություններ

հաշվի

համատեղ
առնելու

վերլուծելու,
և

սեփական

զարգացման վերաբերյալ առավել հաջողակի համատեղ որոշումներ ընդունելու:
Զարգացել են ղեկավարման նոր հմտություններ և կատարելագործվել է սոցիալական
կապակցվածությունը համայնքներում: Ավելի արդյունավետ համագործակցության
համար նոր ճանապարհների հարմարեցումը /ադապտացիան/ և ընկալումը կազմում
են համատեղ /կոլեկտիվ/ ճանաչողական ուսուցման մի ձև, որը մղել է խմբի դինամիկան
ավելի բարձր մակարդակի՝ մեկը մյուսի նկատմամբ ավելի մեծ վստահությամբ, ավելի
արդյունավետ համագործակցությունով և ավելի լավ ապագայի առավել համոզմունքով:

9.4

ՖՄՄ-ի սահմաններից դուրս և ՖՄՄ-ի աստիճանական ավարտից հետո

ՖՄՄ-ի օգտառուներ դրսևորում են իրական խանդավառություն և շատ են ձգտում
ստանալ ավելի շատ ՖՄՄ ցիկլեր, իրենց զարգացումը դեպի նոր մակարդակներ
տանելու և նոր հավակնություններին հետամուտ լինելու նպատակով: Սակայն ՖՄՄ
իրականացնող ծրագրեր ունեն ծրագրային սահմանափակ ժամանակաշրջաններ և
երկարաժամկետ

հիմքունքով

հնարավորությունները

ՖՄՄ

սահմանափակ

ֆինանսավորելու
են:

համար

Այնուամենայնիվ,

կան

նրանց
ուրիշ

հնարավորություններ, որտեղ մարդիկ կարող են կիրառել նոր հմտությունները և
փորձը, և հարկավոր է խրախուսել մարդկանց շարժվել այդ ուղղությամբ և
նախապատրաստել նրանց՝ բարեհաջող ձևով հայթայթելու ֆինանսական միջոցներ
ուրիշ հնարավորություններից: Նման այլընտրանքային հիմնադրամների աղբյուրների
օրինակներից են.
❖ Էկո-Միջանցքի Հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում Հարավային Կովկասի
համայնքները կնքել են բնապահպանության համաձայնագրեր և ստացել են
խնայողական հիմնադրամ, որից կարող են տարեկան գումարներ հանել, այն
պայմանով,

որ

հետևում

են

բնապահպանության

համաձայնեցված

գործելակերպերին: Այդ համայնքները կարող են կիրառել իրենց փորձն ու նոր
հմտությունները՝

պլանավորման

և

իրականացման

համար

հիմնադրամից

ստացվող տարեկան գումարներ լավագույն կերպով օգտագործելու համար:
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Օրինակ, նրանք կարող են օգտագործել ՖՄՄ-ի մրցակցության գործիքը՝ գոյացնելու
և ընտրելու լավագույն գաղափարներ, որոնց մեջ կներդնեն գումարը:
❖ ՖՄՄ-ի

շրջանակներում

կարելի

է

հիմնադրել

տեղական

զարգացման

հիմնադրամներ կամ խմբային հիմնադրամներ, որոնք ղեկավարվում են տեղական
հիմնադրամի կառավարման խմբերի կողմից: Եթե այն ղեկավարվում է շրջանառու
հիմնադրամի կանոններով, ապա նրանք կարող են շարունակել աշխատել ծրագրի
ժամկետի ավարտից հետո: Հիմնադրամի կառավարման խումբը կարող է
օգտագործել ՖՄՄ-ի մրցակցության գործիքը՝

հնարավոր լավագույն և առավել

փոխհատուցելի ներդրումները ընտրելու նպատակով: ՖՄՄ-ի իրականացման
ժամանակաշրջանում ՖՄՄ-ի գործիքները կարելի է օգտագործել այդ խմբերին նման
հիմնադրամների

երկարաժամկետ

կառավարման

փորձ

ստանալու

հնարավորությունը ապահովելու նպատակով:
❖ Շատ երկրներում ծրագրերից կամ կառավարությունից մատչելի են գյուղական
զարգացման

հիմնադրամներ

կամ՝

փոքր

դրամաշնորհների

սխեմաներ:

Համայնքներ կամ խմբեր՝ ՏԱԽ-երին կամ ԳԱԽ-երին նման՝ կարող են օգտագործել
համայնքային զարգացման և ՖՄՄ-ի մրցակցության և կապիտալավորման
գործիքների օգտագործման փորձը՝ զարգացման հիմնավորված նախագծեր
որոշելու և ձևակերպելու նպատակով: ՖՄՄ-ից ստացված փորձը կօգնի նրանց
մշակել

դրամաշնորհային

նման

սխեմաներից

օգտվելու

ավելի

հաջող

կիրառություններ: Գյուղական զարգացման նման հիմնադրամները հաճախ
ներդրում

են

կատարում

զարգացման

հատուկ

ոլորտների

մեջ՝

օրինակ

գյուղատնտեսական արտադրողականության, ագրոմշակման և մարկետինգի,
համայնքային

զարգացման

ներդրումներից

ստացված

եկամուտների

դիվերսիֆիկացման մեջ:
ՖՄՄ-ի նախագծի եզրափակիչ փուլերում և աստիճանական ավարտի ժամանակ
կարելի է կիրառել փորձի փոխանակումների և ուսուցման գործիքը՝ ՏԱԽ-երի, ԳԱԽ-երի
և Շրջանառու հիմնադրամի կառավարման խմբերի իրազեկվածությունը բարելավելու,
ԷՄՀ-ին նման խնայողոկան հիմնադրամներ կառավարելու, կամ

գյուղական

զարգացման դրամաշնորհային առկա սխեմաներ հայտնաբերելու նպատակով: Դա
կօգնի հասկանալ, թե ինչպես կարելի է նախապատրաստել դրամաշնորհի որակյալ
դիմումներ/հայտեր, որոնք հաջողության ավելի լավ շանսեր ունեն: Ըստ էության,
դրամաշնորհի դիմումը /հայտը/ նույնպես մրցույթ է, գոյություն ունեցող սահմանափակ
թվով դրամաշնորհներ շահելու համար:
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Հավելված 1. ՖՄՄ-ի Ազգային միջնորդի համար տեխնիկական առաջադրանքի
օրինակը

Այս օրինակը հարկավոր է հարմարեցնել հատուկ ծրագրին և համնատեքստին:
Ծրագիր.
Պաշտոնը:

ՖՄՄ-ի Միջնորդ

Տևողությունը.
Աշխատանքի կատարման վայրը
և աշխատանքային տարածքը.
Պայմանագրի ձևը.

Փորձագետի պայմանագիր (լրիվ/մասնակի
զբաղվածությամբ)

Ա. Ծրագրի և առաջադրանքի ընդհանուր նախապատմությունը
<Ծրագրի անվանումը>, վայր և տևողություն, իրականացվում է <Իրականացնող
գերատեսչություն > և <Խորհդատուի> կողմից: Ծրագրի նպատակներն են . ……
դեպքում,

<Հնարավորության

որոշակի

նախապատմություն

նշանակետային

համայնքներում սոցիալ-տնտեսական պայմանների վերաբերյալ>
Ծրագրի սոցիալ-տնտեսական մասնակցային զարգացման բաղադրիչը կօգտվի
Ֆինանսական

մասնակցային

մոտեցումից

(ՖՄՄ)՝

տեղական

համայնքները

մոբիլիզացնելով նախաձեռնելու իրենց սեփական սոցիալ-տնտեսական զարգացումը:
ՖՄՄ-ի գործընթացին կաջակցի ՖՄՄ-ի Աջակից թիմը, բաղկացած Ծրագրի թիմի
ղեկավարից, Մասնկացային սոցիալ-տնտեսական զարգացման փորձագետից, ՖՄՄ-ի
Միջնորդից

և

ՖՄՄ

Աջակցող

ՈՊԿ-ից:

Կհիմնադրվի

Տարածաշրջանայօն

աշխատանքային խումբ (ՏԱԽ) որպես հարթակ շահագրգիռ մասնակիցների համար,
որը կներարռի ներկայացուցիչներ տեղական վարչական մարմիններից, ՈՊԿ-երից,
քաղաքացիական

հանրությունից,

համայնքներից,

համայնքների

տարբեր

հատվածներից: ՏԱԽ-ը կլինի տեղական ղեկավար և համակարգող մարմին՝ ՖՄՄ-ի
աշխատանքները պլանավորելու և իրականացնելու համար: ՖՄՄ-ի գործընթացը
օգտագործում է չորս հիմնական գործիք, այն է. 1) մրցույթներ և պարգևատրումներ, 2)
կապիտալավորում, 3) փորձի փոխանակում և ուսուցում և 4) ներկայացում
լրատվամիջոցներում:

Այդ

գործինքները

կարելի

է

օգտագործել

ՖՄՄ-ի

աշխատանքների համար խառը ձևով՝ ուղղելով դրանք առանձին ընտանիքներին,
շահառու խմբերին կամ՝ ամբողջական գյուղերին և համայնքներին:
Բարեհաջող ՖՄՄ գործընթացի բանալին է հանդիսանում Տարածաշրջանային ԳԱԽ-ի
աշխատանքների,

նշանակետային

համայնքներում

ՖՄՄ-ի

միջոցառումների

և

մասնակցային գործընթացների պատշաճ միջնորդությունը: Ծրագիրը կներգրավի
փորձառու ՖՄՄ Միջնորդին, որն իրազեկված է խմբային դինամիկայի, խմբային
միջնորդության/աջակցության
նախատեսված՝

և

միջնորդության

մասնակցային

գործընթացների

զարգացման մոտեցումների բնագավառում:
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այդ

խնդիրների

ուղղությամբ

համար

կողմնորոշված

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Բ. Առաջադրանքի խնդիրները և նպատակը
ՖՄՄ Միջնորդի առաջադրանքի գլխավոր մպատակն է՝ հիմնադրել և ուսուցանել
Տարածաշրջանային աշխատանքային խումբ (ՏԱԽ), որն ի վիճակի լինի պլանավորել,
համակարգել և ղեկավարել ՖՄՄ-ի աշխատանքները թափանցիկ և հաշվետվողական
եղանակով: Առաջադրանքի երկրորդ նպատակն է՝ պատշաճ ձևով աջակցել ՖՄՄ-ի
հանդիպումների և միջոցառուների ընթացքում, այդ թվում՝ ՏԱԽ-ի հանդիպումների և
աշխատանքների, ինչպես նաև ՖՄՄ-ի միջոցառումների և աշխատանքների ժամանակ:
Մեկնարկային փուլում ՖՄՄ-ի Միջնորդը կմասնակցի նշանակետային համայնքներում
անցկացվող՝ Գյուղական պայմանների արագ գնահատմանը (ԳՊԱԳ), նպատակ
ունենալով ստանալ հիմնական պատկերացումը ապրելակերպի հետ առնչվող
հարցերի և համայնքների կառուցվածքի մասին: Բացի այդ, ՖՄՄ-ի Միջնորդը կաջակցի
ՏԱԽ-ի հիմնադրմանը, կուսուցանի ՏԱԽ-ին, կծանոթացնի նրանց իրենց խնդիրների և
պարտականությունների հետ, և կմիջնորդի ՏԱԽ-ի գործառույթներում:

ՖՄՄ-ին

Աջակցող ՈՊԿ-ի հետ համագործակցելով, ՖՄՄ-ի Միջնորդը կաջակցի ՖՄՄ-ի
աշխատանքների և գործընթացների արժեքավորման և գնահատման ընթացքում:
ՖՄՄ-ի Միջնորդը կաշխհատի սերտ համագործակությամբ ՖՄՄ-ին Աջակցող ՈՊԿ-ի
հետ, որը վարելու է ՖՄՄ-ի ֆինանսները և նյութատեխնիկական ապահովումը
/լոգիստիկան/, ինչպես նաև ՖՄՄ-ի Աջակից խմբի ուրիշ անդմաների հետ միասին:
ՖՄՄ-ի

միջնորդը

հաշվետու

է

ծրագրի

Մասնակցյաին

սոցիալ-տնտեսական

զարգացման փորձագետին:
Գ. Վայրը և ժամկետները
ՖՄՄ-ի Միջնորդը կաշխատի ….. տարածաշրջանում/ տարածքում/ համայնքներում:
Ժամանակաշրջանը կսկսվի <մեկնարկային ամսից> և կտևի մինչև <ավարտի ամիսը>;
առաջադրանքը գործելու է լրիվ/ մասնակի զբաղվածության հիմունքով:
Դ. ՖՄՄ-ի Միջնորդի խմդիրներն ու պարտականությունները
ՖՄՄ-ի Մեկնարկային Փուլը
•

•

Կատարել Գյուղական պայմանների արագ գնահաումը (ԳՊԱԳ); հնարավոր է,
աշխատելով Մասնակցային սոցիալ-տնտեսական զարգացման մասնագետի
հետ միասին կամ՝ նրա վերահսկողության տակ;
Հիմնադրել Տարածաշրջանային աշխատանքային խումբ և վարել նրա
ուսուցումը, այդ թվում՝ ՖՄՄ-ի նպատակների և կանոնների քննարկումը և
համաձայնեցումը: Օգնություն կարելի է ստանալ ԳՊԱԳ-ի բացահայտումներից
և ՖՄՄ-ի սկզբունքներից:

ՖՄՄ-ի իրականացման փուլը
•

Օգնել/միջամտություն ցուցաբերել ՏԱԽ-ի աշխատանքներին. հանդիպումներ,
աշխատանքների սահմանում և պլանավորում և ՖՄՄ-ի գործիքների
օգտագործում, ինչը ընդգրկում է.
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•
•

•
•

•

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

o ՖՄՄ-ի աշխատանքների թեմաների նույնացում և ընտրություն (ԳՊԱԳ-ից
կամ ՖՄՄ-ի նախորդ ցիկլերից);
o Մշակել
մրցակցությունների
մանրամասնությունները,
այդ
թվում՝
նշանակետային խումբը/ մասնակիցները, ձևը, փուլերը, գնահատման
չափանիշները, ժամանակային սահմանները և ամսաթվերը, գնահատման
հանձնաժողովի անդմաների ընտրությունը;
o Մշակել
կապիտալավորումը.
ցանքաֆինանսավորման
գումարային
մրցանակների
շնորհումները,
համաֆինանսավորումը,
հատուկ
պարգևատրումները (տվյալ ծրագրի բյուջեի սահմաններում);
o Պլանավորել հնարավոր փոխանակումը և այցելությունները, որոնք
համապատասխանում են աշխատանքին.
միջնորդել գաղափարների,
գիտելիքների և հմտությունների …. կարիքների հանդես գալու գործում;
o Լրատվական միջոցների օգտագործման և հաղորդակցության պլանավորում;
o Տեղեկատու կետ/անձ՝ շահագրգիռ մասնակիցների հարցերի համար;
o Միջոցառումների պլանավորումը (հայտարարություններ, գնահատում.
մրցանակների շնորհում, …..);
Աջակցել աշխատանքների իրականացմանը՝ սկսած հայտարարություններից և
միջողցառումների կազմակերպումից մինչև մրցույթները;
Որոշել գիտելիքների կամ ուսուցման կարիքները և ՈՊԿ-ի հետ միասին
կազմակերպել համապատասխան փոխանակման այցելությունները և
դասընթացները;
Միջնորդել գնահատման միջոցառումների ընթացքում (անհրաժեշտության
դեպքում՝ ուսուցանել գնահատողներին);
ՈՊԿ-ի հետ միասին վարել գրառումներ՝ հանդիպումների, միջոցառուների,
փոխանակման այցելությունների, ուսուցման և նման կարգի գործունեության
վերաբերյալ և, հետադարձ կապով, ծրագրին հաշվետվություններ ներկայացնել;
Միջնորդել աշխատանքների գնահատումը և հաջորդ ցիկլի համար
աշխատանքների սահմանումը:

Ե. ՖՄՄ-ի միջնորդության խոշոր արդյունքները
Ակնկալվող արդյունքները, արտադրանքը և փաստաթղթերը կներառեն, բայց կարող են
չսահմանափակվել հետևյալով.
•
•
•
•
•
•

Հիմնադրված և գործունակ ՏԱԽ, այդ թվում. նրա գործունեության պաշտոնական
/ոչ պաշտոնական / կանոնադրությամբ;
ՖՄՄ-ի աշխատանքների պլաններ (ՏԱԽ-ի կողմից, ՖՄՄ-ի Միջնորդի
աջակցությամբ);
Գնահատող հանձնաժողովի ուսուցանված անդամներ և անաչառ և թափանցիկ
գնահատման վարում մրցույթների ժամանակ;
ՖՄՄ-ի հաջողակի և լավ միջնորդվող իրադարձություններ և աշխատանքներ,
ներառյալ մրցույթներ և փոխանակման այցելություններ;
ՖՄՄ-ի աշխատանքների որակական գնահատում;
Միջնորդության մասին սեղմ հաշվետվություններ՝ միամսյա կամ՝ երկամսյա
կտրվածքով:

Զ. ՖՄՄ-ի Միջնորդի որակավորումները և փորձառության պրոֆիլը
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Որակավորումներ.

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Ակադեմիական

աստիճան՝

գյուղական

զարգացման,

հասարակագիտության, բնական պաշարների, գյուղատնտեսության կամ նման
բնագավառում; գիտելիքներ և իրազեկվածություն՝ խմբային միջնորդության ոլորտում:

Կրթություն և ապացուցված փորձ հետևյալ բնագավառներում.
•
•
•
•

•

•
•

Գյուղական մասնակցային զարգացում, փոքր բիզների զարգացման թեքումով;
Խմբի դինամիկա և խմբային միջնորդություն;
Շատ ցանկալի են գիտելքիներ՝ կազմակերպչական զարգացման և
փոփոխությունների գործընթացների ընթացքում աջակցման ասպարեզում;
Ազգային և միջազգային ՈՊԿ-րի, երկկողմ և բազմակողմ զարգացման
գերատեսչությունների
և
ակադեմիական
հաստատությունների
հետ
աշխատանքային փորձ;
Գյուղական մասնակցային զարգացման պլանավորում, իրականացում և
գնահատում, և փոքր դրամաշնորհերի կամ սուբսիդիաների ֆինանսական
կառավարում;
Տեղական
մշակույթի,
նորմերի,
արժեքների
և
ավանդույթների
դյուրընկալություն;
Կապակցվածություն՝ բնության պաշտպանության և/կամ բնապահպանորեն
առողջ կայուն զարգացման բնագավառների հետ:

Հմտություններ. խմբային գործընթացների միջնորդության հմտություններ; տեղական
/պետական/ լեզվով բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ, ծրագրի
վարման համար ընտրված՝ միջազգային լեզվի իմացությունը դիտվում է որպես
առավելություն:
Կից նյութերը.
•
•

ՖՄՄ-ի ձեռնարկը և գործիքակազմը
Ծրագրին առնչվող փաստաթղթերը
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Հավելված 2. ՖՄՄ-ի Աջակցող ՈՊԿ-ի Տեխնիկական առաջադրանքի օրինակ
Ծրագիրը.

<Ծրագրի անվանումը և վարչական համարը >

Ծառայությունների տեսակը

ՖՄՄ-ի աջակցության ծառայություններ

Տևողությունը.
Աշխատանքի կատարման
վայրը և աշխատանքային
տարածքը.
Պայմանագրի տեսակը.

Ծառայությունների մատոցման պայմանագիր

Ա. Ընդհանուր տեղեկությունները ծրագրի և ծառայությունների մասին
<Ծրագրի Անվանումը> իրականացվելու է … /վայր/ և տևելու է … /ժամկետ/, այն
իրագործվում է <կատարող գերատեսչության> և <Խորհրդատուի> կողմից: Ծրագրի
նպատաներն են ……
<Կարելի է տալ որոշ տեղեկություններ նշանակետային համայնքների սոցիալտնտեսական պայմանների մասին>
Ծրագրի մասնակցային սոցիալ-տնտեսական զարգացման բաղադրիչը կօգտագործի
Ֆինանսական

մասնակցային

մոտեցումը

(ՖՄՄ)

տեղական

համայնքներին

մոբիլիզացնելու՝ սոցիալ-տնտեսական զարգացման խնդիրները սեփական ուժերով
նախաձեռնելու ուղղությամբ: ՖՄՄ-ի գործընթացին օգնություն է ցուցաբերում ՖՄՄ-ի
աջակցման

թիմը,

որի

կազմում

ընդգրկված

են

Ծրագրի

թիմի

ղեկավարը,

Մասնակցային սոցիալ-տնտեսական զարգացման մասնագետը, ՖՄՄ-ի Միջնորդը և
ՖՄՄ-ի Աջակցման ՈՊԿ-ը: Շահագրգիր մասնակիցների հարթակ ապահովելու համար
կհիմնադրվի Տարածաշրջանային աշխատանքային խումբ (ՏԱԽ), որը կընդգրկի
ներկայացուցիչներ՝ տեղական իշխանություններից, ՈՊԿ-երից, քաղաքացիական
հանրությունից, համայնքներից և համայնքների տարբեր հատվածներից: ՏԱԽ-ը
հանդես է գալու ՖՄՄ-ի աշխատանքների պլանավորման և իրականացման՝ տեղական
ղեկավար և համակարգորղ մարմնի դերում: ՖՄՄ-ի գործընթացում օգտագործվում են
չորս հիմնական գործիքներ, այն է. 1) մրցակցություն և պարգևատրություն, 2)
կապիտալավորում, 3) փորձի փոխանակում և ուսուցում և 4) ներկայացում
լրատվական միջոցներում: Այդ գործիքները կարելի է կիրառել խառը ձևով՝ առանձին
ընտանիքներին, շահառու խմբերին կամ ամբողջական գյուղերին և համայնքներին
ուղղված ՖՄՄ-ի գործունեությունում:
Հաջողակի ՖՄՄ գործընթացի բանալին է հանդիսանում պատշաճ միջնորդական
գործունեությունը՝ Տարածաշրջանային ՏԱԽ-ի աշխատանքներում, ինչպես նաև
համայնքներում

և ծրագրի տարածքում ՖՄՄ-ի միջոցառումների և մասնակցային

գործընթացների ժամանակ: Միջնորդությունից զատ՝ ՏԱԽ-ին նաև անհհրաժեշտ է
օգնություն՝ ՖՄՄ-ի նյութատեխնիկական /լոգիստիկական/ ապահովման, ՖՄՄ-ի
կապիտալավորման

միջոցների

վարման,

փոխանակման

այցելությունների

կազմակերպման, լրատվամիջոցների մոբիլիզացման և նման այլ հարցերում: Այդ
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

ուղղությամբ ծրագիրը կներգրավի տեղական մի ՈՊԿ՝ որը կունենա կարողություններ
մասնակցային, գործընթացավար զարգացմանը սատարելու և փոքր դրամաշնորհներ
վարելու համար:
Բ. Ծառայությունների հիմնախնդիրը և նպատակները
ՖՄՄ Աջակցող ՈՊԿ-ի առաջադրանքի նպատակն է ապահովել ՖՄՄ գործընթացի
նյութատեխնիկական

/լոգիսիտիկ/

աջակցությունը,

վարելով

ՖՄՄ-ի

կապիտալավորման միջոցները, կազմակերպելով փոխանակման այցելությունները,
մոբիլիզացնելով լրատվության միջոցները և այլ: ՈՊԿ-ը նաև կսատարի գործընթացին՝
վարելով

հակիրճ գրառումներ ՖՄՄ-ի միջոցառումների մասին և օգնելով ՖՄՄ

Միջնորդին

և

ՏԱԽ-ին

հաշվետվությունների

գնահատելու

ներկայացան

գործում:

ՖՄՄ-ի

աշխատանքները,

ՈՊԿ-ը

կվարի

նաև

մանրամասն

հաշվապահություն՝ կապիտալավորման միջոցների ծախսահատուցման գծով: Ավելի
խոշորածավալ

շրջանառության

դեպքում

(ավելի

քան

X.000

€/տարի)

հաշվապահությունը ենթակա կլինի ֆինանսական հաշվեստուգման /աուդիտի/:
ՖՄՄ-ի Աջակցող ՈՊԿ-ը սերտ կհամագործակցի ՖՄՄ-ի Միջնորդի, ծրագրի
աշխատակազմի և ՏԱԽ-ի հետ, և հաշվետու կլինի՝ ծրագրի մասնակցային սոցիալտնտեսական փորձագետին:
Գ. Վայրը և ժամկետները
ՖՄՄ-ի Աջակցող ՈՊԿ-ը կաշխատի ….. շրջանում/ տարածքում/ համայնքներում:
Ժամանակաշրջանը կտևի <մեկնարկային ամսից> մինչև <ավարտական ամիս>;
առաջադրանքը կիրագործվի լրիվ/մասնակի զբաղվածության հիմունքներով:
Դ. ՖՄՄ-ի Աջակցող խմբի խնդիրները և պարտականությունները
ՖՄՄ-ի Աջակցող ՈՊԿ-ի խնդիրներն ու պարտականությունները ներառում են, սակայն
չեն սահմանափակվում հետևյալներով.
•

•
•
•

•

Տրանսպորտի, կացարանի և սննման
կազմակերպում՝ փոխանակման
այցելությունների, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում՝ ՖՄՄ-ի ուրիշ
իրադարձությունների համար;
Հանդիպումների կամ միջոցառումների (օրինակ, հայտարարություններ,
գնահատման միջոցառումներ, ուսուցում) անցկացման տարածքի վարձույթ;
Ուսումնական դասընթացների մասին պայմանավորվածության ձեռք բերում
(անցկացման վայր, ուսուցիչ, ուսումնական նյութեր, ….);
Կապիտալավորման
միջոցների
վարում,
շահառուներին
կատարվող
վճարումների
իրականացում՝
ցանքաֆինանսավորման,
համաֆինանսավորման,
մրցանակների
շնորհման,
խնայողությունների
սխեմաների համար և այլն;
Ֆինանսական միջոցների օգտագործման մասին հաշվապահության և
ստացականների վարում, ՏԱԽ-ին և ծրագրին հաշվետվությունների
ներկայացում;
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ԱՄՔ- III
•
•
•

•

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Աջակցություն լրատվական միջոցների մոբիլիզացման գծով;
Տեղեկատվական նյութերի տպագրում;
Հանդիպումների և միջոցառումների փաստագրում (գրառումներ, բայց նաև
աուդիո-տեսագրական նյութեր) և հանատեղ՝ Միջնորդի հետ միասին՝ ծրագրին
հաշվետվույթուների ներկայացում;
Աջակցություն ՖՄՄ-ի աշխատանքների գնահատման ընթացքում:

Ե. ՖՄՄ-ի Աջակցող ՈՊԿ-ի ծառայությունների խոշոր արգասիքները
Ակնկալվող արդյունքները, արգասիքները և փաստաթղթերը կներառեն, սակայն չեն
սահմանափակելու հետևյալով.
•

•

•
•
•

Լավ կազմակերպված փոխանակման այցելություններ և ուսումնական
միջոցառումներ՝ ՖՄՄ-ի փորձի փոխանակման և ուսուցման աշխատանքների
համատեքստում;
Շահառուներին կապիտալավորման միջոցներից արված վճարումների
գրառումներ, այդ թվում՝ ճշգրիտ հաշվապահություն, լրացված ստացականներ և
համապատասխան ֆինանսական հաշվետվություններ;
Լրատվական միջոցներում տպագրված նյութեր ՖՄՄ-ի աշխատանքների
վերաբերյալ;
ՖՄՄ-ի աշխատանքների վերլուծական գնահատականներ;
Հակիրճ հաշվետվություններ ՖՄՄ-ի միջոցառումների մասին, ինչպես նաև՝
ՈՊԿ-ի գործունեության և նվաճումների մասին զեկուցող՝ ամսեկան կամ
երկամսյա հաշվետվություններ:

Զ. ՖՄՄ-ի Աջակցող ՈՊԿ-ի որակավորումները և փորձառության պրոֆիլը
Ապացուցված փորձառություն հետևյալ ոլորտներում.
•
•
•
•
•
•

•

Գյուղական մասնակցային զարգացման պլանավորում, իրականացում և
գնահատում;
Հակվածություն դեպի փոքր բիզնեսի զարգացման ոլորտը;
Փոքր դրամաշնորների, սուբսիդիաների կամ նման միջոցների ֆինանսական
կառավարում;
Ազգային և միջազգային ծրագրերի, երկկողմ կամ բազմակողմ զարգացման
նախագծերի / գործակալությունների հետ աշխատանքի փորձ;
Հակվածություն դեպի բնության պաշտպանության և/կամ բնապահպանորեն
առողջ կայուն զարգացման ոլորտները դիտվում է որպես առավելություն;
Ունենալ հիմնական/մշտական աշխատակազմ՝ ֆինանսական կառավարման
գծով, բայց նաև աշխատակիցներ, որոնք փորձ ունեն վերևում նշված
զարգացման ոլորտներում;
Ֆինանսական կայունություն վերջին երեք տարվա ընթացքում, տարեկան
նվազագույն …. շրջանառությամբ:

A Կից նյութերը.
•
•

ՖՄՄ-ի ձեռնարկը և գործիքակազմը
Ծրագրին առնչվող փաստաթղթերը
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Հավելված
3.
Տարածաշրջանային
կանոնադրության օրինակ (ՏԱԽ)

Աշխատանքային

խմբի

կանոնների/

Հոդված 1. Նախաբան
a) XY Ծրագիրը ներդրում է կատարելու համայնքների կայուն սոցիալտնտեսական զարգացման մեջ՝ նշանակետային տարածքում մասնակցային
գործընթացի միջոցով, օգտագործելով Ֆինանսական մասնակցային մոտեցումը
(ՖՄՄ), որը խթանում է համայնքի կողմից առաջ տարվող կայուն և հավասար
սոցիալ-տնտեսական զարգացումը՝ նշանակետային տարածքում ընտանիքի,
համայնքի և տարածաշրջանի մակարդաներով, ընդ որում շրջակա միջավայրի
հետ ներդաշնակ կերպով: Տարածաշրջանային աշխատանքային խումբը (ՏԱԽ),
ունենալով
ներկայացուցիչներ
տեղական
վարչական
մարմիներից,
համայնքներից
և
տեղական
քաղաքացիական
հանրության
կազմակերպություններից, հիմնադրվում է որպես շահագրգիռ մասնակիցների
համար նախատեսված մի հարթակ՝ ՖՄՄ-ի աշխատանքները պլանավորելու,
համակարգելու և վերահսկելու նպատակներով: Ծրագրի կողմից ՏԱԽ-ին
կսատարի ՖՄՄ-ի Աջակցող թիմը (ՖԱԹ) և հատկապես ՖՄՄ-ի Միջնորդը՝
օգնություն ցուցաբերելով հանդիպումների, միջոցառումների և ՖՄՄ-ի
մասնակցային գործընթացների ժամանակ:

Հոդված 2. ՏԱԽ-ի հիմնախնդիրը և նպատակները
a) ՏԱԽ-ը հիմնադրվում է և գործելու է որպես տեղական շահագրգիռ
մասնակիցների համար նախատեսված մի հարթակ՝ ՖՄՄ-ի աշխատանքները
պլանավորելու, համակարգելու, ինչպես նաև պատասխանատու, անաչառ և
թափանցիկ ձևով վերահսկելու նպատակով:
Հոդված 3. Այն համայնքները և տարածքը, որտեղ անցկացվում է ՖՄՄ-ը և որի համար
ՏԱԽ-ը պատասխանատու է
a) ՖՄՄ-ն
իրականացվելու
է
համայնքներում, գյուղերում …..

հետևյալ

քաղաքային

համայնքներում,

Հոդված 4. Անդամակցությունը / կազմը
a) ՏԱԽ-ը
բաղկացած
կլինի
իշխանությունների
ներկայացուցիչներից
(կառավարական վարչություններ), տեղական ՈՊԿ-երից, և տեղական
համայնքների ներկայացոցիչներից. ընդհանուր թիվը կազմելու է … մարդ10:
b) Անդամներ
կարող
են
նշանակվել
իրենց
համապատասխան
կազմակերպությունների կողմից կամ՝ ընտրվել այն համայնքների կամ խմբերի
կողմից, որոնց նրանք ներկայացնում են:
c) ՏԱԽ-ում կլինի առվազն երկու կին անդամ և երկու երիտասարդ անդամ (մինչև
35 տարեկան):
d) Անդամակցության համար որևէ փոխհատուցում չի սահմանվում և ՏԱԽ-ի
աշխատանքները իրականացվելու են կամավոր հիմունքով:

10

Առաջարկվում է 7 անդամից նվազագույնը)
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Հոդված 5. Պաշտոնները/գրասենյակները և հատուկ պարտականությունները
a) Նախագահը վարելու է հանդիպումները և պաշտոնապես ներկայացնելու է ՏԱԽին; նա ընտրվելու է ձայների մեծամասնությամբ և պաշտոնում մնալու է …
տարի, վերընտրվելու իրավունքով: Նախագահը ապահովելու է ՏԱԽ-ի
ղեկավարումը, նախագահելու է հանդիպումների ժամանակ, հետևելու է
որոշումների կատարմանը, հաղորդակցվելու է արտաքին անձանց հետ՝ որպես
ՏԱԽ-ի ներկայացուցիչ և իրագործելու է ուրիշ ղեկավար խնդիրներ՝
այդպիսինների առաջացման դեպքերում:
b) Նախագահի տեղակալը կարող է փոխարինել նախագահին վերջինի
բացակայության դեպքում:
c) Քարտուղարը գրառում է հանդիպումները և որոշումները և վարում է
հանդպիպումների արձանագրությունների մատյան և պաշտոնական
փաստաթղթեր:
d) Մյուս անդամները հանդիսանում են շարքային անդամներ՝ հանդիպումների
ժամանակ խոսքի և քվեարկության /ձայնի/ իրավունքներով; նրանք
ներկայացնելու են իրենց կազմակերպությունների, համայնքների կամ խմբերի
ձայները;
e) ՏԱԽ-ի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են ներկա լինել ՏԱԽ-ի
հանդիպուներին որպես ձայնի իրավունքը չունեցող մասնակիցներ:
Հոդված 6. Խնդիրները և պարտականությունները
a) Անցկացնել ՏԱԽ-ի հանդիպումներ՝ ՖՄՄ-ի աշխատանքները կամ ՖՄՄ-ին
առնչվող այլ հարցեր քննարկելու, պլանավորելու և գնահատելու համար;
հանդիպումները գրառվում են արձանագրություններում:
b) Որոշում կայացնել ՖՄՄ-ի կանոնների և նրան մասնակցելու իրավունքի
վերաբերյալ:
c) Որոշել ամեն մի ցիկլի թեմաներն ու գործունեությունը (ՖԱԹ-ի օգնությամբ),
ինչպես նաև կիրառվելիք տարբեր ՖՄՄ-ի գործիքները:
d) Սահմանել գնահատման չափանիշները ՖՄՄ-ի մրցույթների համար:
e) Հատկացնել ՖՄՄ-ի բյուջեն՝ ՖՄՄ-ի չորս գլխավոր գործիքների խառը
օգտագործմանը համաձայն (ՖԱԹ-ի օգնությամբ);
f) Համակարգել ՖՄՄ-ի բոլոր աշխատանքները և մշտադիտարկել դրանց
իրականացումը (ստանալով լոգիստիկական և վարչական օգնություն՝ ՈՊԿ-ից
& միջնորդման օգնություն՝ ՖԱԹ-ից);
g) Գործել անմիջականորեն կամ՝ կապի համար անձանց նշանակել՝ ՖՄՄ-ի
աշխատանքների վերաբերյալ համայնքի ներկայացուցիչներից ստացվող
հարցերի դեպքում;
h) Կազմավորել համապատասխան անկախ և անաչառ գնահատման
հանձնաժողովներ՝ ՖՄՄ-ի մրցույթների համար;
i) Մնալ անկոմնակալ և խուսափել շահերի բախման իրավիճակներից ՖՄՄ-ի
աշխատանքների պլանավորման և իրականացման ընթացքում, օրինակ՝
մասնակցություն չունենալ ՖՄՄ-ի մրցույթներում;
j) Հայտարարել աշխատանքներ, այդ թվում մրցույթներ և միջոցառումներ;
նախընտրելի է, երբ ՏԱԽ-ի անդամներ ակտիվորեն մասնակցում են
համայնքներում տեղեկությունների տարածման և ՏԱԽ-ի հետ հետադարձ
տեղեկատվական հոսքի ապահովման գործում;
- 100 -

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

k) Կազմակերպել տարբեր աշխատանքների լուսաբանումը լրատվական
նյութերում և տարածել ՖՄՄ-ի արդյունքները (ՖԱԹ-ի & ՈՊԿ-ի օգնությամբ);
l) Յուրաքանչյուր ցիկլի ավարտին գնահատել ՖՄՄ-ի աշխատանքների
արդյունքը, մշակել հաջորդ ցիկլի ծրագիրը (ՖԱԹ-ի օգնությամբ);
m) Յուրաքանչյուր ցիկլի ավարտին թողարկել ֆինանսական հաշվետվություն,
կատարող ՈՊԿ-ի աջակցությամբ;
n) և այլն:
ՖՄՄ-ի Աջակցող թիմը, հատկապես՝ ՖՄՄ-ի Միջնորդը և ՖՄՄ-ին աջակցող ՈՊԿը, կօգնեն և կաջակցեն ՏԱԽ-ին իրականացնելու նրա առջև դրված խնդիրները:
Հոդված 7. Եզրափակիչ դրույթներ
a) ՏԱԽ-ը գործելու է ծրագրի ժամկետի սահմաններում, սակայն ծրագրի ավարտից
հետո նա կարող է շարունակել իր գործունեությունը որպես զարգացման
հարթակ՝ շահագրգիռ մասնակիցների համար:
b) Այդ կանոնները կարելի է ձևափոխել ըստ կարիքների, բայց դրա մասին
նախապես հարկավոր է ունենալ ՏԱԽ-կողմից ընդունված որոշում և
խորհրդակցել ՖՄՄ-ի Աջակից թիմի հետ:
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Հավելված 4. ՖՄՄ-ի աշխատանքի պլանավորման ձև
<Կարճ անվանումը, աշխատանքի համարը >
1.

Թեման և հիմնական նպատակը

1a

1.1

Դիտողությունները

Թեման

Մեկ կամ երկու նախադասություններով նկարագրել ապրելակերպի
հետ կապված թեման և առարկան՝ ՖՄՄ-ի տվյալ աշխատանքի համար
1b

1.2 Հիմնական և առանձին նպատակները.
Այդ ՖՄՄ-ի աշխատանքը ջանալու է գրավել … նշանակետային խմբի
մասնակցությունը … X համայնքներում՝ <թեմայով>: Դա կծառայի
հետևյալ բազմաթիվ նպատակների.
1. Բարելավել ապրելակերպը …… տեսանկյունից;
2. …….;
3. Խթանել
ճանաչողական
զարգացման

ուսուցումը,

նախաձեռնողականությունը, ստեղծագործական վարքը և սեփական
զարգացումը

հենց

իրենց

վերահսկողության

տակ

վերցնելու

միտումը:
2.

Աշխատանքի ընդհանուր նկարագրությունը
Հիշատակել նշանակետային գյուղերը / համայնքները, համայնքների
նշանակետային հատվածները և նկարագրել նախապատմությունը,
հիմնական աշխատանքները, ինչպես նաև՝ զարգացման և ուսուցանման
առումով ակնկալվող հիմնական ազդեցությունները:

3

ՖՄՄ-ի …. տվյալ աշխատանքի բյուջեն
Բյուջեն սահմանվում է X,000 եվրո մակարդակով՝ թվով Y գյուղերի

Կապիտալավորման

համար.

գործիք

Ցանքաֆինանսավորման դրամաշնորհների համար գումարը
Պարգևատրությունների դրամաշնորհների համար գումարը
Փոխանակման և ուսուցման համար գումարը
Լրատվամիջոցների համար նախատեսված հնարավոր բյուջեն
4

Փոխանակումը և ուսուցումը
Փոխանակման այցելությունների, վերապատրաստման համառոտ
նկարագրություն և բյուջեներ
Հաշվի առեք Լրատվամիջոցների գործիքը՝ փոխանակման և ուսուցման
մասին զեկուցելու համար

5

Քայլերը
Այստեղ նկարագրվում են տարբեր քայլերը /փուլերը, այդ թվում՝
հայտարարությունների զետեղում, անցկացվելիք մրցույթի
միջոցառումներ և այլն:

5.1

5.2

Հայտարարությունների զետեղումը
ՖՄՄ-ի տվյալ աշխատանքի հիմնական կետերը, ինչպես նաև

Լրատվամիջոցների

տվյալներ, թե ինչպես է այն հայտարարվելու և որ ուղիներով: Ամենից

գործիքի

լավ է կիրառել նաև լրատվության միջոցները:

օգտագործում

Աշխատանքները, որոնք մասնակիցները կարող են/ պարտավոր են
նախաձեռնել.
և այլն:
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ԱՄՔ- III
5.6

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Գնահատման հանձնաժողովների կազմավորումը
Նշանակել

տեղաբնակ՝

անկախ

և

անկողմնակալ

գնահատման

հանձնաժողով, այդ թվում՝ առաջարկել հնարավոր անդամներին,
հնարավոր վերապատրաստման կարիքները
5.6b

5.7

Չափանիշներն ընդգրկում են,
35% Գլխավոր չափանիշ

Կառուցվածքի

35%

Երկրորդ չափանիշ

օրինակ; կարող է

30%

……

ձևափոխվել

Ներկայացումը և գնահատման միջոցառումը

Միջացառման

Վայրը, որտեղ տեղի են ունենալու ներկայացումները և գնահատման

մասին զեկուցեու

ընթացքը:

համար հարկավոր

Մասնակիցների
ընթացքը,

կողմից

արվող

պարգևատրումների

ներկայացումները,

բացատրությունները

գնահատման

է հրավիրել

և

լրատվական

հաղթելու

վկայագրերի շնորհումը:

միջոցներին

Միջոցառման ծրագրում կարելի է ներառել մշակութային և/կամ
տոնական տարրեր:
5.8

Մրցանակների շնորհումներ
Մրցանակային դրամաշնորհների գումարները. 1ին մրցանակ՝ € …, 2րդ
մրցանակ՝ € …, … (Ընդամենը՝ € .…)
Մրցանակները կվճարվեն ՈՊԿ-ի կողմից, գնահատման միջոցառումից
հետո:

6

Հնարավոր երկրորդ մրցակցություն՝ խմբի գործելու/

7

կատարողականության համար
…….
Գնահատումը և արժեքավորումը
ՏԱԽ-ը, ՖՄՄ-ի Միջնորդը և ՈՊԿ-ի աշխատակիցները կօգտագործեն
ՖՄՄ-ի Գնահատման գործիքը, հարցազրույց կունենան մասնակիցների
հետ, կմշակեն, ՏԱԽ-ի հետ կքննարկեն և ծրագրին կզեկուցեն
արդյունքները:
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Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Հավելված 5. Գյուղի պլանավորման մրցույթի համար ուղեցույցի/պլանի օրինակ
(պրայմինգի աշխատանք)
Գյուղի պլանավորման մրցույթ.

Դիտողությունները

"Մեր գյուղը՝ անցյալում, ներկայում և ապագայում "
1.

Թեման և հիմնական նպատակը

1a

Թեման
Գյուղի պլանավորման մրցույթ գյուղերի միջև, որի նպատակն է խթանել
համայնքային զարգացման միտումով մտածելակերպը գյուղերում և
որոշել համայնքային զարգացման առաջնահերթ առարկաները՝ ՖՄՄ-ի
հետագա աշխատանքների համար

1b

Հիմնական և առանձին նպատակները.
•

Խթանել ակտիվ վերաբերմունքը պլանավորման նկատմամբ, այն է.
տեղաշարժել ուշադրության կենտրոնը դեպի այն, ինչը մարդիկ
ցանկանում և կարող են անել, ու ոչ թե ինչի մասին նրանք կարող են
պարզապես "խնդրել":

•

Ամրապնդել ամբողջ բնակչության մասնակցությունը՝տնտեսական և
հասարակական

զարգացման

պլանավորման,

իրականացման,

մոնիտորինգի և գնահատման գործում:
•

Ներկառուցել պատմական վերլուծությունը պլանավորման մեջ, ինչը
թույլ է տալիս դուրս գալ " պարզապես խնդիրներ թվարկելու"
սահմաններից և ավելի տեսանելի դառձնել բնակչության իրական
ցանկությունները/հավակնությունները (իղձերը):

•

Որոշել զարգացման այն աշխատանքները, որոնք մարդիկ իրենք են
նշել որպես առաջնահերթ և որոնք կարելի է կիրառել որպես
թեմաներ ՖՄՄ-ի հաջորդ աշխատանքներում:

2.

Տվյալ աշխատանքի ընհանուր նկարագրությունը
ՖՄՄ-ի

նշանակետային

գյուղերում

կանցկացվի

համայնքային

պլանավորման մրցույթ՝ նպատակ ունենալով մարդկանց թույլ տալ
համեմատել յուրաքանչյուր գյուղի անցյալն ու ներկան,ինչպես նաև նրա
ապագայի հեռանկարները: Այն կխրախուսի մարդկանց մտորելու, թե
ի՞նչ են ցանկանում և ի՞նչ կարելի է անել՝ ներկա "հիմնախնդիրների"
ավանդական լուծումների սահմաններից դուրս, ի նկատի ունենալով
անցյալի դասերը և ապագայի նկատմամբ նրանց երազանքներն ու
հավակնությունները:
Սոցիալ-տնտեսական

զարգացման

պլանավորումը

հիմնված

է

տարածության և ժամանակի գաղափարների վրա:
Տարածքը պատկերավոր ներկայացնելու համար շատ հարմար են պարզ
(թեմատիկական) քարտեզներ: Կարելի է պատրաստել սխեմատիկական
գծագրերով նկարազարդված քարտեզներ, կամ կոլաժներ՝ նկարներից,
լուսանկարներից,

գծագրերից,

կամ

ուրիշ

ստեղծագործական

ճանապարհներով պատրաստված:
Գյուղին կխնդրեն պատրաստել երեք քարտեզ. 1) անցյալը, 2) ներկան և
3) ապագան: Այդ երեք քարտեզները թույլ կտան ավելացնել ժամանակի
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Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

չափաքանակությունը: Մասնակցային պարզ քարտեզագրման միջոցով
գյուղի ղեկավարները և քաղաքացիները կխուսափեն տեխնիկապես
բարդ փորձագիտական պլանավորումից, միաժամանակ դա կխրախուսի
բոլոր մասնակիցներին իրենց լուման ներդնել և հասկանալ, թե ինչ է
նկարագրված:
Անցյալի քարտեզը կստիպի մասնակիցներին մտածել տեղանքի, գյուղի
կառուցվածքի,

ենթակառուցվածքի

մասին,

ինչպես

նաև

հին

ապրելաձևերի և անցյալից քաղված դասերի (լավ ու վատի) մասին, և
նույնիսկ թույլ կտա կրկին բացահայտել մոռացված ներուժերը:
Ներկայի քարտեզը թույլ կտա մասնակիցներին տեսականացնել ներկա
իրավիճակի իրենց ընկալումը:
Ապագայի քարտեզը (օրինակ՝ այսօրվանից 15 կամ 25 տարի անց)
կխրախուսի մասնակիցներին արտահայտել ապագայի և հաջորդ
սերունդի վերաբերյալ իրենց ցանկությունները՝ տարբեր տեղերում
տարածության

(տեղանքի),

ենթակառուցվածքի,

հողօգտագործման,

տնտեսական

և

հանգստի/առողջարարական

գործունեության,

բնակչության, ընտանիքների ապրելաձևերի և այլ առումներով:
3

ՖՄՄ-ի աշխատանքի բյուջեն
Բյուջեն սահմանվում է 7,000 եվրո մակարդակով՝ 8 գյուղերի համար:

Կապիտալավորման

Յուրաքանչյուր գյուղ կստանա միջոցների դրամաշնորհ՝ € 100 չափով՝

գործիք

նյութերի համար և ներկայացումներ պատրաստելու նպատակով:
Բոլոր

մասնակցող

գյուղերին

կշնորհվեն

մրցանակներ,

սակայն

մակարդակները կլինեն տարբեր: Առաջին մրցանակը կկազմի € 2,500,
երկրորդ մրցանակը՝ € 1,500 և երրորդը՝ € 1,000: Մնացած գյուղերը
կստան մասնակցության պարգևատրում յուրաքաչյուրը € 200 չափով:
€ 200 գումարը կողմ է դրվում՝ որպես լրատվական միջոցների և
չնախատեսված ծախսերի համար հատկացվող բյուջե:
Չնախատեսված ծախսերի հոդվածը կարելի է օգտագործել, օրինակ,
պլանավորող աշխատանքային խմբի անդամների՝ հեռավոր գյուղերից
դեպի

ներկայացման

և

գնահատման

անցկացան

ճանապորհարդությունը ֆինանսավորելու նպատակով:

վայրը
Բրոշյուրի

տպագրումը կարելի է կատարել ծրագրի կամ ՈՊԿ-ի տպիչ սարքերով,
դրա

համար

վճարելով

նրա

ընդհանուր

վերադիր

ծախսերով

նախատեսվող բյուջեյից:

Ծանոթություն.
Դա կլինի պրայմինգի
մրցանակների համեստ չափերով:
4
4.1

կարգի

աշխատանք,

Քայլերը
Հայտարարության զետեղումը
ՏԱԽ-ը

կհայտարարի

յուրաքանչյուր

համայնքային

նշանակետային

պլանավորման

համայնքում՝

մրցույթ

հասարակական

հանդիպման միջոցով, որը տեղի կունենա շատ հայտնի հասարակական
և կենտրոնական վայրում, ուր կհրավիրվեն և կմասնակցեն տեղի
հայտնի մարդիկ, բոլոր մարդիկ, ինչպես նաև տեղական լրատվական
միջոցները:
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Օգտագործել
Լրատվամիջոցների
գործիքը

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Հայտարարությունում կընդգրկվի վերևում՝ 2-րդ կետում սահմանված
նկարագիրը,

այդ

թվում՝

ցանքաֆինանսավորումը,

գյուղի

թեման,

նպատակները,

պլանավորման

աշխատանքները՝

անցյալի, ներկայի և ապագայի տեսականացման միջոցով, ավարտական
ներկայացումը և մրցույթը, ինչպես նաև ժամանակացույցը: Եզրափակիչ
միջոցառումը՝

ներկայացումներով,

գնահատման

և

մրցանակների

շնորհման գործունեությամբ, տեղի կունենա հայտարարությունից երկու
ամիս հետո:
Լրատվական միջոցները կհրավիրվեն հայտարարությունը ավելի լայն
լսարանով մեկ տարածելու նպատակով: Բացի այդ, կպատրաստվի և
կտարածվի

հասարակ մի բրոշյուր, որում կներառվի մրցույթի

նկարագիրը,

անցյալի,

քարտեզներ

ներկայի

պատրաստելու

և

պարզ

ապագայի

տեսականացման

հրահանգները,

ինչպես

նաև

մասնակցության խրախուսման ուղեցույցը:
4.2

Գյուղի պլանավորման աշխատանքները բոլորի ակտիվ
մասնակցությամբ
Գյուղացիները պետք է նշանակեն ներկայացուցիներին աշխատանքային
խմբում ընդգրկելու համար՝ որոնք կղեկավարեն անցյալի, ներկայի և
ապագայի թեմատիկական քարտեզների պլանավորումը և մշակումը և
կկատարեն պլանավորումը:
Աշխատանքային խմբերին խորհուրդ է տրվում հավաքել գյուղացիների
հիշողություններ, գաղափարներ և ներդրումներ, հաշվի առնել դրանք
առաջին պլանավորման ժամանակ, իսկ հետո անցկացնել գյուղի
հանրային

հանդիպում՝

քարտեզների

քննարկելու նպատակով, և
խնդրել

տալ

նախագիծ

տարբերակները

հարցնել լսարանի կարծիքը, ինչպես նաև

պլանավորումը

և

ներկայացումը

բարելավելու

առաջարկություններ:
Քարտեզները քննարկելուց հետո, նրանք պետք է քննարկեն և կազմեն
իրենց կարծիքով ահնհրաժեշտ և առաջնահերթ աշխատանքների ցանկ,
որոնք թույլ կտան շարժվել ներկայից դեպի ապագայի ցանկալի
իրավիճակը:
Ի վերջո, աշխատանքային խումբը պետք է ներկայացում անի, որտեղ
կբացատրի երեք քարտեզները և գործողությունների ցանկը, ինչպես նաև
քարտեզների և գործողությունների ցանկի պատրաստման գործընթացը:
5

Փոխանակումը և ուսուցումը
Հայտարարման

փուլում

կտրամադրվի

մի

փոքր

բրոշյուր՝

քարտեզագրման, տեսողականացման, պլանավորման և ներկայացման
վերաբերյալ գործնական խորհուրդներով:
ՖՄՄ-ի Միջնորդը խորհուրդ կտա գյուղի աշխատանքային խմբերին, թե
ինչպես պատրաստել նման տեսողական /վիզուալ/ քարտեզներ, սակայն
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Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

զերծ կմնա բովանդակության մեջ միջամտելուց, հավատարիմ մնալով
առարկայի նկատմամբ չեզոք միջնորդության սկզբունքներին:
Կա մի փոքր բյուջե՝ ուսումնական նյութեր պատրաստելու կամ
տեսականացումներ և ներկայացումներ պատրաստելու վերաբերյալ
մարդկանց ուղղություն տալու համար որևէ անձին ներգրավելու համար:
6

Գնահատման և մրցանակների շնորհման քայլերը
Այդ քայլերը պարտավոր են երաշխավորել մասնակից գյուղերի
ներկայացումների արդարացի և անկոմնակալ գնահատում՝ տեղական
բնակչության մեծ լսարանի առջև, ինչպես նաև այդ միջոցառման մասին
հրապարակումը տեղական լրատվական միջոցներում:

6.1

Գնահատման հանձնաժողովի կազմավորումը
Կկազմավորվի

անկախ

և

անկոմնակալ

գնահատման

հանձնաժողով՝օրինակ՝ ՈՊԿ-երի, կամ համայնքային զարգացման
ասպարեզում

գործող

տեսչությունների
անդմամները

կազմակերպությունների

աշխատակազմից:
կստանան

Գնահատման

հրահանգում՝

ըստ

և

պետական

հանձնաժողովի
մրցակցության

չափանիշների, մասնագիտական և անաչառ ձևով գնահատականներ
տալու մասին:
Գնահատման հանձնաժողովը պետք է պատրաստ լինի հրապարակորեն
բացատրել գնահատականները գնահատման միջոցառման ժամանակ,
այնպես, որ դա բոլորի համար հասկանալի լինի:
6.2

Չափանիշներն ընդգրկում են.
30% Գյուղի պլանավորման աշխատանքային խմբի դինամիկան և
գյուղացիների

մասնակցությունը

պլանավորման

շարքային

(իշխանություններ,
հաստատություններ,

բիզնեսներ,

մեջ

քաղաքացիներ,
կանայք,

հավանաբար՝

երիտասարդություն և երեխաներ):
30%

Անցյալի և ներկայի ստեղծագործական, հավասարակշռված և
իրատեսական վերլուծություն, ըստ այդմ՝ քաղած դասերով,
որոնք արտացոլված են ապագայի նախագծերում և այնպիսի
գործողություններով, որոնք կունենան ազդեցություն գյուղի
ապրելակերպի

վրա

բոլոր

հատվածներում,

ներառյալ

գործարարների, արդյունավետ հողօգտագործման, կրթության,
առողջարարության

և

որիշ

ոլորտները,

ինչպես

նաև

իրատեսական գործողություններով, որոնցում մարդիկ կարող են
իրենց սեփական դերակատարում ունենալ և օգուտ ստանալ:
20%

Բնապահպանական կայունություն (օրինակ, մաքուր շրջակա
միջավայր, ջուր, օդ, բնություն) և փոխկապակցվածություն
պահպանվող տարածքի հետ:

20%
6.3

Ներկայացման տեսարանային/տեսողական որակը

Ներկայացման և գնահատման միջոցառումը
Ներկայացման

և

գնահատման

միջոցառումը

տեղի

կունենա

ՖՄՄ-ի Միջնորդը

հասարակությանը լավ հայտնի՝ կենտրոնական վայրում՝ մեծ լսարանի

կարող է

համար տարածքով: Կհրավիրվեն տեղի նշանավոր անձինք, ՏԱԽ-ը,

խորհուրդներ տալ

գնահատման հանձնաժողովը, գյուղի պլանավորման աշխատանքային

նախագահին՝
միջնորդության
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խմբերը, հանրությունը՝ բոլոր գյուղերից, ինչպես նաև լրատվական

գծով,

միջոցները:

մասնակիցներին՝
իրենց

Մեկ պաշտոնյա կնշանակվի որպես օրվա իրադարձության Նախագահը,

ներկայացումների

օրինակ՝ տեղական իշխանության գլուխը, ՏԱԽ-ից որևէ անդամ, կամ

գծով, իսկ

գնահատման

գնահատման

հանձնաժողովի

նախագահը:

Միջնորդը

կվարի

մոնիտորինգը և կաջակցի, բայց չի գործի միջոցառման մոդերատորի

հանձնաժողովին առ

դերում:

այն, թե ինչպես
նրանք պետք է

Նախագահը կբացի միջոցառումը և կբացատրի նրա նպատակը և

դատեն: Այդ

օրակարգը: Այնուհետև ամեն մի գյուղը կստանա ներկայացում անելու

խորհուրդները

հնարավորությունը,

րոպե:

պետք է տրվեն

Գնահատման հանձնաժողովի անդամներից յուրաքանչյուրը կնշանակի

անկոմնակալ և

միավորներ՝ ընտրության համար նախատեսվող ամեն մի չափանիշով և

բովանդակության

կանի գրառումներ այն մասին, թե ինչն է իրենց դուր եկել, ու նաև

նկատմամբ չեզոք

դիտողությունները, որպեսզի հետագայում կարողանա հիմնավորել և

կերպով: Տեղական

բացատրել գնահատականները:

լրատվության

Բոլոր

յուրաքանչյուրին

ներկայացումներից

կհաշվարկի

ամեն

մի

հետո

գյուղի

կտրվի

մոտ

Գնահատման

ներկայացման

20

հանձնաժողովը

համար

ստացված

միավորների ընդհանուր թիվը, գումարելով մի քանի դիտողություններ
այն մասին, թե ինչպես են կիրառվել գնահատման չափանիշները և
հիմնավորելով յուրաքանչյուր գյուղի ներկայացմանը նշանակված
միավորները:
Գնահատման հանձնաժողովի նախագահը այնուհետև կներկայացնի
արդյունքները և կհանձնի մրցանակի վկայագրեր բոլոր հաղթողներին:
Տեղական լրատվական միջոցներին կառաջարկեն զեկուցել միջոցառման
մասին:
ՈՊԿ-ը կվարի մանրամասն գրառումներ ներկայացումների մասին,
կլուսանկարի քարտեզները և պլանավորման ցանկերը, կամ կձայանգրի
ներկայացումները տեսախցիկով:
6.4

Մրցանակների շնորհումները
Մրցանակային դրամաշնորհները ՖՄՄ-ի այդ շրջանում կկազմեն.
1ին մրցանակը՝ € 2,500, 2րդ մրցանակը՝ € 1,500, 3րդ մրցանակը՝ € 1,000;
€ 200՝ մնացած գյուղերից յւորաքանչյուրի համար (ընդհանսւր թվով
հինգ): Մրցանակային ընդհանուր բյուջեն կազմում է € 6,000:
Մրցանակները կվճարվեն ներկայացման և գնահատման միջոցառումից
հետո՝ ՈՊԿ-ի կողմից:

8

Գնահատումը և արժեքավորումը
ՏԱԽ-ի երկու անդամ, ՖՄՄ-ի Միջնորդը և ՈՊԿ-ի մեկ աշխատակից
կվարեն գնահատումը և կօգտագործեն ՖՄՄ-ի Գնահատման գործիքը:
Այդ

նպատակով նրանք հարցազրույց կվարեն ՏԱԽ-ի, գնահատման

հանձնաժողովի

անդամների

և

առնվազն
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չորս

գյուղական

տեղական
միջոցները պետք է
գրանցեն
միջոցառումը, իսյ
այնուհետ՝
հրապարակել այն:

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

աշխատանքային խմբերի հետ, ներառյալ նաև առնվազն երկու խումբ, որ
մրցանակ չեն ստացել:
Գնահատման արդյունքները կքննարկվեն ՏԱԽ-ում և կզեկուցվեն
Ծրագրին: Արժեքի գնահատման արդյունքները և պլանավորման
ներկայացումների բովանդակությունը կկիրառվեն ՖՄՄ-ի հաջորդ
ցիկլերի

համար

հետագա

աշխատանքները

նպատակով:
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ծրագրավորելու

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Հավելված 6. Աշխատանքի ուղղեցույցի օրինակ՝ "Զբոսաշրջության փաթեթի մրցույթ"
Զբոսաշրջության փաթեթի զարգացման մրցույթ
1.

Թեման և հիմնական նպատակ

1a

Թեման

Դիտողություններ

Գյուղական էկոզբոսաշրջիկությունը՝ դա համեմատաբար նոր ոլորտ է
նոր

տնտեսական

զարգացման

համար:

Էկոզբսաշրջիկության

փաթեթների մշակումով կարելի է ամրապնդել ձեռնարկատիրական
կարոզությունները, ընդ որում, բնության պաշտպանության ծրագրային
նպատակներին համահունչ ձևով
եկամուտները

և

նպաստում

և դա
է

օգնում է բազմազանել

կայուն

սոցիալ-տնտեսական

զարգացմանը:
1b

Հիմնական և առանձին նպատակները.
ՖՄՄ-ի տվյալ աշխատանքը ջանում է գրավել ընտանիքների կամ
ընտանեկան խմբերի /կլաստերների/
ընդգրկված

համայնքներում

մասնակցությունը՝

էկոզբոսաշրջության

ՖՄՄ-ով

զարգացման

առարկայով: Դա կծառայի հետևյալ բազմակի նպատակներին.
1. Խրախուսել

մարդկանց

պատկերացումները

երևակայությունը,

ինտեգրված

նրանց

զբոսաշրջության

փաթեթների

տեսակների մասին, որոնք կարելի է զարգացնել որպես կենսունակ և
ծախսահատույց գործունեություն՝ բնության պաշտպանությանը
համահունչ կերպով:
2. Առաջարկել հնարավորություններ և պաշարներ՝ ծախսահատուցող
էկոզբոսաշրջության

ծառայությունների

և

ապրանքների

գծով

կարողությունների ձևավորան նպատակով;
3. Ապահովել

ֆինանսական

աջակցություն

զբոսաշրջության

առաջարկված բիզնեսներին, որոնք ունեն շահութաբերության լավ
հեռանկարներ:
2.

Տվյալ աշխատանքի ընհանուր նկարագրությունը
Համայնքներում տնտեսությունը մեծ չափով կախված է ավանդական
գյուղատնտեսությունից,
օգնությունից
Սահմանակից

և

տարաբնակ

մոտակա

աշխատողներից

քաղաքում

Պահպանվող

առկա

տարածքը

ստացված

զբաղվածությունից:

ջանում

է

զարգացնել

էկոզբոսաշրջիկություն և ողջունում է համայնքներից մատուցվող
էկոզբոսաշրջության

լրացուցիչ

ծառայությունները՝

ավելի

շատ

այցելուներ գրավելու և սպասարկելու նպատակով: Համայնքները
ցուցաբերում

են

հետաքրքրվածություն

էկոզբոսաշրջության

զարգացման նկատմամբ, քանի որ էկոզբոսաշրջության ապրանքներ և
ծառայություններ կարող են եկամուտ ձևավորել և բազմազանեցնել
տեղական տնտեսությունը: ՖՄՄ-ի տվյալ աշխատանքը կխրախուսի
մարդկանց հետազոտելու եկամուտի այդ նոր ներուժերը՝ եռափուլ ՖՄՄի աշխատանքի միջոցով:
Առաջին
կենսունակ

շրջանում

մասնակիցներին

(էկո-)զբոսաշրջության

կհրավիրեն

ներկայացնել

փաթեթային

զարգացման
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

գաղափարներ: Նպատակն է՝ ստանալ գաղափարներ կենսունակ և
գործնական

փաթեթների

վերաբերյալ,

որոնք

ունեն

բազմակի

բաղադրիչներ, այդ թվում՝ կացարան, սնունդ, տեղական արտադրանք,
ուղեկցման /զբոսավարի/ ծառայություններ, տրանսպորտ, բացօդյա
գործունեություն, և այլն, և միաժամանակ համապատասխանում են
տեղական ավանդույթներին և Պահպանվող տարածքի բնությանը:
Ընտանիքներին

խրախուսում

են

համագործակցել

և

համատեղ

ներկայացնել փաթեթների գաղափարներ: Գնահատման հանձնաժողովը
կընտրի

թվով

մինչև

տասներկու

լավագույն

որակավորված

գաղափարներ:
Երկրորդ

փուլում

յուրաքանչյուրը

տասներկու

կստանա

ընտրված

մասնակիցներից

ցանքաֆինանսավորման

դրամաշնորհ՝

փաթեթային գաղափարի համար € 150 չափով՝ էկոզբոսաշրջության
իրենց

առաջարկած

փաթեթի

գաղափարը

զարգացնելու՝

պարզ

ձևաչափի բիզնես պլանի և իրականացման պլանի տեսքով: ՖՄՄ-ը
կկազմակերպի

փորձի

փոխանակման

այցելություն՝

էկոզբոսաշրջության գործունեությամբ զբացվող համայնքներ, ինչպես
նաև

Պահպանվող

տարածք:

Բացի

այդ,

կտրամադրվի

կարճ

վերապատրաստում բիզնես պլանավորման գծով: Դրանից հետո
մասնակիցները

կարող

են

մշակել

իրենց պլանը:

Գնահատման

հանձնաժողովը կընտրի լավագույն հինգ բիզնես պլան՝ նախապես
սահմանված

չափանիշների

պլաններից

յուրաքանչյուրը

համաձայն:

Ընտրված

կստանա

հինգ

բիզնես

համաֆինանսավորման

դրամաշնորհ՝ € 600 չափով՝ առաջարկված էկոզբորսաշրջիկության
փաթերի իրագործումը սկսելու համար:
Երրորդ փուլում ընտրված հինգ առաջարկությունները կիրականացվեն:
Վեց ամիս հետո իրականացման աշխատանքները կգնահատվեն ըստ
գործարարական

համապատասխանության,

ձեռնարկատիրական

հմտությունների, ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրներ և այլ կարգի
նպաստներ գրավելու կարողության, և այլն: Իրականացման երեք
լավագույն

աշխատանքներին

դրամաշնորհներ

(€2,500,

համապատասխանաբար)՝

կշնորհվեն
€1,500

և

շարունակությունը

մրցանակային
€1,000

չափով,

խրախուսելու

և

համախմբելու համար:
3

Էկոզբոսաշրջության փաթեթային զարգացման աշխատանքի բյուջեն
Բյուջեն սահմանվում է € 11,000 մակարդակով:

Կապիտալավորման

Ցանքաֆինանսավորման դրամաշնորհներ՝ € 1,800

գործիք

Համաֆինանսավորման դրամաշնորհներ՝ € 3,000 (5 x € 600)
Մրցանակային վերջնական պարգևատրություններ ՝ € 5,000 (€ 2,500, €
1,500 և € 1,000)
Փոխանակման և ուսուցանման բյուջեն սահմանվում է € 1,200 չափով:
4

Փորձի փոխանակումը և ուսուցումը
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Ընտրված տասներկու որակավորված մասնակիցներին կներգրավեն
փոխանակման այցելության մեջ, որի ընթացքում նրանք այցելելու են

Հաշվի առնել

էկոզբորսաշրջիկության

տեղական

ընթացող

գործունեությամբ

համայնքները՝

նպատակ ունենալով ոգեշնչվել և ձեռք բերել գաղափարներ ՝այնտեղ

լրատվամիջոցների

մատուցվող էկոզբորսաշրջիկության ապրանքների և ծառայությունների,

օգտագործումը

ինչպես նաև նրանց փաթեթների մասին:

հետագա

Մոտակա Պահպանվող

տարածքի /ՊՏ/ այցելությունը մասնակիցներին թույլ կտա տեղեկանալ
ՊՏ-ում

էկոզբոսաշրջության

գործունեության

մասին,

այնպես

տարածման համար

որ

մասնակիցները կարողանան չափարկել իրենց կողմից առաջարկվող
փաթեթային

պլանները՝

ըստ

տվյալ

ՊՏ-ում

ընթացող

էկոզբոսաշրջության աշխատանքների:
Կտրամադրվի մեկօրյա կամ երկօրյա ուսուցում էկոզբոսաշրջության
ծառայությունների, բիզնես պլանավորման և առաջարկությունների
մշակման առարկաներով:
Մասնակիցները

կարող

են

օգտագործել

ցանքաֆինանսավորման

դրամաշնորհը՝ դրսի փորձառությունից օգտվելու, ինչպես նաև իրենց
ներկայացման համար նյութեր ձեռք բերելու համար, ինչպես համարում
են անհրաժեշտ և օգտակար:
5

Քայլերը
Իրականացվելիք տարբեր քայլերի/փուլերի նկարագրությունը

5.1

Հայտարարության զետեղումը
ՏԱԽ-ը

կհայտարարի

ՖՄՄ-ի

այս

աշխատանքը

յուրաքանչյուր

Օգտագործել

նշանակետային համայնքում՝ հասարակական հանդիպման միջոցով,

լրատվամիջոցների

որը տեղի կունենա շատ հայտնի հասարակական և կենտրոնական

գործիքը (տեղական

վայրում, ուր կհրավիրվեն և կմասնակցեն տեղի հայտնի մարդիկ, բոլոր

հեռուստատեսու-

մարդիկ, ինչպես նաև տեղական լրատվական միջոցները:

թյուն, ռադիո,

Հայտարարությունում կընդգրկվի վերևում՝ 2-րդ կետում սահմանված

լրագրեր),

նկարագիրը,

պոստերներ և

այդ

թվում՝

թեման,

նպատակները,

նախնական

որակավորման չափանիշները (քայլ 5.3a), ցանքաֆինանսավորումը,

հակիրճ բրոշյուր,

փաթեթային պլանավորման մրցույթը (տես 5.5 և 5.5a), առաջին

որը նկարագրում է

լավագույն հինգ իրագործումների համաֆինանսավորումը և վերջնական

տվյալ աշխատանքը

իրականացման մրցույթը (տես 5.7) և ժամանակացույցը:

և մրցույթի փուլերը:

Էկոզբոսաշրջության

փաթեթների

և

ՊՏ-ում

ծավալվող

էկոզբոսաշրջության մասին տեղեկություններ տալու համար կհրավիրվի
էկոզբոսաշրջության

փորձագետ

և

պահպանվող

տարածքի

ներկայացուցիչ:
Բնության

պաշտապանությանը

համապատասխանող

էկոզբոսաշրջության

աշխատանքներ

ընտանիքներին

կհրավիրեն

զարգացնել

կերպով

հետաքրքրված

արտահայտել

իրենց

հետաքրքրվածությունը տվյալ ՖՄՄ աշխատանքնի նկատմամբ: Այդ
պայմանով նրանք
գործընթացը՝
զարգացման

այնուհետև կանցնեն նախնական որակավորման

ներկայացնելով
գաղափարներ:

էկոզբոսաշրջության
Ընտանիքներին

փաթեթային

քաջալերում

են

ներկայացնել էկոզբոսաշրջության ապրանքների և ծառայությունների
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համատեղ փաթեթային գաղափարներ, որոնցում ամեն մի ընտանիք իր
լուման կունենա:
Լսարանի հնարավոր հարցերին պարզաբանում տալու նպատակով
միջոցառման վերջում կանցկացվի հարց ու պատասպանի նիստ:
Բոլոր նշանակետային համայնքներում տվյալ աշխատանքը գովազդելու
նպատակով

կօգտագործվի

ամփոփիչ

պոստերային

վահանակ՝

փակցված հասարակական վայրերում, կբաշխվեն աշխատանքի մասին
պատմող ամփոփ բրոշյուրներ: Դրա մասին հայտարարություն կտրվի
տեղական լրատվական միջոցներում:
5.2

Էկոզբոսաշրջության փաթեթային գաղափարների պատրաստումը
Հայտարարությունից հետո, հետաքրքրված ընտանիքներ կունենան 4
շաբաթ

ժամանակ՝

էկոզբոսաշրջության

ծառայությունների

կամ

ապրանքների փաթեթներ մշակելու և իրականացնելու մասին համառոտ
գաղափարներ ներկայացնելու համար: Հետաքրքրված ընտանիքները
կարող են ներկայացնել իրենց գաղափարները որպես առանձին
ընտանիքներ

կամ՝

որպես

համագործակցություն՝

մեկ

կամ

առաջարկվող

ավելի

ընտանիքի

էկոզբոսաշրջության

փաթեթներում ամեն մի ընտանիքի հստակ նշված մասնակցությամբ:
Զբոսաշրջության փաթեթային գաղափարները պետք է լինեն ընդգրկուն
փաթեթներ,

որոնք

ներառում

կազմակերպումը,

կացարանները

արտադրանքը,

արհեստները,

են

հասարակական

գիշերելու

համար,

տրանսպորտը,

սննդի

տեղական
զբոսավարի

ծառայությունները, և նման այլ տարրերը, ընդ որում՝ ունենան առնվազն
երկու կամ երեք նման տարր:
5.3

Նախնական որակավորում, գրանցում և ցանքաֆինանսավորման
դրամաշնորհի շնորհում

Օգտագործել

Հինգ հոգուց բաղկացած՝ տեղական գնահատման հանձնաժողովը

տեղական

հասարակական նիստերի ընթացքում կգնահատի էկոզբոսաշրջության

լրատվական

փաթեթները ըստ ընտրության չափանիշների և կընտրի տասներկու

միջոցները

լավագույն

համայնքներին

գաղափարները:

Նրանցից

յուրաքանչյուրը

կսատանա

ցանքաֆինանսավորման գումարի դրամաշնորհ՝ € 150 չափով՝ այդ

զեկուցելու համար և

փաթեթային

գործընթացի

գաղափարների

հետագա

մշակման

համար,

ինչի

արդյունքում նրանք պետք է վերածվեն համառոտ բիզնես պլանի և

թափանցիկությանը

իրականացման պլանի:

նպաստելու
նպատակով

Կկազմակերպվի հասարակական միջոցառում, որտեղ ներկա կլինեն
տեղի նշանավոր անձինք և որտեղ հետաքրքրված մասնակիցները
կներկայացնեն էկոզբոսաշրջության իրենց փաթեթային գաղափարները
և

գնահատման

հանձնաժողովին

կհանձնեն

հակիրճ

գրավոր

նկարագրությունները: Հրավիրված կլինեն տեղեկատվական միջոցներ՝
միջոցառման մասին զեկուցելու և թափանցիկությանը նպաստելու
նպատակով:
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Գնահատողները
Գնահատման հանձնաժողովը բաղկացած կլինի հարգված, անաչառ և
արդար լինելու համբավ ունեցող մարդկանցից:

Հանձնաժողովի

անդամների կազմում պետք է լինեն անձինք, որոնք.
•
•
•

•

Լավ գիտեն տարածքը, ծանոթ են տեղական մշակույթին և
բնակիչներին;
Պետք է լինի մեկ ներկայացուցիչ տվյալ պահպանվող տարածքից
(օրինակ, էկոզբոսաշրջության փորձագետ);
Անդամներից
մեկը
պետք
է
ունենա
լավ
գիտելիքներ
էկոզբոսաշրջության
մասին
(օրինակ,
զբոսաշրջության
տարածաշրջանային գրասենյակից);
Մեկ անդամ ՏԱԽ-ից:

Գնահատման հանձնաժողովի յուրաքամչյուր անդամ կտա առանձին
գնահատականներ ըստ հինգ չափանիշների (տես 5.3a): Վերջում
կհաշվարկվի համընդհանուր միավորների թիվը և հանձնաժողովը
կավելացնի

այդ

Գնահատման

միավորները

հիմնավորող

հանձնաժողովը

հիմնավորումները

կբացատրի

հրապարակորեն,

իսկ

բացատրությունները:
գնահատկանները

լավագույն

և

ճանաչված

տասներկու գաղափարները կպարգևատրվեն գրանցման վկայագրերով:
Միջոցառման

ծրագրում

կընդգրկվի

մշակույթային

և

տեղական

մշակույթի հետ կապված զվարճանքի կետը:
Միջոցառումից

հետո

ՈՊԿ-ը

կվճարի

ցանքաֆինանսավորման

միջոցների դրամաշնորհները գրանցված մասնակիցներին:
5.3a

Էկոզբոսաշրջության փաթեթային գաղափարների ընտրույան
չափանիշները
25% Փաթեթը

պետք

է

լինի

իրատեսական

և

գործնականում

իրագործելի, այն է՝ կիրառի տեղական պաշարներ, մարդկանց
հմտություններ և հետաքրքիր լինի էկոզբոսաշրջիների համար:
15%

Պետք է լինի կապ Պահպանվող տարածքի, նրա բնական “գույքի”
և այնտեղ ծավալվող զբոսաշրջության գործունեության հետ:

20%

Փաթեթում

պետք

է

ընդգրկված

լինեն

առնվազն

երեք

էկոզբոսաշրջության արդադրանքներ կամ ծառայոթւյուններ:
20%

Եկամուտ գոյացնելու և տեղական ապրելակերպը բարելավելու
ներուժ

20%

Լինեն բնապահպանորեն ողջամիտ և չհակասեն բնության
պաշտպանությանը

5.4

Զբոսաշրջության փաթեթների՝ բիզնես և իրականացման պլանների
մշակումը (երկու ամիս ժամանակաշրջանում)
Ընտրված

մասնակիցներից

ցանքաֆինանսավորման
Մասնակիցների

համար

գումարի

յուրաքանչյուրը
դրամաշնորհ՝

կկազմակերպվի

փորձի

€

կստանա
150

չափով:

փոխանակման

Փոխանակման և
ուսուցման գործքիը
(տես կետ 4-ը

այցելություն՝ պահպանվող տարածք, ինչպես նաև կտրամադրվի կարճ

վերևում)

դասընթաց՝ բիզնես պլանի մշակման գծով:

Կարելի է հրավիրել
տեղական
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Մասնակիցները իրավունք ունեն օգտագործել ցանքաֆինանսավորման

լրատվամիջոցներին

գումարի դրամաշնորհը՝ խորհրդատուներ ներգրավելու կամ՝ բիզնես

՝ փոխանակման

պլանը և իրականացման պլանը, ինչպես նաև նրանց մասին պատմող

այցելության և

ներկայացումները պատրաստելու համար:

դասընթացի մասին
տեղեկացնելու
նպատակով:

5.5

Էկոզբոսաշրջության փաթեթի՝ բիզնես և իրականացման պլանների
գնահատումը (առաջին գնահատման միջոցառումից երկու ամիս անց,
տես կետ 5.3-ը)

Կհրավիրվեն

Այն նույն տեղական գնահատման հանձնաժողովը, որը գնահատել է

տեղական

էկոզբոսաշրջության փաթեթային գաղափարները առաջին շրջանում

լրատվական

(տես քայլ 5.3-ը) կօգտագործի ստորև ներկայացված չափանիշները (տես

միջոցները՝

քայլ 5.5a, որոնք մի փոքր ձևափոխված են քայլ 5.3a-ում օգտագործված

գնահատման

չափանիշների համեմատությամբ) էկոզբոսաշրջության փաթեթների

միջոցառման և նրա

հիման վրա մշակված բիզնես և իրականացման պլանների գնահատման

արդյուքնի մասին

նպատակով և կանի դա հրապարակային նիստի ժամանակ, ընտրելով

տեղեկություն

հինգ լավագույն պլաններ: Լավագույն ճանաչված հինգ պլաններից

տալու նպատակով:

յուրաքանչյուրին կտրվի համաֆինանսավորման դրամաշնորհ՝ €600

Դա կնպաստի

չափով՝ այդ պլանների իրականացման համար:

թափանցիկությանը
և տեղեկությունների

Գնահատման հանձնաժողովի ամեն մի անդամ կտա գնահատականներ

տարածման

վեցը

գործընթացին:

չափանիշներով,

համընդհանուր

թիվը

այնուհետև
և

կտա

կհաշվարկի

միավորների

բացատրություններ՝

նշանակված

միավորների հիմնավորմամբ: Գնահատման հանձնաժողովը կբացատրի
թե՝

գնահատականները

և

թե՝

նրանց

հիմնավորումները

հրապարակորեն և հաղթող հինգ մասնակիցներին կհանձնի հաղթելու
վկայագրեր:
Միջոցառումից հետո ՈՊԿ-ը կվճարի մրցանակային դրամաշնորհները
հաղթած մասնակիցներին:
5.5a

էկոզբոսաշրջության փաթեթների՝ բիզնես և իրականացման պլանների
գնահատման չափանիշները
25%

Փաթեթը

պետք

է

լինի

իրատեսական

և

գործնականում

իրագործելի, այն է՝ կիրառի տեղական պաշարներ, մարդկանց
հմտություններ և հետաքրքիր լինի էկոզբոսաշրջիների համար:
15%

Պետք է լինի կապ Պահպանվող տարածքի, նրա բնական գույքի
և այնտեղ ծավալվող զբոսաշրջության գործունեության հետ:

20%

Փաթեթում

պետք

է

ընդգրկված

լինեն

առնվազն

երեք

էկոզբոսաշրջության արդադրանքներ կամ ծառայություններ:
20%

Եկամուտ գոյացնելու և տեղական ապրելակերպը բարելավելու
ներուժը

15%

Լինեն բնապահպանորեն ողջամիտ և չհակասեն բնության
պաշտպանությանը

5%

Բիզնես և իրականացման պլաններ ներկայացված են լավ և
հասկանալի ձևով:
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ԱՄՔ- III
5.6

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Էկոզբոսաշրջության փաթեթների՝ բիզնես և իրականացման պլանների
իրագործումը (6 ամիս ժամանակահատվածում)

Փոխանակման և

Մասնակիցները, որոնք կստանան համաֆինանսավորման դրամաշնորհ

ուսուցանման

յուրաքանչյուրը՝ € 600 չափով, կսկսեն իրականացնել իրենց պլանները:

գործիք (տես կետ 4-

Նրանք կօգտագործեն դրամաշնորհային և սեփական պաշարները

ը վերևում)

փաթեթների իրագործումը մեկնարկելու համար: Նրանք կարող են դիմել
ՏԱԽ-ին,

խնդրելով

ֆինանսավորել

հատուկ

փորձագիտության

վարձակալում՝ փոխանակման և ուսուցման համար նախատեսված
բյուջեից:
5.7

Էկոզբոսաշրջության փաթեթի իրագործման գնահատումը
Փաթեթների բիզնես պլանի և իրականացան պլանի գնահատումից վեց

Հրավիրված կլինեն

ամիս անց (կետ 5.5-ը)

տեղական

Այն

նույն

գնահատման

հանձնաժողովը,

որ

գնահատել

է

լրատվական

էկոզբոսաշրջության փաթեթների բիզնես և իրականացման պլանները

միջոցները՝

(տես քայլ 5.5-ը) կայցելի ամեն մի գյուղ՝ զբոսաշրջության փաթեթի

տեղամասերի

իրագործումը գնահատելու նպատակով և կօգտագործի ստորև բերվող

այցելությունների,

չափանիշները (տես քայլ 5.7a-ը, որոնք մի փոքր ձևափոխված են քայլ

գնահատման

5.5a-ում

օգտագործված

էկոզբոսաշրջության

չափանիշների

փաթեթների

համեմատությամբ)՝

առաջընթացը

գնահատելու

միջոցառման և
արդյունքի մասին

նպատակով, ստուգելով, արդյոք դրանք իրականացվել են պլանին

տեղեկացնելու

համապատասխան կամ՝ արդյոք եղել են գործնական ձևափոխումներ,

համար:

որոնք ճիշտ ձևով են արձագանքել ծագած սահմանափակումներին և
հնարավորություններին:
Այդ այցելություններից հետո՝ լավ հայտնի հասարակական վայրում
կանցկացվի վերջնական գնահատման և մրցանակների շնորհման
միջոցառում, ուր հրավիրված կլինեն մասնակիցները, տեղացիները և
լրատվական միջոցները: Գնահատման հանձնաժողովը հանդես կգա
ծրագրի և դաշտային այցերից ստացված տպավորությունների մասին
կարճ ներածական խոսքով, սակայն չի բացահայտի որևէ
դատողություններ կամ կարծիքներ ՝ նրանց կողմից այցելած մրցակից
փաթեթների արդյունքների վերաբերյալ: Դրանից հետո բոլոր
մրցակիցները պետք է անեն կարճ ներկայացում՝ պատմելով, թե ինչպես
են իրագործել էկոզբոսաշրջության պլանները, ինչպես են հաղթահարել
խնդիրները և ինչպիսի նվաճումներ են ունեցել: Հանձնաժողովը կարող է
հարցեր տալ: Այդ եզրափակիչ ներկայացումները, հարց ու
պատասխանները նույնպես պետք է գնահատվեն նույն այն
չափանիշներով, որ կիրառվել են տեղամասերի գնահատման ժամանակ
և կկազմեն միավորների վերջնական հաշվի 25%-ը:
Գնահատման հանձնաժողովի ամեն մի անդամ կտա անհատական
գնահատականներ վեցը չափանիշներով՝ դաշտային այցելությունների
ժամանակ և ներկայացումների համար: Այնուհետև կհաշվարկվի
միավորների համընդհանուր հաշիվը և կավելաացվեն այդ միավորների
բացատրությունները:

Գնահատման

հանձնաժողովը

կբացատրի

գնահատականները և նրանց հիմնավորումները հրապարակայնորեն և
հաղթողներին կհանձնի մրցանակի վկայագիր:
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Կընդգրկվի էկոզբոսաշրջության և տեղական մշակույթի հետ կապված
մշակութա-զվարճալի ծրագրի կետը:
Միջոցառումից հետո ՈՊԿ-ը կվճարի մրցանակային դրամաշնորհները
հողթած մասնակիցներին:
5.7a

Էկոզբոսաշրջության փաթեթի իրագործման գնահատման
չափանիշները
15%

Փաթեթն իրագործվել է իրատեսական ձևով, օգտագործելով

Գյուղեր

տեղական

այցելություն անելու

պաշարները,

մարդկանց

հմտությունները,

իսկ

փաթեթի արտադրանքը հետաքրքիր է էկոզբոսաշրջիկների
համար;

փաթեթը

գործնականորեն

արձագանքել

է

դաշտային

չափանիշները

թե՝

սահմանափակումներին և թե՝ հնարավորությոններին:
15%

Պետք է լինի կապ Պահպանվող տարածքի, նրա բնական “գույքի”
և այնտեղ ծավալվող զբոսաշրջության գործունեության հետ:

15%

Փաթեթում ընդգրկված են առնվազն երեք էկոզբոսաշրջության
արդադրանքներ կամ ծառայություններ:

15%

Գոյացել է եկամուտ, կամ՝ ակնհայտ է եկամտի գոյացման
ներուժը: Եկամուտները նպաստում են տեղական ապրելակերպի
բարելավմանը:

15%

Իրագործումը

բնապահպանորեն ողջամիտ է և չի հակասում

բնության պաշտպանությանը
25%

Իրագործումը լավ է ներկայացվել և հասկանալի է եղել

Կիրառել վերևում

ավարտական գնահատման նիստի ժամանակ և ներառում է

նշված 5

վերևում հիշատակված հինգ չափանիշները:

չափանիշները՝
գնատականներ
տարբերակելու
նպատակով

6
6.1

Լրատվական միջոցների գործիքը
Տեղական լրատվական միջոցների օգտագործումը
Հայտարությունը զետեղելու, ընտրության և գնահատման միջոցառման
(այդ թվում՝ իրագործման շրջանի մասին դատողություն անելու համար
տեղամասերի

այցելություններ),

ինչպես

նաև

փոխանակման

այցելության և ուսւցման մասին տեղեկացնելու նպատակով ՈՊԿ-ը
կներգրավի տեղական լրատվական միջոցները: Դա կօգնի տարածել
տեղեկությունները և կնպաստի գործընթացի թափանցիկությանը:
7

Գնահատումը և արժեքավորումը
ՏԱԽ-ի երկու անդամ, ՖՄՄ-ի Միջնորդը և ՈՊԿ-ի մեկ աշխատակից
կվարեն գնահատումը և կօգտագործեն ՖՄՄ-ի Գնահատման գործիքը:
Այդ

նպատակով նրանք հարցազրույց կվարեն ՏԱԽ-ի, գնահատման

հանձնաժողովի անդամների և առնվազն վեցը մասնակիցների հետ,
ներառյալ նաև առնվազն երկու մասնակցող խումբ, որ չեն անցել առաջին
շրջանը և երկու մասնակից, որ չեն ստացել մրցանակ երկրորդ շրջանում
(բիզնես պլան և իրականացման պլան):
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Գնահատման արդյունքները կքննարկվեն ՏԱԽ-ում և կզեկուցվեն
Ծրագրին: Արդյունքները կկիրառվեն հաջորդ ցիկլում կանանց խմբերի
աշխատանքը

ծրագրավորելու

նպատակով,

նախատեսված կլինի:
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եթե

հաջորդ

ցիկլը

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Հավելված 7. "Կանանց խումբ" աշխատանքի ուղեցույց օրինակ
Կանանց խմբեր եկամուտի գոյացման նպատակով
1.

Թեման և հիմնական նպատակը

1a

Թեման

Դիտողություններ

Հինգ գյուղերում՝ ընտանեկան ֆինանսների ձևավորման և տեղական
տնտեսության մեջ կանանց դերի ամրապնդումը:
1b

Հիմնական և առանձին նպատակները.
Զարգացնել կազմակերպված կանանց խմբերի կարողությունները՝
կառավարելու ընդհանուր Կանանց Խմբերի Հիմնադրամները (ԿԽՀ),
որոնք կարելի է գտագործել եկամուտ գոյացնելու և ընտանեկան
տնտեսությունը բարելավելու համար: Կանանց խմբեր կհիմնադրվեն
և կխրախուսվեն նախաձեռնելու արագ շահույթ և/կամ օգուտ
արտադրող աշխատանքներ: Դա կծառայի հետևայլ բազմակի
նպատաներին.
1. Արդիականացնել առօրյա կյանքի կառավարումը և կանանց
դերը՝ տեղական տնտեսությունում և ընտանիքներում;
2. Բարելավել կանխիկ գումարների ընտանեկան հոսքերը՝ առօրյա
կարիքներին

և

հնարավորություններին

բավարարելու

նպատակով;
3. Խնայողությունների մշակույթի ձևավորումը;
4. Խթանել

ինքնակազմակերպման

կառավարման

կարողությունը,

կարողությունները,
նածաձեռնողական

և

ստեղծագործական վարքը:
2.

Տվյալ աշխատանքի ընհանուր նկարագրությունը
ՖՄՄ-ի հինգ նշանակետային գյուղերում կանայք սովորաբար
պատասխանատու

են

ընտանեկան

բյուջերի

ամենօրյա

կառավարման համար: Կանանց կազմակերպված խմբերի համար
կապիտալավորումը (ցանքաֆինանսավորման միջոցով) Կանանց
Խմբային Հիմնադրամների ձևով (ԿԽՀ) կօգնի կանանց՝ համատեղ
սկսել եկամուտ գոյացնող գործունեություն, բարելավել ընտանեկան
ֆինանսական միջոցները և ավելի տեսանելի դարձնել իրենց
դերակատարումը

տեղական

տնտեսության

և

ընտանեկան

ֆինանսների մեջ:
Ամենօրյա ընտանեկան կարիքները, չնախատեսված ծախսերը և
հնարավորությունները չափազանց զանազան են: Ուստի ԿԽՀ-երը
կդարձվեն ազատ մատչելի, առանց պարտավորությունների կամ
սահմանափակումների,

որովհետև յուրաքանչյուր խումբ կամ

յուրաքանչյուր ընտանիք պետք է ինքը որոշի, թե ինչն է առավել
օգտակար: Ցանքաֆինանսավորման դրամաշնորհը կլինի շատ փոքր՝
մեկ առանձին ընտանիքի տնտեսության վրա էական ազդեցություն
ունենալու համար: Ակնուամենայնիվ, ակնկավում է, որ համատեղ
ԿԽՀ-ներում կուտակված ցանքաֆինանսավորումը կբազմապատկի
ազդեցությունը՝ շնորհիվ համակարգման, մեկը մյուսին օգնելու,
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“ծավալի

հետ

գործունեության,

կապված
միասին

տնտեսումների”,
և

մեկը

միասնական

մյուսից

սովորելու

հնարավորությունների:
ԿԽՀ-ները հանդես կգան որպես մեկնարկային և լծակային կետեր, և
կանանց խմբեբին կխրախուսեն արդյունավետ կերպով կիրառել
ԿԽՀ-երի դրամաշնորհները, ավելացնել ամենօրյա ծախսերի և
չնախատեսված իրավիճակների համար մատչելի գումարները, բայց
նաև

կուտակել

ֆինանսական

տնտեսումներ՝
միջոցներ

որոնք

ունենալ

կօգնեն

ավելի

ընտանիքում

կայուն

անսպասելի

իրավիճակների համար:
Կանանց

կխնդրեն

կազմակերպել

կանանց

խմբեր:

Տարածաշրջանային աշխատանքային խումբը (ՏԱԽ) կսահմանի
կանանց խմբերի նվազագույն և առավելագույն չափը, ինչպես նաև մի
քանի հիմնական կանոնները, իսկ մանրամասն կանոնների մասին
որոշում կկայացնի կանանց աշխատանքային ամեն մի խումբը
առանձին:
Կանանց խմբերի միջև կկայանա ՖՄՄ-ի մրցույթ, որի նպատակն է
լինելու խմբերի ձևավորման խրախուսումը, եկամուտի գոյացումը և
խնայողությունները: Առաջին մրցույթը կկենտրոնանա խմբերի
կազմակերպման, եկամտաբեր աշխատանքների նպատակով ԿԽՀերի օգտագործման կանոնների և պլանների վրա: Երկրորդ մրցույթը
կանցկացվի վեց ամիս անց, ԱԽ-ի կատարողականության խնդրով:
Փորձի փոխանակման և ուսուցման գործիքը կօգտագործվի այնտեղ,
ուր որ դա անհրաժեշտ լինի: Կանանց այն խմբերը, որոնք
ցուցադրեցին փոքրածավալ ԿԽՀ-ի դրամաշնորհներ կառավարելու
իրենց կարողությունը, ավելի ունակ կլինեն օգտագործել այլ
աղբյուրներից ստացվող ֆինանսական միջոցներ, ինչպես նաև ավելի
լավ օգտագործել ավելի մեծ գումարներ:
Կա վտանգ, որ փողը կանհայտանա առաջին օգտագործման
ժամանակ և դրամական կորուստներ կլինեն նաև այնուհետև: Փորձը
ցույց է տվել, որ խմբում որոշումները ընդունվում են զգուշությամբ,
իսկ միասնական պատասխանատվությունը նվազեցնում է այդ
վտանգը:

Դրամական

կորուստը

կարող

է

նաև

համարվել

արժեքավոր, սակայն թանկ նստող փորձ, և չի քննադատվելու:
3

Կանանց խմբերի հիմնադրամի աշխատանքի բյուջեն
Բյուջեն սահմանվում է 15,000 եվրո մակարդակով՝ հինգ գյուղերի

Կապիտալավորման

համար:

հիմնադրամ

Դրա շուրջ 50%-ը (€ 7,500) անջատվում է ցանքաֆինանսավորման
դրամաշնորհների համար: Հաշվարկի հիմքում ընկած է այն
գնահատականը, որ կանանց խմբերին կմիանան կանայք 150
ընտանիքներից և ցանքաֆինանսավորման միջոցներ կկազմեն 50
€/ընտանիքի համար: Ընտանիքին հասանելի վերջնական գումարը
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կհաշվարկվի ըստ ընտանիքների փաստացի քանակության, որոնք
իրականում կմիանան կանանց խմբերին:
Բյուջեի մոտ 50%-ը կշնորհվի մրցանակային դրամաշնորհների
տեսքով՝ կանանց խմբերի կազմակակերպչական և աշխատանքային
պլանների համար, և որպես մրցանակային դրամաշնորհներ՝
կանանց խմբերի կատարողականության համար: Պարգևատրման
ճշգրիտ մակարդակները և գումարները կորոշվեն ՏԱԽ-ի կողմից այն
բանից հետո, երբ հայտնի լինի կանանց խմբերի թիվը:
4
4.1

Քայլերը
ՏԱԽ-ը կնկարագրի և կհայտարարի ՖՄՄ- ի նախատեսվող կանանց

Պետք է օգտագործվի

խմբերի

լրատվամիջոցների

աշխատանքը

հինգ

գյուղերում

և

կխնդրի

բոլոր

ընտանիքների կանանց կազմակերպվել կանանց խմբերով (հաշվի
առնելով սահմանված առավելագույն և նվազագույն չափերը):
Կհայտարարվեն

ցանքաֆինանսավորման

միջոցների

դրամաշնորհների համար առկա բյուջեները և ամեն մի ԿԽՀ-ի համար
գումարների հաշվարկման կանոնները:
Ի լրումն դրան, հայտարարությունում երկու մրցույթները և դրանց
գնահատման չափանիշները կներկայացվեն այնպես, որպեսզի
կանայք

խրախուսված

լինեն

կազմակերպել

խմբեր

և

մտավախություններ չունենան: Բազմաթիվ կանոններ և արգելքներ
սահմանելու

փոխարեն

խմբերը

պետք

է

կենտրոնանան

համագործակցության, միասնական հետաքրքրություններ գտնելու
վրա,

ցուցաբերեն

ստեղծագործական

վերաբերմունք,

երևակայություն, լրջություն, համախմբվածություն, և այլն, որպեսզի
ինքնուրույն կարողանան օգտագործել ԿԽՀ-երի միջոցները ըստ
իրենց սեփական հետաքրքրությունների և գիտելիքների:
Մրցույթների իմաստն այն է, որ դրանք պետք է խթանեն
համագործակցություն,
պլանավորում

և

ստեղծագործական

իրագործում,

վարք

մրցանակի

և

լուրջ

պարգևատրման

դրամշնորհներ ստանալու հնարավորությունով, որոնք հետագայում
կհամալրեն ցանքաֆինանսավորման միջոցների դրամաշնորհները և
կհեշտացնեն

պլանների

ներկայացումների

իրականացումը:

հրապարակային

թափանցիկությանը,

Մրցութային

բնույթը

հաշվետվողականությանը

կնպաստի
և

բոլորին

կտրամադրի սովորելու հնարավորություններ:
Հինգ

նշանակետային

հայտարարությունը

գյուղերի

հասցնվելու

բոլոր

ընթանիքներին

նպատալով

այդ

կօգտագործվեն

տեղական լրատվական միջոցները և հեռարձակման ուրիշ ալիքները:
4.2

Խմբերի ձևավորումը
Գյուղերի

տարբեր

ընտանքիներից

կանայք

կկազմակերպվեն

խմբերով, ինչպես հարմար կգտնեն, հաշվի առնելով մոտիկությունը,
հակվածությունները, ընտանեկան կապերը և այլն: Կարևոր է, որ
նրանք ունենան վստահության զգացում մեկը մյուսի նկատմամբ և
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գործիքը

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

ընդհանուր

ցանկություն՝

այդ

հնարավորությունից

լավագույն

կերպով օգտվելու, քանի որ ներքին կանոններին բավարարելը
հնարավոր է լինում միայն խմբի մեջ հասարակական վերահսկման
միջոցով , քանի որ արտաքին միջամտություն չի թույլատրվում:
Խմբի ղեկավար կարող են լինեն միայն խմբին պատկանող կանայք:
Այդ կանոնով բացահայտորեն բացառվում են տղամարդիկ և
երիտասարդությունը; այդ կանոնը հարկավոր է պահպանել, դրա
շնորհիվ երաշխավորելով, որ որոշումներ կընդունվեն միայն կանանց
կողմից:
Այնուհանդերձ խորհուրդ է տրվում յուրաքանչյուր խմբում ունենալ
առնվազն 8 անդամ՝ միասին սովորելու և բովանդակալից որոշումներ
ընդունելու ավելի շատ հնարավորություններ ունենալու և ավելի
շոշափելի մեկնարկային հիմնադրամից սկսելու նպատակով:

Ի

լրումն դրան խորհուրդ է տրվում, որ խմբի անդամների թիվը
չգերազանցի 25 հոգուց, քանի որ ավելի մեծ խմբերում փոխադարձ
վստահությունը,

թափանցիկությունը

և

սովորելու

հնարավորությունը սկսում են պակասել:
4.3

Խմբի գրանցումը
Գրանցման մասին հայտարարությունից հետո կանայք կունենան X
շաբաթ

ժամանակ

(օրինակ՝

չորսից

վեց

շաբաթ)՝

խմբեր

կազմակերպելու և գրանցելու համար:
Գրանցման համար նրանք կներկայացնեն պարզ "մասնակցության
հայտարարագիր ", որը ստորագրված է բոլոր մասնակցող կանանց
կողմից, ինչպես նաև անդամակցող ընթանիքների ցանկը: Գրանցման
փաստաթուղթը պետք է հանձնել ՏԱԽ-ին կամ՝ յուրաքանչյուր
գյուղում նշանակված ներկայացուցչին: Սկզբնական կանոնները
պետք լինեն շատ պարզ, այն է, որ նրանք մտադիր են մասնակցել
որպես

խումբ՝

Կանանց

Խմբերին

առնչվող

ՖՄՄ-ի

աշխատանքներում, ընդհանուր որոշումներ կայացնել, և վարել
հասարակ գրանցամատյան, որում կգրանցեն իրենց կատարած
աշխատանքները, հանդիպումները և որոշումները և որտեղ պարզ
ձևով կգրառեն մուտքի և ելքի միջոցները:
4.4

Ցանքաֆինանսավորման դրամաշնորհների վճարումը Կանանց
խմբերի հիմնադրամների մեջ
Կանանց

խմների

գրանցումից

հետո

ՏԱԽ-ը

կհաշվարկի

ցանքաֆինանսավորման դրամաշնորհի գումարը ամեն մի միացած
ընթանիքի և ամեն մի Կանանց Խմբի համար: Դրանից հետո ՈՊԿ-ը
կվճարի

գրանցված

Կանանց

խմբերից

յուրաքանչյուրին

ըստ

անդամակից ընթանիքների թվի:
4.5

Խմբերի գործունեությունը
Կանանց խմբերը աշխատում են անկախ ձևով:

Չի նախատեսվում
օգտագործել
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Ամեն մի խումբ կարող է սահմանել սեփական կանոնները և կստանա

փոխանակման և

հատկացված

ուսուցման գործիքը:

գումարը՝

մասնակցող

ընտանիքների

թվին

համապատասխան: Կաննոները կարող են լինել տարբեր ամեն մի
խմբի համար կամ՝ ընդհանուր տվյալ գյուղի բոլոր խմբերի համար,

Ընդհանուր բնույթի

կամ՝ նույնիսկ ընդհանուր բոլոր մասնակցող գյուղերի համար:

տեղեկություններ

Սակայն

կարելի է տարածել

անհրաժեշտության

դեպքում

յուրաքանչյուր

խումբ

տեղական լրատվական

իրավունք ունի որոշելու կաննոնների փոփոխման մասին:

միջոցներով կամ՝
Միակ

պահանջն

այն

գրանցամատյան,
հանդիպումները

ուր
և

է,

որ

յուրաքանչյուր

գրանցում

որոշումները

է
և

խմբի
վարում

խումբ

ունենա

հայտարարությունների

աշխատանքները,

համար նախատեսված

է

ուղիներով /ալիքներով՝

ֆինանսական

գրառումները (ելքի և մուտքի միջոցները) շատ պարզ եղանակով:

բոլորին տեղյակ
պահելով կանանց

Խմբի ղեկավար կարող են լինեն միայն խմբին պատկանող կանայք:

խմբերի

Այդ կանոնով բացահայտորեն բացառվում են տղամարդիկ և

առաջարկությունների

երիտասարդությունը; այդ կանոնը հարկավոր է պահպանել, դրա

մասին կամ նույնիսկ

շնորհիվ երաշխավորելով, որ որոշումներ կընդունվեն միայն կանանց

ապահովել

կողմից:

լրատվական
լուսաբանում՝

Կանանց

հարկավոր

օգտագործումը,

է

խրախուսել

հատկապես

քննարկելու

նորարարական

և

ԿԽՀ-ի

պատմելով, թե ինչպես

կայուն

են սկսում իրենց

գործունեության միջոցով եկամուտի գոյացման նպատակով:
Մրցանակային

դրամաշնորհների

համար

աշխատանքը կանանց

առաջարկվող

գնահատման չափանիշները հարկավոր է օգտագործել որպես
խմբում ԿԽՀ-ի միջոցների ցանկալի կիրառման ուղեցույց (տես
ստորև): Սակայն խմբերին տրվում է ազատություն՝ հետևել այդ
ուղեցույցին թե՝ ոչ,

միևնույն ժամանակ ընդունվում է, որ այդ

ուղեցույցը կողմորոշում է կայունությունը (ուստի ներկայացնում է
ապագայում

նոր

հնարավորություններ՝

նոր

աջակցություն

ստանալու նպատակով):
Որոշ աշխատանքներ կատարելու համար մի քանի խումբ կարող են
աշխատել

միասին:

գրանցամատյանում

Այդ
պետք

դեպքում
է

յուրաքանչյուր

նույնպես

գրանցել

խմբի

այդպիսի

համագործակցության աշխատանքները:
4.6

Աջակցությունը կանանց խմբերին
Փորձը ցույց է տվել, որ կանանց խմբերը լավ են աշխատում
ինքնուրույն: ՏԱԽ-ը և ՖՄՄ-ի միջնորդը պարտավոր են ստուգել,
արդյոք կանանց խմբերը առաջադիմում են, կամ՝ եթե նրանք ունեն
հարցեր կամ դժվարություններ՝ ինչ առումով կցանկանային մի փոքր
օգնություն ստանալ:
Առանձին խմբերին հարկավոր է տալ պարզ խորհուրդներ, սակայն
հարկավոր է հիշել, որ դրա հետ մեկտեղ կանանց խմբերը մրցակցում
են՝

կազմակերպման,

աշխատանքների

պլանավորման

և

կատարողականության ուղղություններով: Մյուս խմբերի համար
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խմբերը:

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

հավանաբար օգտակար ցանկացած խորհուրդ պետք է տալ բոլորին՝
կանանց բոլոր խմբերի ներկայացուցիչների հետ հանրային նիստում
հանդիպման ժամանակ, որպեսզի պահպանաված լինի թափանցիկ,
անկողմնակալ և արդարացի խաղադաշտը բոլոր խմբերի համար:
5

Առաջին մրցույթ Կանանց խմբերի ձևավորման և աշխատանքային
պլանի վերաբերյալ
Այդ մրցույթի նպատակն է խրախուսել կանանց պատշաճ ձևով
կազմակերպվելու,

մշակելու

եկամուտ

գոյացնող

համատեղ

աշխատանքների ողջամիտ և կենսունակ պլան և ներկայացնելու այն
գրանցումից և հիմնադրումից երկու ամիս անց:
Մցույթը

կանցնի

գյուղի

մակարդակով,

իսկ

գնահատումը

կիրականացվի հասարակական միջոցառումների ժամանակ, երբ
կանանց խմբերը կներկայացնեն իրենց ճշգրտված "հիմնադրման
հայտարարգրերը " և անդամների համար նախատեսված ներքին
կանոնները, այդ թվում՝ պարտականություններ, ղեկավարություն,
գործավարություն և որոշումների կայացում: Երկրորդ մասում
կանայք կներկայացնեն եկամուտ գոյացնելու աշխատանքի իրենց
պլանը,

պարզաբանելով,

(արտադրություն,

թե

ինչ

ծառայություն),

աշխատանքն
ինչպես

են

են

անելու

պատրաստելու

ապրանքը կամ ծառայությունը, ինչպես են օգտագործելու ԿԽՀ-ի և
սեփական պաշարները, որն է լինելու նշանակետային շուկան

և

որոնք են ակնկալվող եկամուտները: Ներկայացման երրորդ մասում
առաջարկվում է եկամուտների օգտագործման պլանը:
Ներկայացումը կարելի է անել ցանկացած ձևով, որը կանանց խումբը
համարում է հարմար և լավագույն միջոց՝ խումբը և նրա պլանները
ներկայացնելու համար: Եթե նրանց պահանջվում են նյութեր կամ
ներկայացման տարածք, դա հարկավոր է քննարկել ՏԱԽ-օի հետ
նախապես, իսկ դրանից հետո՝ պայմանավորվել դրա մասին ՈՊԿ-ի
հետ:
5.1

Գնահատման հանձնաժողովի հիմնադրումը
Կձևակերպվի

տեղական

անկախ

և

անաչառ

գնահատման

հանձնաժողով, օրինակ՝ կանանց զարգացում, խմբերի կազմավորում
և

փոքր

բիզնես

խթանող

ՈՊԿ-երի

աշխատակիցներից:

Հանձնաժողովի անդամներին հրահանգ կտրվի գնահատականներ
տալու ըստ մրցակցության չափանիշների՝ մասնագիտական և
արդարացի կերպով:
Գնահատման

հանձնաժողովը

հրապարակորեն

պետք

բացատրելու

և

է

պատրաստ

հիմնավորելու

լինի
իրենց

գնահատականները և դատողությունները:
5.2

Կանանց

խմբերի

ձևավորման

և

աշխատանքային

պլանների

չափանիշները
35% Պարզ և ոչ բարդ կանոններ կանանց խմբի համար. Հստակ
կանոններ

անդամակիցների

համար,

իրենց

պարտականություններով, ղեկավարով, գործավարով և ԿԽՀի գանձապահով:
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.
Կանոններ համագործակցության, որոշումների կայացման և
գրանցամատյանի և ֆինանսական գրառումների վարման
հանար

35%

Եկամուտի գոյացման աշխատանքային պլան, որն ընդունում
են խմբի բոլոր անդամները, որը գործնական է և կենսունակ,
այլ կերպ ասած՝ իրագործելի է, հաշվի առնելով տվյալ ԿԽՀ-ի
պաշարները,

սեփական

գիտելիքներն

ու

ներդրումները

հմտությունները;

և

անդամների

նորարարությունը

և

ստեղծագործական մոտեցումը:
10%

Աշխատանքների

բնապահպանական

և

սոցիալական

կայունությունը, այն է, ծրագրավորվող աշխատանքները
գյուղում չեն ունենա բացասական բնապահպանական և
սոցիալական ազդեցություն
10%

Գոյացող

եկամուտների

ակնկալվող

հոսքի

կայուն

և

արդարացի օգտագործման պլաններ
10%
5.3

Ներկայացման որակը

Ներկայացման և գնահատման միջոցառումը
Յուրաքանչյուր

գյուղում

կանկացվի

ներկայացումներին

և

Միջնորդը խորհուրդ

գնահատմանը նվիրված հասարակական միջոցառում:
Կանանց

յուրաքանչյուր

կազմակերպումը

և

խումբը

եկամուտի

կներկայացնի

գոյացման

Հնարավոր է, որ ՖՄՄ-ի

խմբի

աշխատանքային

կտա կանանց խմբերին
ներկայացումների

պլանները՝ երեք հիմնական հատվածների համաձայն.

վերաբերյալ: Եթե դա

1. Կանանց խմբերի կազմակերպումը և կանոնները. կանոններ
անդամների պարտականությունների, ղեկավարի, գործավարի և
գանձապահի
նշանակման
գծով,
համագործակցության,
որոշումների կայացման և գործավարության կանոնները;
2. Եկամուտի գոյացման պլան. ինչպիսի աշխատանք, արտադրանք
կամ ծառայություն նրանք պլանավորում են արտադրել; ինչպես
են նրանք օգտագործելու ԿԽՀ-ի ցանքաֆինանսավորման
դրամաշնորհը և սեփական պաշարները, ինչպես են սեփական
ներդրումը կատարելու և ինչպես են գոյացնելու եկամուտները
(հնարավոր պատվիրատուներ և կանխատեսվող վաճառքի
ծավալ), ինչու են կարծում, որ դա շահութաբեր գործ կլինի, որոնք
են հնարավոր ռիսկերը և ինչպես են նրանք մտադիր դրանք
մեղմելու;
3. Ինչպես են մտադիր օգտագործելու գոյացած եկամուտները:

այդպես է, ապա դա

Գնահատման

հանձնաժողովի

յուրաքանչյուր

անդամ

կտա

գնահատականներ ամեն մի ներկայացման համար ըստ գնահատման
յուրաքանչյուր չափանիշի: Վերջում թվաբանական հաշվարկներով
կգնահատվի

յուրաքանչյուր

խմբի

համընդհանուր

հաշիվը,

կգումարվեն մի քանի դիտողություններ, որոնք հինավորում են
յուրաքանչյուր

խմբի

միավորների

հաշիվը

յուրաքանչյուր

նախագահը

կներկայացնի

չափանիշով:
Գնահատման

հանձնաժողովի

արդյունքները, կհանձնի պարգևատրման վկայագրեր՝ ամեն մի
հաղթողին և կխրախուսի բոլոր խմբերին լավ աշխատել, քանի որ
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պետք է անել անաչառ և
արդարացի կերպով:
Հարկավոր է հրավիրել
տեղական լրատվական
միջոցներին՝
միջոցառումը
լուսաբանելու
նպատակով:

ԱՄՔ- III
խմբի

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.
կատարողականության

թեմայով

երկրորդ

մրցույթը

կանցկացվի ժամանակաշրջանի վերջում:
Միջացառման մասին տեղեկացնելու նպատակով կհրավիրվեն
տեղական լրատվական միջոցները:
Մրցանակային

պարգևատրումները

կվճարվեն ՈՊԿ-ի

կողմից

միջոցառումից հետո:
5.4

Մրցանակային պարգևատրումները
Մրցանակային դրամաշնորհները այս առաջին շրջանում ամեն մի
գյուղում կկազմեն.
1ին մրցանակ՝ € 250, 2րդ մրցանակ՝ € 150, 3րդ մրցանակ՝ € 100:
(Հինգ գյուղերի ընդհանուր բյուջեն կազմում է € 2,500):
Մրցանակները

կվճարվեն

ՈՊԿ-ի

կողմից

գնահատման

միջոցառումից հետո:
6

Խմբի գործունեության/կատարողականության մրցույթը
ժամանակաշրջանի վերջում
Այդ մրցույթի նպատակն է խթանել ԿԽՀ-ի պատշաճ օգտագործումը
օգտառուների խմբերի կողմից: Այն դինամիկական մրցույթ է, քանի
որ դա "մրցանակ է լավագույն արդյունքների և սովորելու համար":

6.1

Գնահատման հանձնաժողովի հիմնադրումը
Հանձնաժողովը կարող է լինի նույն այն, ինչը և առաջին շրջանում և
հրահանգների կարիք համարյա չի ունենալու, իսկ նոր գնահատման
հանձնոժողովի դեպքում տես քայլ 5.1-ը:

6.2

Չափանիշներն ընդգրկում են.
15%

Թափանցիկությունը կառավարման և կազմակերպչական
դինամիկայի մեջ

15%

Ուսուցման որակը և պատմությունը (քաղված դասերը)

20%

ԿԽՀ-ի

լավ

օգտագործումը

հօգուտ

մասնակից

(խմբի)

ընտանիքների
15%

Կապիտալավորում (միջոցների աճ, լրացուցիչ ֆինանսական
միջոցների և եկամուտների գրավում)

15%

Միջոցների օպտիմալ օգտագործման լավագույն մեթոդների
որոնման և բացահայտման ստեղծագործական մակարդակը

10%

Երրորդ կողմի աղբյուրների օգտագործումը ֆինանական
միջոցների ավելացման նպատակով

5%

Գյուղի կազմակերպության և աշխատանքներին սատարող
տղամարդկանց դերը

5%

Հիմնադրամի պատմության, նրա օգտագործման և ուսուցման
փորձի մասին ներկայացման որակը

6.3

Ներկայացումների և գնահատման միջոցառումը
Յուրաքանչյուր

գյուղում

կանցկացվի

ներկայացումներին

Հնարավոր է, որ ՖՄՄ-ի
և

Միջնորդը խորհուրդ

գնահատմանը նվիրված հասարակական միջոցառում:

կտա կանանց խմբերին

Կանանց յուրաքանչյուր խումբ կներկայացնի իր գործունեությունը

ներկայացումների

կանանց խմբի կարգաիճակում, ինչպես նաև խմբի կողմից եկամուտի

վերաբերյալ: Եթե դա

գոյացան աշխատանքները, երեք գլխավոր հատվածների համաձայն.

այդպես է, ապա դա
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

1. Կանանց
խմբի
գործունեությունը.
Ինչպե՞ս
է
գործել
համագործակցությունը,
ղեկավարությունը,
գործավարը,
գործավարությունը: Արդյոք կաննոները գործնակա՞ն են եղել
կամ նրանք ցանկանում են փոխել դրանք: Արդյոք հե՞շտ է եղել
համատեղել
խմբի աշխատաքները ընտանեկան և այլ
պարտականությունների հետ: Ի՞նչ են նրանք սովորել
համագործակցությունից:
2. Իրականացվե՞լ
են
նախատեսված
եկամուտ
գոյացնող
աշխատանքները, արդյոք նրանք եղե՞լ են հաջողակի թե՝ դեմ են
առել դժվարությունների: Ինչպե՞ս են նրանք օգտագործել
սեփական պաշարները և/կամ արդյոք նրանք ստացե՞լ են
ֆինանսական միջոցներ կամ պաշարներ նաև ուրիշներից:
3. Ստացե՞լ են նրանք աջակցություն գյուղում ուրիշներից:
4. Արդյոք նրանք գոյացրե՞լ են ակնկալվող եկամուտները, ինչպե՞ս
են օգտագործել դրանք և ինչպե՞ս են պլանավորում իրենց ԿԽՀ-ը
ապագայում:
5. Նրանք ունե՞ն պլաններ ծրագրավորված աշխատանքները
շարունակելու կամ ձևափոխելու:
Գնահատման

հանձնաժողովի

յուրաքանչյուր

անդամ

կտա

գնահատականներ ամեն մի ներկայացման համար ըստ գնահատման
յուրաքանչյուր չափանիշի: Վերջում թվաբանական հաշվարկներով
կգնահատվի

յուրաքանչյուր

խմբի

համընդհանուր

հաշիվը,

կգումարվեն մի քանի դիտողություններ, որոնք հիմնավորում են
յուրաքանչյուր

խմբի

միավորների

հաշիվը

յուրաքանչյուր

նախագահը

կներկայացնի

չափանիշով:
Գնահատման

հանձնաժողովի

արդյունքները, կհանձնի պարգևատրման վկայագրեր՝ ամեն մի
հաղթողին և կխրախուսի բոլոր խմբերին լավ աշխատել:
Միջոցառման մասին տեղեկացնելու նպատակով կհրավիրվեն
տեղական լրատվական միջոցները:
Մրցանակները

կվճարվեն

ՈՊԿ-ի

կողմից

գնահատման

միջոցառումից հետո
6.4

Մրցանակային պարգևատրումները
Մրցանակային դրամաշնորհները այդ երկրորդ մրցույթի համար.
1ին մրցանակը՝ € 500, 2րդ մրցանակը՝ € 300, 3րդ մրցանակը՝ € 200
(յուրաքանչյուր գյուղում):
(Հինգ գյուղերի ընդհանուր բյուջեն կազմում է € 5,000)
Մրցանակներ կվճարվեն ՈՊԿ-ի կողմից գնահատման միջոցառումից
հետո:

7

Գնահատումը և արժեքավորումը
ՏԱԽ-ի երկու անդամ, ՖՄՄ-ի Միջնորդը և ՈՊԿ-ի մեկ աշխատակից
կվարեն գնահատումը և կօգտագործեն ՖՄՄ-ի Գնահատման գործիքը:
Այդ նպատակով նրանք հարցազրույց կվարեն ՏԱԽ-իերկու անդամի
հետ, գնահատման հանձնաժողովի երկու անդամների և մասնակից
գյուղերից առնվազն երկու կանանց խմբերի հետ
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պետք է անել անաչառ և
արդարացի կերպով:
Հարկավոր է հրավիրել
տեղական լրատվական
միջոցներին՝
միջոցառումը
լուսաբանելու
նպատակով:

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Մասնակիցների հետ հարցազրույցը կարող է լինել անհատական կամ
փոքր խմբերով, որոնցում կլինեն անդամներ կանանց տարբեր
խմբերից: Մասնակիցների հետ հարցազրույցները կներառեն նաև
առնվազն չորս խումբ, որոնք մրցանակ չեն ստացել:
Գնահատման եզրակացությունները կքննարկվեն ՏԱԽ-ի հետ և
կզեկուցվեն Ծրագրին: Նրանք կօգտագործվեն նաև հաջորդ ցիկլում
կանանց խմբերի աշխատանքները պլանավորելու համար, եթե հաջորդ
ցիկլ ծրագրավորված է:
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ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

Հավելված 8. Գյուղական պայմանների արագ գնահատման (ԳՊԱԳ) գործիքները և
ուղեցույցը
ՖՄՄ-ի մեկնարկային փուլում անցկացվող ԳՊԱԳ-ում օգտագործվում են արագ և ոչ
պաշտոնական

մեթոդներ՝

հետևյալի

մասին

տեղեկություններ

հավաքագրելու

նպատակով.
❖ Ընտանիքի
և
համայնքի
մակարդակով
ծառացած՝
կարևորագույն,
ապրելակերպի հետ կապված հարցեր, որոնց կարելի է անդրադառնալ հատուկ
ՖՄՄ-ի աշխատանքների միջոցով;
❖ Հասարակական կառույցներ և ղեկավարություն, որոշել տարբեր հատվածներ և
հնարավոր թեկնածուներին՝ ՏԱԽ-ի և գուցե՝ ԳԱԽ-երի համար:
ԳՊԱԳ-ի նպատակն է մեծ խնդիրներ ընդհանուր առմամբ ճիշտ պատկերացնել,
հինվելով նշանակետային գյուղերում տարբեր շահագրգիռ մասնակիցների հետ
ունեցած հարցազրույցների վրա, սակայն այն չի կենտրոնանում մանրամասն
քանակական վերլուծությունների վրա: Այդ գնահատումը միավորում է “հետազոտել
լսելով” մոտեցումը և կրկնվող մեթոդների և ստուգումների ստեղծագործական
համադրությունը, ներառյալ տարբեր աղբյուրներից և տեղեկություն հայտնողներից
/ինֆորմանտներից/ ստացված տվյալների "տրիանգուլյացիա" /խաչաձև ստուգումը/:
Այն նաև փնտրում է տեղեկությունների երկրորդական աղբյուրներ և քարտեզներ, կամ
արբանյակից ստացված պատկերեր, գյուղի տեղադիրքի և տեղանքի մասին ընդհանուր
տպավորություն ստանալու նպատակով: Գնահատման ընթացքում օգտագործվում են.
❖ Ողղակի դիտարկումներ, ոտքով կատարվող հանույթներ /տրանսեկտներ/,
ծանոթացում, մասնակցույթուն աշխատանքներին;
❖ Հարցազրույցներ ամենակրևոր ինֆորմանտների հետ, հարցազրույցներ խմբերի
հետ:
ԳՊԱԳ-ի հիմնական թեմաներ/առաջկաներ

8.1 Ուղղակի դիտարումներ
Դիտարկումները սկսվում են գյուղի
տարածք

մտնելուց

տեղեկություններ
մասին:

Տարբեր կարգի եկամուտի աղբյուրներ;

են

•

Կանխիկ գումարների ցիկլեր;

հասանելիության

•

Պաշտոնական և ոչ պաշտանական վարկերի

և

տալիս

Օրինակ,

փորձեք

այնտեղ տարվա տարբեր եղանակներին
տարբեր

եղանակային

պայմաններում:
Տեսեք, ինչպես է օգտագործվում հողը,
ինչպիսին

է

բուսական

ծածկը,

դաշտերի, ջրային հոսքերի և ոռոգման
անցուղիների

Եկամուտի աղբյուրները;

•

պատկերացնել, որքան հեշտ է հասնել
և

•

մատչելիությունը;
•

Եկամուտ տարաբնակներից;

•

Բնական պաշարների օգտագործում;

•

Ժողովրդագրական

միտումներ,

ներառյալ

արտագաղտի ազդեցությունը;
•

Հաշմանդամ կամ փոքրամասնական խմբեր;

•

Պաշտոնական և ոչ պաշտոնական սոցիալապես
ակտիվ կազմակերպություններ;

•

Ավանդական ղեկավարման ձևեր՝ անցյալում և
ներկայում:

դասավորությունը:
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դիտարկում

են

ենթակառուցվածքի,

տների,

ճանապարհների,

էլեկտրականության գծերի, ջրահեռացման, աղբի կառավարման իրավիճակը և այլն:
Դիտարկեք

տների

գյուղատնտեսական

և

այգիների

վիճակը,

մեքենաների

վառելափայտի

առկայությունը

(և

պահեստավորումը,
նրանց

վիճակը),

ավտոմեքենաները, գյուղի խանութներև և այլն:
8.2 Կիսակառուցված հարցազրույցներ անհատների և խմբերի հետ
Կիսակառուցված հարցազրույցներ կարելի է վարել անհատ ինֆորմանտների հետ,
խմբային քննարկումներում կամ՝ նույնիսկ ոտքով զբոսնելով և հանույթ կատարելով:
Հավաքվող

տեղեկությունների

հարցազրույցավարից

և

որակը

և

հարցազրույցին

հարստությունը
մասնակցող

կախված

անձանցից:

է

Ուստի

հարցազրույցավարը պետք է լինի լավ պատրաստված, իսկ պատասխանողներին
հարկավոր է ընտրել ուշադրությամբ: Սովորաբար, առաջիններն, ում պետք է
հանդիպել և որոնցից տեղեկություններ ստանալ՝ գյուղի ղեկավարներ են, իսկ նրանք
արդեն կարող են առաջարկել ուրիշ ինֆորմանտներին: Սակայն հարկավոր է
երաշխավորել,

որ

ներկայացուցիչների

հարցազրույց
և

գյուղական

կանցացվի

նաև

տարբեր

կազմակերպությունների

հատվածների
հետ

(օրինակ,

ագարակատերերի խմբեր, կանանց խմբեր կամ տեղական ՈՊԿ-եր):
Հարցազրույցավարը կօգտագործի թեմաների/առարկաների ստուգացանկ՝ որպես
ուղեցույց հարցեր տալու համար: Լավ կլինի, որ մթնոլորտը լինի առավելապես ոչ
պաշտոնական,

երբ

մարդիկ

իրենց

պատասխանողներին

մտորել

և

շտապողականության:

Լավ

հանգիստ

ձևակերպել

հարցազրույցավար

են

զգում:

Թույլ

պատասխանները
անկեղծ

տվեք
առանց

հետաքրքություն

է

ցուցաբերում պատասխանողների և նրանց ասելիքների նկատմամբ, հարցեր է տալիս
այնպես, որպեսզի խրախուսի մարդկանց խոսել ազատ և անկաշկանդ, և հետևում է
պատասխաններին՝ հիմմնավորող տեղեկությունների, պատճառների և ընկալումների
մասին հարցեր տալու և էությունը ավելի խորը հասկանալու նպատակով: Կարելի է նաև
հարց տալ, արդյոք գյուղում ուրիշ կարծիքներ կամ ընկալումներ կան: Առարկաների
ստուգացանկին պետք չէ անդրադառնալ հաջորդաբար, ավելի շուտ հարցազրույցը
պետք է ծավալվի երկխոսության ձևով, երբ հարցազրույցավարը պարզապես ժամանակ
առ ժամանակ ստուգում է, արդյոք ստուգացանկի բոլոր հարցերն են շոշափվել:
Ցուցաբերեք ակտիվ ունկնդրի դիրքորոշում և օգտագործեք դրական մարմնի լեզու:
Խուսափեք “փակ եզրի” հարցերից, որոնց պատասխանը կարող է լինել միայն "այո" կամ
"ոչ",

կամ

հարցազրույցավարի

ենթադրությունների

վրա

հիմնվող

հարցերից:

Նախընտրելի է օգտագործել “բաց”, նախապես անորոշ պատասխան ենթադրող
հարցեր: Ի նկատի ունեցեք, որ պատասխանողներից ոմանք կտան իրենց կարծիքով
սպասված պատասխաններ: Օրինակ, եթե հարցազրույցավարը հիշատակել է, որ
ներկայացնում

է

անտառային

տնտեսության

հետ

կապված

ծրագիր,

պատասխանողները կարող են տալ պատասխաններ՝ վառելափայտի, փայտանյութի և
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անտառային

տմտեսության

աշխատանքների

վերաբերյալ,

իսկ

եթե

հարցազրույցավարը ներայացնում է անասնաբուծության որևէ ծրագիր, ապա
պատասխանողները կխնդրեն անասնաբուժի ծառայություններ:
8.3 Զբոսանք տրանսեկտով
Զբոսանք

տրանսեկտով

տարբերակով,

ընդ

կարելի

որում

է

իրականացնել

համայնքի

մի

"հարցազրույց

քանի

զբոսնելով"

ներկայացուցիչներ

կամ

պատասխանողներ կարող են հանդես գալ “զբոսավարների" դերում: Զբոսնելով,
հարցազրույցավարը կարող է հարցեր տալ այն բաների մասին, որ տեսնում են
ճանապարհին, ինչպես նաև ստուգացանկի կետերի շուրջ: Զբոսանք տեղանքով տալիս
է լավ հնարավորություն դիտել և քննարկել բնական պաշարների օգտագործումը,
հողօգտագործումը և գյուղատնտեսությունը: Երբ ուղին անցնում է գյուղի միջով, կարելի
է հարցեր տալ ապրելու պայմանների և ենթակառուցվածքի մասին կամ համայնքում
առկա հատվածների, վերջերս տեղի ունեցած զարգացումների մասին և այլն:
Սովորոբար լավ է սկսել ամենահեռավոր կետից (ոչ պարտադիր է գյուղի սահմանից
կամ բարձր լեռնալանջից) այնուհետև վերադառնալ հետ՝ դեպի գյուղ՝ առանց շտապելու
և հարմարվելով քննարկումների ընթացքին:
Տեղեկությունները հաճախ պատկերավոր գրանցվում en "տրանսեկտի դիագրամի"
տեսքով (տես մի օրինակ հաջորդ էջում), սակայն դա պարտադիր պահանջ չէ: Կարելի
է

պատրաստել

հերթականությամբ

աղյուսակի

տեսք

նկարագրել

ունեցող

ստացված

ներկայացում

կամ

տեղեկությունները:

պարզապես

ՖՄՄ-ը

նման

տրանսեկտի դիագրամ չի պահանջում:
8.4 Համայնքային կազմակերպությունների և համայնքի հատվածների վերլուծությունը
Ինչի մասին հարցեր տալ.
❖ Գյուղի ղեկավարներ, ինչպես են ստացել այդ պաշտոնը և ինչ դեր են կատարում;
❖ Գյուղում առկա պաշտոնական և ոչ պաշտոնական խմբեր, հանձնաժողովներ,
միություններ կամ համայնքի հատվածներ, ինչ դեր ունեն նրանք կամ՝ որ հատուկ
ապրելակերպի հիմք են ծառայում;
❖ Համայնքում հատուկ դեր ունեցող բոլոր անձինք;
❖ Կանանց և տղամարդկանց, երիտասարդության և տարեց մարդկանց դերը և
ապրելակերպի հետ կապված՝ նրանց ունեցած հատուկ խնդիրներ;
❖ Արտաքին

կազմակերպություններ,

որոնք

ազդում

են

գյուղի

կյանքի

և

ապրելակերպերի վրա, օրինակ՝ տարածաշրջանային կառավարման մարմիններ,
տարածաշրջանային

գյուղական

զարգացման

ծրագրեր,

կրոնական

կամզակերպություններ և այլն:
Երբեմն այդ տեղեկությունները պատկերավոր ներկայացվում են այսպես կոչված Վեննի
դիագրամի տեսքով, որում մեծ շրջանով ուրվագծվում են գյուղի սահմանները: Շրջանի
- 131 -

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

ներսում՝ դարձյալ շրջանակներով նկարվում են խմբեր և հատվածներ, իսկ հատուկ
դերերով անհատներին կարելի է պատկերել եռանկյունիներով: Schoonmaker
Freudenberger, Karen (2008) աշխատությունում տրվում է Վեննի դիագրամի ստեղծման
նկարագրություն: ՖՄՄ-ի համար նման դիագրամի պատրաստում չի պահանջվում:
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Գյուղ

Գյուղատնտեսական

Լեռան լանջ

դաշտեր
Բնութագրեր և հիմնական
դիտարկումներ

Տներ, մի քանիսը՝
այգիներով: Մի քանի

Գյուղատնտեսական
դաշտեր (մի քանիսը

պտղատու ծառ:

ոռոգվող), գյուղական

Ենթակառուցվածք: Մի

ճանապարհներով,

քանի ծառ

պտղատու այգիներ,

ճանապարհների

ծառածածկ հողեր, հարոս

երկայնքով:

թողած վարելահող

Անտառ և արոտավայրեր

Բնական պաշարների

Վառելափայտի համար

Ամառային բարձրադիր

օգտագործում

ծառեր, ձմռանը
արոտավայրի համար

արոտավայրեր, վառելանյութի
փայտ

հարոսի հող
Խնդիրներ

Ձմեռվա արոտավայրի

Ապօրինի ծառահատումներ,

պակաս, ձմեռվա

հողմահարում անասունների

անասնակեր

արահետներով, գերարածեցում

Գյուղատնտեսական

Բանջարանոցներ,

Հիմնական դաշտային

Անասունների արածեցում,

գործունեություն

ազատ թափառող ճտեր,

մշակաբույսեր. ցորեն,

ոչխարներ, այծեր

մսուր անասունների

եգիպտացորեն,

համար

անասնակերեր, կարտոֆիլ,
….
Պտղատու այգիներ. դեղձ,
….
Խախտված ոռոգման

Խնդիրներ

Մսուրի մոտ գոմաղբ

համակարգ, ջրի
հոսակորուստ
Ենթակառւցվածք

Տներ, ճանապարհներ,

Դաշտի՝ գրունտային

Ճանապարհներ չկան, միայն

դրենաժ,

ճանապարհներ, Ոռոգման

անասունների արահետներ

էլեկտրականություն, ջուր,
…

ջրուղի

Խնդիրներ

Աղբի/թափոնների
կառավարում
Ոչ ասֆալտապատ
ճանապարհներ
Դրենաժ

Քանդված ոռոգման
համակարգ
Դաշտի ճանապարհներ
վատ վիճակում են

Չկան մուտքի լավ
ճանապարհներ
Բարձրադիր վայրերում չկա
խմելու ջուր անասունների
համար

Եկամուտ և ապրելակերպի

Եկամուտ

Եկամուտ

Եկամուտ անասունների

ապահովում

զբաղվածությունից,

գյուղատնտեսությունից,

վաճառքից, կաթ ընտանեկան

տարաբնակների

սեփական սպառողություն

կարիքների համար,

աշխատանքից
Խնդիրներ

վառելափայտ

Զբաղվածության
սակավաթիվ
հնարավորություններ

Երբեմն՝ սննդի պակաս

Նկար 1. Տրանսեկտի դիագրամի օրինակ
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Վառելափայտի հավաքումը
սահմանափակված է
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Հավելված 9. ՖՄՄ-ի գնահատման գործիքը

ՖՄՄ

ՖՄՄ-ի

աշխատանքներ

ինստիտուտերի

ի

կատարողակա-

կատարողակա-

նություն

նություն

ՖՄՄ-ի լրացուցիչ/նոր
աշխատանքների և
նշանակետային
խմբերի նույնացում

Բովանդակություն
Բովանդակություն ....................................................................................................... 134
Հապավումներ և ակրոնիմներ .................................................................................... 134
1

Ներածություն................................................................................................. 135

2

ՖՄՄ-ի գնահատման գործիքը ....................................................................... 135

2.1

Նպատակը ..................................................................................................... 135

2.2

Սկզբունքները և կառուցվածքը ...................................................................... 136

3

Իրականացումը ............................................................................................. 137

4

ՖՄՄ-ի գնահատման հարցաշարը ................................................................ 138

Հապավումներ և ակրոնիմներ
APA
Վրաստանի պահպանվող տարածքների գործակալություն
BMZ
Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության և զարգացման
նախարարություն
- 134 -

ԱՄՔ- III

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում (ՖՄՄ)
Իրականացման ձեռնարկ և գործիքակազմ 2020թ.

CauPO

Կովկասյան ծրագրի գրասենյակ

CNF

Կովկասի բնության հիմնադրամ

DEA

Հաշմանդամ կանանց և հաշմանդամ երեխաների մայրերի
ասոցիացիա

ECP

Էկոտարածաշրջանային բնապահպանական պլան

FPA

Ֆինանսական մասնակցային մոտեցում

KfW

Վերակառուցման և զարգացման գերմանական բանկ (KfW
զարգացման բանկ. Kreditanstalt für Wiederaufbau)

NGO

Ոչ պետական կազմակերպություն

NP

Ազգային պարկ (պահպանվող տարածք)

PA

Պահպանվող տարածք

RWG

Տարածաշրջանային աշխատանքային խումբ

TJS

Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն

WWF

Բնության համաշխարհային հիմնադրամ

1 Ներածություն
ՖՄՄ-ը, որպես տեղից կառավարվող, իրականացվող և պահպանվող սոցիալտնտեսական զարգացման մեթոդ, ներմուծվել է և սատարվել է TJS-ի կողմից 2011թ-ից
սկսած: 2015 թվականից մի քանի ուրիշ ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորվում են
Հարավային

Կովկասում

շրջանակներում

նույնպես

Գերմանիայի

ֆինանսական

իրականացնում

են

ՖՄՄ-ի

համագործակցության
բաղադրիչներ:

ՖՄՄ-ը

տարբերվում է սոցիալ-տնտեսական զարգացման դասական մոտեցումներից, քանի որ
նրա հաջողությունը մեծապես կախված է գործընթացային միջամտությունների ճիշտ
իրականացումից: Դա շեղում է դասական, դրսից վարվող և դեպի արդյունք
կողմորոշված

գործողությունների

մոտեցումներից:

Ծրագիր

իրականացնող

կազմակերպությունների մեծամասնության համար ՖՄՄ-ի գործընթացային տարրերը
նորարար են և

նորույթներ են, որոնք դժվար խնդիրներ են դնում միջնորդական

աշխատակազմի և աջակցող կազմակերպությունների առջև: Արդյունքում պահանջվում
են

պարզ

մեթոդաբանություններ,

որոնք

կօգնեն

ծրագիր

իրականացնող

կազմակերպություններին և մասնակից բնակչություններին գնահատել, թե որքանով
լավ են նրանք կատարում ՖՄՄ-ը, և որոնք կապահովեն առաջարկություններ՝ ՖՄՄ-ի
համար հաջորդ ցիկլերում կամ ապագայում գործընթացի և բովանդակության առումով:
Սյս ուղեցույցը նկարագրում է TJS-ի ՖՄՄ-ի գնահատման գործիքը:

2 ՖՄՄ-ի գնահատման գործիքը
2.1 Նպատակը
Գնահատման գործիքի նպատակն է՝ տալ տարածաշրջանային աշխատանքային խմբի
(ՏԱԽ) անդամնեին և ծրագրի միջնորդներին շատ հասարակ և սեղմ մի գործիք՝
իրականացված

ՖՄՄ-ի

ցիկլ

գնահատելու
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համար:

Գնահատումը

կօգնի
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պրակտիկներին ինքնուրույն որոշել, թե ինչն է լավ անցել, մշակել առաջարկություններ
բարելավումների անհրաժեշտության դեպքում և որոշել ՖՄՄ-ի հաջորդ ցիկլում
նախաձեռնվելիք գլխավոր աշխատանքները և քայլերը: Գնահատման գործիքը կարիք
չունի խորանալու նախորդ իրականացված ցիկլի փոքրագույն մանրամասնությունների
մեջ, ոչ էլ՝ դասելու արդյունքները սահմանափակ դասերով: Այն նպատակ է դնում ավելի
լայն

իմաստով

գտնել

և

արտացոլել

առանձին

գնահատականներ,

ստանալ

համընդհանուր մեծ պատկեր, ինչը կտանի ապագայի համար առաջարկությունների և
ուղեցույցի ձևավորման (դա նման է ԳՊԱԳ-ին, որը կիրառվում է մեկնարկային փուլում
պրայմինգի գործունեության համար գլխավոր հարցերի և թեմաների որոշման
նպատակով):
Գնահատուման ժամանակ խոսք չի գնում ծախսահատուցման մասին կամ՝ ստացված
սոցիալ-տնտեսական չափելի փոփոխությունների համար հստակ նշանակետերի
մասին բայց ավելի շուտ՝ այն գործընթացների մասին, որոնք “տեղից շարժում են”
վարքագծի փոփոխությունը, սոցիալական դինամիկան, տեղական կարողությունները՝
տեղում ընկալված խնդիրների հենց այդ տեղին հարմար լուծումներ գտնելու,
իրագործելու և կայունացնելու: Խոսքը գնում է փոփոխվող մտածելակերպին օգնելու
մասին: ՖՄՄ-ի գնահատման գործիքը կարելի է օգտագործել ամեն մի ՖՄՄ-ի ցիկլից
հետո կամ ՖՄՄ-ի առանձին աշխատանքներից հետո:
2.2 Սկզբունքները և կառուցվածքը
ՖՄՄ-ի գնահատման գործիքը բաղկացած է կիսակառուցված և «բաց»/անորոշ
հարցաշարից, որի կառուցվածքը հարմար է ՖՄՄ-ի աշխատանքներ կամ ՖՄՄ-ի լրիվ
մի ցիկլ գնահատելու համար՝ հետևյալ մակարդակով.
a. ՖՄՄ-ի աշխատանքների կատարողականությունը;
b. ՖՄՄ-ի ինստիտուտների համընդհանուր կատարողակոնությունը՝ այդ թվում՝
ՏԱԽ, գնահատման հանձնաժողովներ և Միջնորդ;
c. Հաջորդ ցիկլի համար ՖՄՄ-ի համապատասխան լրացուցիչ կամ նոր
աշխատանքների և նշանակետային խմբերի որոշումը:
a.-ի մասով: ՖՄՄ-ի հիմնական աշխատանքների գծով գործիքը գնահատում է
կատարողականությունը 7 չափանիշներով, որոնք առնչվում են ՖՄՄ-ի միջամտող/
խրախուսող մեթոդաբանության էության հետ, այն է, “գործընթացի միջնորդում/
խրախուսում”: Այդ չափանիշները ընդգրկում են.
1. Ինքնաբացահայտում և սեփական լուծումների և աշխատանքների որոշում;
2. Լուծումների և աշխատանքների սեփականատիրությունը;
3. Ապրելակերպի իրավիճակի խնդրով զբաղվելու ինքնավստահության
խթանումը;
4. Ճանաչողական ուսուցանման խթանումը/միջնորդումը;
5. Սոցիալական կապակցվածությունը և ներքին համագործակցությունը;
6. Հնարավոր ազդեցությունը ապրելակերպերի և զարգացման վրա;
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7. Դիրքորոշում
նկատմամբ:

բնության

պաշտպանության/բնության

հուշարձանների

b.-ի մասով: ՖՄՄ-ի ինստիտուտների կատարողականությունը գնահատվում է շատ
լայն

ձևով՝

կիրառված

ընդհանուր

ընթացակարգերի,

թափանցիկության,

ինստիտուտների կազմի համապատասխանության և ՛գործընթացում՛ ունեցած
մասնակցության իմաստով:
c.-ի մասով: Գործիքը նույնացնում է այն աշխատանքները, որոնք կենսունակ
զարգացման լուծումներ որոշելու և իրագործելու առումով կատարվել են այնքան լավ,
որ հասել են այն մակարդակի, երբ կարելի է քննարկել նոր զարգացման քայլ, ՖՄՄ-ի
հաջորդ ցիկլում (եթե կիրառելի է): Գործիքը հարց է դնում նաև աշխատանքների լիովին
նոր թեմաների և լրացուցիչ նշանակետային խմբերի որոշման մասին, որոնք հնարավոր
է հայտնի են դառել իրականացված ցիկլի արդյունքում և կարող են քննարկվել հաջորդ
ցիկլի համար, եթե դա կիրառելի է:

3 Իրականացումը
Իրականացումն ունի երեք փուլ.
1. Հարցաշարի իրականացում (մոտ 30 րոպե հարցազրույցի համար);
2. Հարցաշարի արդյունքների վերլուծություն;
3. Արդյունքների և առաջարկությունների ներկայացումը և քննարկումը ՏԱԽ-ում:

Հարցաշարի իրականացումը
ՖՄՄ-ի գնահատման գործիքը իրագործում են ՏԱԽ-ի երկու անդամներ և/կամ ՈՊԿ-ը ,
որն անցկացնում է հարցազրույցներ հետևայլ պատասխանողների հետ.
➢ ՏԱԽ-ի 2 անդամ (ներառյալ նախագահը),
➢ Տարբեր գնահատման հանձնաժողովների 2 անդամ,
➢ Տարբեր աշխատանքների 5 մասնակիցներ, այդ
մասնակիցներ, որոնք մրցանակ չեն ստացել:

թվում

առնվազն

2

Արդյունքների վերլուծությունը
Միավորները, որ նշանակվել են գործընթացին վերաբերվող հարցերով (1 - 9),
միջինացվում են ամեն մի պատասխանողի համար: Պատասխանողների միջին
միավորների թվերը տալիս են ընդհանուր արդյունք, որը խոսում է այն մասին, թե
ինչպես է վարվել ՖՄՄ-ի գործընթացը և ինչ ազդեցություն է ունեցել սոցիալտնտեսական զարգացման դինամիկան ստեղծելու առումով: Հարկավոր է վերլուծել 1-9
հարցերի

“բաց”

/ոչ

նախորոշված/

մասերի

պատասխանները՝

արդյունքի

բացատրություններում համապատասխանության միտումներ գտնելու նպատակով:
Այնուամենայնիվ, եթե առանձին միջին թվերի մեջ կա մեծ տարբերություն (2 կամ ավելի
միավորով՝ 1-ից 5 սանդղակով), հարկավոր է ի նկատի ունենալ և առանձին որոշել
ծայրահեղի միտումները: Ձևակերպվում են առաջարկություններ հաջորդ ցիկլի համար:
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Ոչ

պատասխանները

նախորոշված

ինստիտուտներին

առնչվող

հարցերին

դասակարգվում են ամեն մի ինստիտուտի համար ըստ կազմի (կիրառելիության
դեպքում), թափանցիկության և ընթացակարգերի, իսկ հետո խմբավորվում են
կլաստերներով

ըստ

բովանդակության՝

պատկերներ

և

միտումներ

գտնելու

նպատակով: Եթե արդյունքի և առաջարկությունների միջև կա մեծ տարաձայնություն,
հարկավոր է դրանք ուսումնասիրել առանձին: Գնահատողները կձևակերպեն
առաջaրկություններ հաջորդ ցիկլի համար:
Ոչ նախորոշված պատասխանները՝ ՖՄՄ-ի աշխատանքների հնարավոր ընդլայնման
և հաջորդ ցիկլի նշանակետային խմբերի վերաբերյալ նկարագրվում են և վերլուծվում
ըստ համապատասխանության՝ պատասխանների բացատրությունների հիման վրա:
Գնահատողները ձևակերպում են հիմնավորված և մոտիվացված առաջարկություն՝
ՏԱԽ-ի համար:

Արդյունքների ներկայացումը և առաջարկությունները
Գնահատողները

ներկայացնում

են

ՖՄՄ-ի

գնահատման

արդյունքը

և

առաջարկությունները, որոնք ստացել են արդյունքի հիման վրա, ՏԱԽ-ի պլենար նիստի
ժամանակ, որը հատուկ նվիրված կլինի այդ առարկային: ՖՄՄ-ի ՈՊԿ-ը (եթե կիրառելի
է), ՖՄՄ-ի միջնորդը և ՖՄՄ-ի աջակցող թիմը (եթե կիրառելի է) նույնպես ներկա կլինեն
հանդիպմանը: ՏԱԽ-ը որոշում կկայացնի ամեն մի առաջարկության ընդունման,
փոփոխման կամ մերժման վերաբերյալ և կորոշի պահպանված յուրաքանչյուր
առաջարկությունից բխող աշխատանքային հետևությունները: ՏԱԽ-ին կսատարի
Միջնորդը (եթե կիրառելի է):

4 ՖՄՄ-ի գնահատման հարցաշարը
Շրջանակի մեջ վերցրեք ամեն մի հարցի պատասխանի համար նշանակվող
միավորները և գրանցեք բացատրությունները առանձին թերթի վրա՝ հստակ հղում
անելով հարցի հերթական համարի վրա, օրինակ՝ 1բ, 2բ, և այլն:
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Գերազանցության սանդղակ 1ից – 5-ը
1: շատ վատ մինչև 5: շատ լավ

1

ա

Արդյոք իրակացված ՖՄՄ-ի աշխատանքը (-երը) օգնե՞լ
են մարդկանց ինքնուրույն որոշելու իրենց խնդիրների

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

լուծումները, աշխատանքները:
2

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

Արդյոք իրակացված ՖՄՄ-ի աշխատանքը օգնե՞լ է
մարդկանց իրենց հպարտ զգալու արդյունքի համար և
այն համարել իրենց ‘սեփականը’:

3

Բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

Արդյոք

կատարված

մարդկանց

աշխատանքները

իրենց

ապրեպակերպը

զգալու

և

վիճակը

օգնե՞լ

են

վստահ՝

իրենց

սեփական

ուժերով

բարելավելու կարողությունում?
4

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

Կապվա՞ծ
արդունքում

են

արդյոք

գտնված

գործողությունները

ՖՄՄ-ի

աշխատանքների

լուծումները

(թեկուզ

և

մարդկանց

նվազագույն

չափով)՝

գոյություն ունեցող փորձի և մարդկանց ունեցած
գիտելիքների հետ:
5

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

Արդյոք ՖՄՄ-ի աշխատանքները ստիպե՞լ են մարդկանց
համայնքներում ավելի շատ աշխատել միասին, դրանով
մեծացնելով սոցիալական կապակցվածությունը:

6

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

ՖՄՄ-ի իրականացված աշխատանքները օգնե՞լ են
մարդկանց

բարելավելու

իրենց

ապրելակերպի

իրավիճակը:
7

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

Օգնե՞լ

են

ՖՄՄ-ի

աշխատանքները

դրականորեն

փոփոխելու մարդկանց դիրքորոշումը՝ բնության և
՛պաշտպանության՛ վերաբերյալ:
8

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

ՖՄՄ-ի ո՞ր աշխատանքների համար կազմակերպվել են
դասընթացներ և/կամ փորձի փոխանակման աշխատանքներ:

բ

Թիվ 1 Աշխատանքի համար նկարագրեք, ինչ ծավալով
դասընթացը/փորձի փոխանակումը օգնել են մարդկանց
ինքնուրույն

կերպով

բարելավելու

իրենց

ապրելակերպը:
Գ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

դ

Թիվ 2 Աշխատանքի համար նկարագրեք, ինչ ծավալով
դասընթացը/փորձի փոխանակումը օգնել են մարդկանց
ինքնուրույն

կերպով

բարելավելու

ապրելակերպը:
ե

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:
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Թիվ 3 Աշխատանքի համար նկարագրեք, ինչ ծավալով
դասընթացը/փորձի փոխանակումը օգնել են մարդկանց
ինքնուրույն

կերպով

բարելավելու

իրենց

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ապրելակերպը:
9

է

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

ՖՄՄ-ի ո՞ր աշխատանքների համար կազմակերպվել են
լրատվության աշխատանքներ:

բ

Թիվ 1 աշխատանքի համար նկարագրեք, թե որքանո՞վ
լրատվական միջոցների գործունեությունը օգնել է
մարդկանց

ունենալ

իրենց

լուծումների

և

աշխատանքների նկատմամբ ավելի խորը ‘գիտակցման
և սեփականատիրության’ կեցվածք:
Գ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

դ

Թիվ 2 աշխատանքի համար նկարագրեք, թե որքանո՞վ
լրատվական միջոցների գործունեությունը օգնել է
մարդկանց

ունենալ

իրենց

լուծումների

և

աշխատանքների նկատմամբ ավելի խորը ‘գիտակցման
և սեփականատիրության’ կեցվածք:
ե

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

զ

Թիվ 3 աշխատանքի համար նկարագրեք, թե որքանո՞վ
լրատվական միջոցների գործունեությունը օգնել է
մարդկանց

ունենալ

իրենց

լուծումների

և

աշխատանքների նկատմամբ ավելի խորը ‘գիտակցման
և սեփականատիրության’ կեցվածք:
10

է

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

Կա՞ն

արդյոք

որևէ

փոփոխություններ,

որոնք

ցանկանում եք առաջարկել ՏԱԽ-ի կազմում կամ այն
ձևում, որով ՏԱԽ-ը կատարում է իր խնդիրները: Եթե
այո, խնդրում ենք նկարագրել դրանք այստեղ (Ի նկատի
ունեցեք նաև ՏԱԽ-ի աշխատանքների և որոշումների
թափանցիկությունը:)
11

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

Կա՞ն

արդյոք

ցանկանում

որևէ
եք

փոփոխություններ,
առաջարկել

որոնք

գնահատման

հանձնաժողովների կազմում կամ այն ձևոմ, որով
նրանք կատարում են իրենց խնդիրները:

Եթե այո,

խնդրում ենք նկարագրել դրանք այստեղ (Ի նկատի
ունեցեք

նաև

գնահատման

հանձնաժողովի

քննարկումների թափանցիկությունը:)
12

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

Կա՞ն

արդյոք

որևէ

փոփոխություններ,

որոնք

ցանկանում եք առաջարկել այն ձևի մեջ, որով Միջնորդը
կատարում է իր խնդիրները: Եթե այո, խնդրում ենք
նկարագրել դրանք այստեղ (Ի նկատի ունեցեք նաև
Միջնորդների կարողությունը օգնելու մարդկանց գտնել
իրենց սեփական լուծումները, միաժամանակ մնալով
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ետին պլանում և խուսափելով ՛բովանդակության՛ մեջ
միջամտելուց:)
13

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

Կա՞ն

արդյոք

որևէ

փոփոխություններ,

որոնք

ցանկանում եք առաջարկել այն ձևում, որով ՈՊԿ-ը
կատարում է իր խնդիրները: Եթե այո, խնդրում ենք
նկարագրել դրանք այստեղ (Ի նկատի ունեցեք նաև
ՈՊԿ-ի

պարտավորությունը

կազմակերպելու

լոգիստիկական ապահովում, ֆինանսներ, անցկացման
վայրեր, վերապատրաստումներ, փոխանակումներ, …,
միաժամանակ

մնալով

գործընթացից

և

ՖՄՄ-ի

աշխատանքների ՛բովանդակությունից՛ դուրս:)
14

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

ՖՄՄ-ի ո՞ր աշխատանքներ կատարվել են այնքան լավ,
որ

կարելի

է

հիմնավորել

նշանակետային

խմբի

ընդլայնում հաջորդ ցիկլի ընթացում:
15

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

ՖՄՄ-ի ո՞ր աշխատանքներ կատարվել են այնքան լավ,
որ հարկավոր է դրանք կրկնել և/կամ խրախուսել
զարգացման նոր քայլ ՖՄՄ-ի նոր ցիկլի միջոցով:

16

բ

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

ա

Կա՞ն արդյոք որևէ նոր աշխատանքներ, որոնք պետք է
առաջարկվեն հաջորդ ցիկլի համար:

բ
17

Խնդրում ենք բացատրել ձեր պատասխանը:

Տեղ լրացուցիչ դիտողությունների համար:
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