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Համայնքների զարգացմանն
ուղղված գործունեությունը

• Որպես Հկ գործունեության ձև, 
արդյունավետ է դառնում, երբ Հկ-ն
մարդկային խմբեր կամ շարժումներ
հզորացնողի իր դերը կարողանում է
իրականացնել, սերտ կապի մեջ
մտնելով համայնքային բոլոր այն
ուժերի հետ, որոնք կապ ունեն խնդրի
առաջացման կամ լուծման հետ



ՇԱՀԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

• Նպատակային գործունեություն է` ուղղված
ներազդելու քաղաքականության որոշակի
հարցերի լուծման գործընթացին,ներազդելով
որոշումներ կայացնողների վրա



ՇԱՀԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

• Գիտություն է և արվեստ

• Այն ապահովում է գործիքը, սակայն
մսնակիցներն են, որ պետք է դրան շունչ
հաղորդեն



ՀՀ Կառավարման
համակարգերի կառուցվածքը

• ՀՀ Նախագահ

• ՀՀ ԱԺ

• ՀՀ Կառավարություն/Նախարարություններ/

• ՀՀ ՏԻՄ

• Մարզպետարանը ներկայացնում է ՀՀ
Կառավարությունը մարզերում,



ՇՊ գործընթացը ուղղված է

• Փոփոխությունների հասնելու տարբեր
մակարդակների վրա որոշում ընդունողների
մոտ` պետական եվ տեղական կառավարման
օղակներում



ՀՀ-ում օրենսդրական նախաձեռնության
իրավունք ունեն

• ՀՀ ԱԶգային ժողովը/Աժ-ում ներկայացված
կուսակցությունները,Ֆրակցիաները,ԱԺ
պատգամավոր,/

• ՀՀԿառավարությունը

• ՀՀ Նախագահը ունի օրենքի նկատմամբ
վետոյի իրավունք



Շահերի պաշտպանության
քարոզարշավը

Նպատակ ունի

• Օրենքը ՓոՓոխելու

• Նոր օրենք առաջարկելու

• Օրենքը չընդունելու



Լոբբինգ

• Լոբբիում - Ճեմասրահում տարբեր հարցեր
լուծելու գործընթաց

• Լոբինգը որպես կոնկրետ
գործողություն`ուղղված ներգործելու
որոշումների ընդունման գործընթացին եվ
անմիջականորոն որոշում ընդունողներին
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• Ցանցային համագործակցություն

• Հարաբերությունների կառուցում

• Գործընկերություն

• Տեղեկությունների տարածում

• Վերածվել տեղեկությունների աղբյուրի



ՁԵՐ ԽՆԴՐԸ
Լոբինգի միջոցով լուծելու վեց պատճառ

1. Դուք կարող եք ՓոՓոխություն մտցնել

2. Քաղաքականության ստեղծողները ձեր ներդրման
կարիքը ունեն

3. Դա կնպաստի ձեր քաղաքական եվ
հասարակական կյանքում տեսանելությանը

4. Լոբինգը կարող է խնդիրների իրագործոելի
լուծումներ գտնել

5. Այն ստեղծում է նոր կապեր եվ
համագործոկցություն

6. ՇՊ սովորում են դրանով զբաղվելով



Լոբբինգի ձևեր են

• Անձնական այցեր

• Հեռախոսազանգեր

• Նամակներ

• Լրատվամիջոցներով լոբբինգ

• Հանրային հանդիպումներ

• կապերի հաստատում



Լրատվական քարոզարշավ

Օգնում է օրենքի նախագծի ընդունման
քաղաքական գործընթացին

• Գովազդ

• Հոդվածներ թերթում

• Հարցազրույցներ հեռուստատեսությամբ

• բուկլետ, բրոշյուր

• Ակցիաներ



Կոալիցիա

• Կոալիցիան դա խումբ է, բաղկացած
կազմակերպություններից եվ /կամ
մասնավոր անձանցից, որոմք ունենալով
ընդհանուր նպատակ`միավորվել են որեվէ
ոլորտում. համագործակցության նպատակով

• ժամանակավոր կամ մշտական
կազմակերպված գործունեություն է,որ
ստեղծում է մի յուրատեսակ գործընթաց
կամ պլան



Կոալիցիա կազմելուց առաջ  

հիշիր Քարնեգինին

• Նայիր մարդուն ավելին, քան նա կա և նա 

կդառնա ավելին` քան կարծոմ ես.....
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• Կոալիցիայի հնարավոր մասնակիցների որոնում

• Երկխոսության եվ համատեղ աշխատանքի նրանցից
յուրաքանչյուրի հնարավորության բացահայտում

• Հարցին առնչվող այնպիսի դերակատարների բացահայտում
,որոնց ձայնը լսելի կլինի համայնքում հաղորդակցման եվ
հարաբերվելու կառուցողական եղանակաների
բացահայտմանը

• հնարավոր մտավախությունների դիտարկում

• Մասնակից կողմերի իշխանության չաՓերի կամ
կարգավիՃակների միջեվ տարբերությունների, միմյանց
հանդեպ հնարավոր վստահության հարցի դիտարկում



Կոալիցիան

• Հնարավորություն է տալիս իր անդամներին
համախմբել մարդկանց եվ ֆինանսական
ռեսուրսները` հասնելու քաղաքական
ընդհանուր նպատակի

• Կարող է միավորել շատ տարբեր մարդկանց

• Կոալիցիային անհրաժեշտ են ակտիվ եվ ոչ
ակտիվ անդամներ



Շահերի պաշտպանության գործընթացի քայլերը

• Հիմնահարցի բացահայտում

• Նպատակ եվ խնդիրներ

• Թիրախ լսարան

• Օժանդակության կառուցում

• Ուղերծի մշակում

• Հաղորդակցման ուղիներ

• Միջոցների հայթայթում

• Տվյալների հավաքագրում

• Գնահատում

• Իրականցում/կիրառում



Շահերի պաշտպանության գործընթացի
քայլերը



Ակցիա
Մարտունի քաղաքի սանիտարական նորմերի

պահպանման պահանջ



Ակցիա
Մարտունի քաղաքում թունաքիմիկատների
օրինական վաՃառքի կազմակերպման

պահանջ



Պատի թերթերի հրատարակում
դպրոցականների ուժերով
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Երեխաների ուժերով պատրաստած
թեմատիկ պատի թերթեր





Վերանորոգված դպրոցական բուժ կետեր



Դպրոցականների առողջության պահպանման մասին
Որոշման նախագծի քննարկում եվ ընդունում Մարզխորհրդի

նիստում



Տեսանյութեր

• Սոցիալական գովազներ

• Ավագանու որոշում

• Ակցիաների մասին պատմող տեսանյութեր

• Մարզխորհրդի որոշման մասին տեսանյութ

• Քննարկումներ



Շնորհակալություն


