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  ՄԱՄԼՈ ԱՍՈՒԼԻՍ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 
 

«Գյումրու Առաջընթաց» Քաղաքացիական Հասարակության Զարգացման Կենտրոն 

հասարակական կազմակերպությունը հունիսի 20-ին` ժամը 14:00-ին,  կազմակերպում է 

մամլո ասուլիս:  

 

Ասուլիսի ընթացքում ներկայացվելու են 

  1.«Երկխոսության լսարան» Dialogue Auditorium  ծրագրի հաշվետվություն, նոր 

ծրագրերի ներկայացում,Կազմակերպության առաջիկա ռազմավարությունը: 

  2. «ՅութԱս» ծրագրի ներկայացում, նպատակներ, խնդիրներ:  

քննարկումներ, հարցեր, առաջարկութուններ: 

 

Ասուլիսը տեղի կունենա Ժուռնալիսների «Ասպարեզ» ակումբում, ժամը՝ 14:00-15:30։  

Հասցեն` ք.Գյումրի, փ. Պուշկինի 96/  

 

«Երկխոսության լսարան» Dialogue Auditorium  ծրագրի նպատակն է` բարձրացնել 
հասարակական իրազեկությունը ՏԻՄ-ի գործառույթների, ՏԻՄ-ի գործունեության, համայնքի 
համար կարևոր որոշումների մասին, հասարակական-քաղաքական, տնտեսական 
գործընթացների և համայնքային խնդիրների ու դրանց լուծման գործընթացներում,խթանել այդ 
գործընթացում հասարակության մասնակցությունը: Ծրագրի շրջանակներում պատրաստվել են 
և հեռարձակվել 10 ռեպորտաժներ, 10 հարցումներ՝VOX-POP բնակչության շրջանում, 20 
հեռուստահաղորդումներ, լրացուցիչ՝ 2 հեռուստաքննարկում այլ ՀԿ-ների կողմից են 
ֆինանսավորվել:  

Ծրագրի իրականացման շնորհիվ երկխոսություն և հրապարակային քննարկումներ են 
ծավալվել հասարակության ու ՏԻՄ-ի միջև համայքի խնդիրների, ավագանու որոշումների, 
համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրի, հաստատված ամենամյա բյուջեի հոդվածների 
վերաբերյալ, առաջարկվել են այլընտրանքային լուծումներ: Հաղորդումներին մասնակցել են 



տեղական և մարզային իշխանությունների, ԶԼՄ-ների, հասարակական 
կազմակերպությունների, կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, ԱԺ պատգամավորներ, 
անկախ փորձագետներ փաստաբաններ,  տնտեսագետներ, սոցիոլոգներ, քաղաքագետներ, 
նախաձեռնության անդամներ: Կազմակերպության կայքի՝ www.progressgyumri.am կիրառմամբ 
ապահովվել է Գյումրու ավագանու նիստերի թափանցիկությունը և տեղեկատվություն 
ստանալու մատչելիությունը, անցկացվել են ավագանու 9 նիստերի ուղիղ հեռարձակումներ: 
Ծրագիրն իրականացվել է 12 ամսում, Ժողովրդավարության Ազգայն Հիմնադրամի 
ֆինանսական աջաակցությամբ: Առաջիկայում նախատեսվում է ընդարձակ հանրային 
իրազեկում և վերահսկողություն իրականացնել Գյումրիի ՏԻՄ և ԱԺ ընտրական ամբողջ  
գործընթացի,  համամասնական թեկնածուների բոլոր պաշտոնական քարոզչական 
միջոցառումների ու անցուդարձի մասին:  

Կազմակերպությունն այժմ իրականացնում է <<ՅութԱս>> ծրագիրը: Ծրագիրը բաց է 
մասնակցել ցանկացող յուրաքանչյուր երիտասարդի համար: Ծրագիրը համակարգում և ԵԽ 
անդամ երկրների մի խումբ երիտասարդների հետ իրականացնում է կազմակերպության 
անդամ Լիդա Պողոսյանը, ով մասնակցել է 2016թ մարտի 22-24 Ստրասբուրգում տեղի ունեցած 
Եվրոպայի խորհրդի Տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի 30-րդ 
նստաշրջանին: Այն համաեվրոպական քաղաքական հավաք է, որի 636 անդամները 
ներկայացնում են 47 անդամ պետությունների ավելի քան 200000 իշխանություններ: 2014թ.-ից 
Տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսը կիրառում է յուրաքնչյուր ԵԽ անդամ 
երկրից մեկական <<Երիտասարդ պատվիրակ>> հրավիրելու և ազգային 
պատվիրակությունների մեջ վերջիններիս ներառելու պրակտիկան: Կոնգրեսի կողմից Լիդա 
Պողոսյանն ընտրվել է որպես <<Երիտասարդ պատվիրակ>> և 40 երիտասարդների հետ 
Կոնգրեսում ներկայացրել է Եվրոպայի երիտասարդներին: Նպատակն է` երկխոսության 
հարթակ ստեղծել երիտասարդների և տեղական և տարածքային իշխանությունների 
ներկայացուցիչների միջև, ինչպես նաև հնարավորություն տալ երիտասարդներին 
արտահայտել իրենց կարծիքը քննարկվող թեմաների շուրջ: Նա մասնակցել է Կոնգրեսի 30-րդ` 
գարնանային նստաշրջանին, ինչպես նաև կմասնակցի Կոնգրեսի աշնանային` 31-րդ 
նստաշրջանին:Կոնգրեսը հանդիսանում է Եվրոպական տարածքային և տեղական 
իշխանության մարմինների շահերի արտահայտիչը: Այն ներկայացուցչական համահավաք է, 
որի շրջանակներում տեղական և տարածքային իշխանությունների կողմից ընտրված 
ներկայացուցիչները կարող են քննարկել ընդհանուր խնդիրներ, կատարել փորձի 
փոխանակություն և կառավարություններին ներկայացնել իրենց տեսակետները: Կոնգրեսը 
կանոնավոր կերպով զեկույցներ է նախապատրաստում Խորհրդի անդամ, ինչպես նաև 
անդամության թեկնածու բոլոր պետություններում ընթացող տեղական և տարածքային 
ժողովրդավարական գործընթացի վերաբերյալ և, մասնավորապես, հետևում է, թե ինչպես են 
իրականացվում Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի սկզբունքները: 
Կոնգրեսի 30-րդ նստաշրջանի շրջանակներում քննարկվել են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են 
Էթիկան և թափանցիկությունը տեղական և տարածքային մակարդակներում, ՏԻՄ-ի դերը 
թրաֆիքինգի դեմ պայքարում, միգրանտների ինտեգրացումը տեղական մակարդակում, 
կոռուպցիայի դեմ պայքարը, հասարակության արմատականացումը և ռասսիզմը, 
միջմշակութային հասարակության ձևավորումը, Ուկրաինայի տեղական ընտրությունները, 
Ֆրանսիայի և Սլովակիայի տեղական և տարածքային ժողովրադավարությունը, 
հետմոնիտորինգային երկխոսությունն և այլն:   

                  

 


