
APProach ծրագիր. գիտելիքի, փորձի և փաստացի բարելավումների
ժառանգություն՝ աջակցելու ԵՄ տեղափոխվող քաղաքացիներին
եվրոպական համայնքներում

Որքանո՞վ են համայնքները կարողանում աջակցել ԵՄ տեղափոխվող քաղաքացիներին
(EUMC), և ինչպե՞ս են վերջիններս զգում տեղափոխությունը մեկ անդամ պետությունից
մյուսը, հատկապես թվային դարաշրջանում ծառայությունների մատչելիության առումով:

APProach ծրագիրը հաջողությամբ արձագանքել է այս մարտահրավերներին՝
այդպիսով ցանկանալով կրճատել քաղաքացիների և տեղական իշխանությունների միջև
առկա բացը:
Դրա համար ստեղծվել է հատուկ թվային էկոհամակարգ՝ օգնելու ԵՄ
քաղաքացիներին, որոնք բախվում են խոչընդոտների՝ իրենց ընտանիքների հետ ԵՄ այլ
երկիր տեղափոխվելուորոշում կայացնելիս․ վատ վարչական ծառայություններ,
սոցիալական ներառում, դպրոցական ներգրավվածություն, լրացուցիչ պահանջներ՝
գրանցվելու քվեարկելու/մասնակցելու որպես թեկնածու Եվրախորհրդարանում կամ
համայնքային ընտրություններում։
Իրոք, APProach թվային էկոհամակարգը արագ մուտք է ապահովում քվեարկության,
կրթության, քաղաքացիական կյանքի, սոցիալական կյանքի վերաբերյալ
տեղեկատվությանը, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչպես սկսել ձեր կյանքը նոր
քաղաքում:

Ամիսներ անց դրա ավարտից հետո նրա ներդրումը դեռ արժեքավոր է և օգտակար ողջ
համայնքի համար… բայց եկեք ավելի մոտիկից նայենք:

Սկսելով 2018թ.-ից և ցանկանալով ավելացնել EUMC-ների իրավունքների մասին
գիտելիքները, ինչպես նաև տեղեկություններ փոխանակել բյուրոկրատական   քայլերի
մասին, որոնց կհանդիպեն այդ քաղաքացիները՝ APProach ծրագիրը բացահայտեց վեց
քաղաքապետարանների պարտավորությունը միանալու և աջակցություն ցուցաբերելու
եվրոպացի նորեկներին:

APProach թվային էկոհամակարգ. քվեարկության, կրթության,
քաղաքացիական և սոցիալական կյանքի վերաբերյալ տեղեկատվության

հասանելիության աղբյուր

Չնայած ծրագրի շրջանակներում նախատեսված և լուծված մարտահրավերներին,
ավելի մեծ մեկն ազդեց այս նախաձեռնության վրա, ինչպես դա եղավ շատ ուրիշների
հետ՝ COVID-19: Հետևաբար, ամբողջ ծրագրի իրականացմանը մեծապես ազդեց այս
ահռելի առողջական ճգնաժամը,որը սակայն չվախեցրեց ծրագրի գործընկերներին:

Այսպիսով, 2021թ․ մարտին երեք վեբինարների շարքը նշանավորեց այս ծրագրի
ավարտը՝ քննարկելով ոչ միայն քաղաքացիության հայեցակարգը, այլ նաև թվային
գործիքների COVID19-ի ազդեցության և քաղաքացիական մասնակցության նոր ձևերի
վրա, ինչպիսին է էլեկտրոնային քվեարկությունը:
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Այսպիսով, ընդհանուր տեսանկյունից, ձեռքբերումները կարելի է ամփոփել հինգ
հիմնական թեմաների մեջ.

1. Համայնք և ցանց. ինքնին հավելյալ արժեք ունեն, հատկապես՝ արտացոլելով և
վերլուծելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետությունն ու
մարտահրավերները EUMC-ներին ողջունելիս.
2. Թվային էկոհամակարգը. ներկայացնում է հաղորդակցման նոր գործիք և
վերջնական աղբյուր EUMC-ների և քաղաքապետարանների համար.
3. Տեսանելիություն և հաղորդակցություն. Ստացվել են մի քանի արդյունքներ՝
փոքր տեսանյութերից մինչև ռեպորտաժներ և նորություններ, որոնցով տարածվելու են
ծրագրի արժեքն ու առաքելությունը.
4. Դասընթաց. տեղական իշխանությունների և քաղաքացիական հասարակության
համար՝ նպաստելով «Եվրոպայի քաղաքացիներ» սահմանման ավելի լավ ըմբռնմանը և
իրականացմանը.
5. Կոնկրետություն. համայնքապետարանների աշխատակազմից 60 հոգի ներգրավվել
են, այդպիսով, որպես արտահոսող էֆեկտ, օգտվելով 7500 EUMC-ից (որպես հայտի
ցուցիչներ):
Եթե   վերոնշյալ թեմաները կոնկրետ առնչվում էին բուն ծրագրի
առանձնահատկություններին, ապա հարկ է նշել նաև գործընկերների կողմից
իրականացված որոշ առանձին գործողություններ, որոնք առնչվում են APProach-ի
նպատակների ընդհանուր իրականացմանը:
Հինգերորդ թեմայի, կոնկրետության հետ կապված, օրինակ, ԵՄ խորհրդարանի և
վարչական ընտրությունների շրջանակներում, APProach-ը մեծ աջակցություն է
ցուցաբերել Միլանի քաղաքապետարանի EUMC-ներին:
Նմանապես, Էրազմուսի ուսանողները Լիսաբոնում ներկայացնում են Պորտուգալիայի
մայրաքաղաքում շարժական քաղաքացիների մեծ տոկոսը. հետևաբար,
քաղաքապետարանը, հաշվի առնելով APProach-ի կողմից մշակված դրական գործիքը,
թիրախավորեց վերջինիս հենց այդ նոր ուսանողներին աջակցելու համար:

Բացի այդ, հաշվի առնելով ALDA-ի դերը Եվրոպայի ապագայի կոնֆերանսում,
ինչպես նաև ժողովրդավարության խթանման և քաղաքացիական ներգրավվածության
հիմնական շահագրգիռ կողմը, Ասոցիացիան ընդունեց APProach-ի դրական փորձը
որպես լավագույն պրակտիկայի օրինակ, երբ խոսքը վերաբերում է
ժողովրդավարության և թվայնացման հարաբերություններին, հատկապես
քաղաքացիության առումով:
Այսպիսով, իր առաջնակարգ նախաձեռնության մեջ «Եվրոպական աջակցություն
տեղական ժողովրդավարությանը» ծրագիրը ներկայացնում է կատարյալ տարբեր
հաստատություններից բխող վերևից ներքև մոտեցումը և քաղաքացիներից,
քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններից ներքևից վերև մոտեցումը
բավարարելու անհրաժեշտությունը, երբ խոսք է գնում թվային գործիքների մասին՝
բարելավելու քաղաքացիների իրավունքների իրացումը։
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Ընդհանուր առմամբ, չնայած COVID-19-ի հետևանքով առաջացած պատահական
ճգնաժամերին, գործընկերներին հաջողվեց հասնել ոչ միայն սկզբնական նպատակներին,
այլ նաև միայնակ գործընկերները ոգեշնչվեցին այս ծրագրով՝ այն ամբողջությամբ
իրականացնելով տեղական մակարդակում, միաժամանակ հզորացնելով ԵՄ
տեղափոխվող քաղաքացիներին:
***
Օգտակար հղումներ.

• Այցելել APProach թվային էկոհամակարգ
• Ստուգել ծրագրի հաշվետվությունները և նորությունները
• Հետևել գործունեությանը
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