
 
 

 
 

Մեկնարկ: «EU4Accountability»՝ բարելավելու սոցիալական 

հաշվետվողականությունը Մոլդովայի Հանրապետությունում 
 

   EU4Accountability-ը կաջակցի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին 

Մոլդովայի Հանրապետության 10 շրջաններում՝ ազդելու տեղական իշխանությունների վրա՝ 

որոշումների կայացմանը ակտիվ մասնակցության միջոցով՝ բավարարելու մարդկանց 

կարիքները: 60 ՀԿ-ներ կսովորեն, թե ինչպես ներգրավվել տեղական բյուջեի մշակման և 

քաղաքականության մշակման մեջ, որն այնուհետ կօգնի ավելի լավ արտացոլել տեղական 

համայնքների կարիքները և բարձրացնել սոցիալական հաշվետվողականությունը: 

 
Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները Կահուլ, Չիմիսլիա, Կոմրատ, 

Ֆալեստի, Ֆլորեստի, Գլոդենի, Ռասկանի, Ստրասենի, Ստեֆան Վոդա և Տելենեստի 

շրջաններից, որոնք ընտրվել են մասնակցության բաց մրցույթով, կներգրավվեն 

կարողությունների զարգացման ավելի լայն ծրագրում: Սա նրանց հնարավորություն կտա 

սովորել, թե ինչպես. 

● իրականացնել իրենց սեփական հանրային քաղաքականության մոնիտորինգի ծրագիրը, 

● ամրապնդել սոցիալական հաշվետվողականության և լավագույն փորձի խթանման 

մեխանիզմները, 

● նպաստել հասակակիցների ուսուցմանը, 

● տեղական ՔՀԿ-ների միջև փորձի փոխանակում և ցանցային կապ: 

 
   «Այսօր մենք սկսում ենք EU4Accountability նոր ծրագիրը Մոլդովայի Հանրապետության 10 

շրջաններում: Եվրամիությունը 1,5 միլիոն եվրո է ներդնում Մոլդովայի տեղական և 

կենտրոնական իշխանությունների սոցիալական հաշվետվողականության ամրապնդման 

համար՝ քաղաքացիական հասարակությանն ուղղված նպատակային աջակցության միջոցով:  

    Այս ծրագիրը դրամաշնորհներ կառաջարկի քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպություններին աջակցելու նրանց մասնակցությանը քաղաքականության 

երկխոսությանը և վերահսկելու պետական իշխանությունների աշխատանքը: Ծրագիրը 

կհեշտացնի քաղաքացիների ներգրավվածությունը իրենց համար կարևոր հարցերում և 

հնարավորություն կտա նրանց ազդեցություն ունենալ ընտրություններում քվեարկությունից 

դուրս, ինչն իր հերթին ամրապնդում է ժողովրդավարությունը Մոլդովայում»,- հայտարարել է 

Մոլդովայի Հանրապետությունում Եվրամիության դեսպան Յանիս Մաժեյկսը: 

 

 
«EU4Accountability-ը դրամաշնորհներ կառաջարկի քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպություններին՝ աջակցելու նրանց մասնակցությանը քաղաքականության 

երկխոսությանը և վերահսկելու պետական իշխանությունների աշխատանքը», - Մոլդովայի 

Հանրապետությունում Եվրամիության դեսպան Յանիս Մաժեյկսը: 

 

https://www.alda-europe.eu/progetto/eu4accountability/
https://www.eeas.europa.eu/moldova/about-ambassador_en?s=223


 
   EU4Accountability ծրագրի նպատակն է խթանել սոցիալական հաշվետվողականության 

հայեցակարգը քաղաքացիների, քաղաքացիական հասարակության անդամների և տեղական 

պետական իշխանությունների ներկայացուցիչների շրջանում՝ գործնականում բացատրելով 

սոցիալական հաշվետվողականության առավելությունները: Օգուտները տեսանելի են, երբ 

քաղաքացիական հասարակությունն ավելի լավ  է հասկանում իր դերը՝ ուսումնասիրել 

տեղական իշխանությունների կողմից հրապարակված որոշումների նախագծերը և 

առաջարկներ ներկայացնել հանրային քննարկումներում, պահանջել՝ տեղական բյուջեն 

հատկացնել քաղաքացիների իրական կարիքներին, ինչպես նաև հետևել, թե արդյոք հանրային 

ծառայությունները մատուցվում են պատշաճ կերպով և պահանջել բարելավումներ, երբ ինչ-որ 

բան սխալ կամ անարդար է ընկալվում: 

 
    Այսպիսով, ծրագրից քաղված դասերը կնպաստեն քաղաքականության մասնակցային 

վերլուծությանը և քաղաքացիական և պետական հաստատություններին հնարավորություն 

կտան քաղաքական երկխոսության մեջ մտնել՝ բարելավելու այն ուղիները, որոնցով 

քաղաքացիները կարող են առաջարկություններ ներկայացնել իշխանություններին և 

պայմաններ ստեղծել քաղաքացիների նախաձեռնությունների համար,  լսելու կարծիքներ  և 

հասկանալու համար: Ծրագիրը հիմնված է ներքևից վերև մոտեցման վրա՝ շնորհիվ մոլդովական 

հասարակական միավորումների ներգրավման, որոնք կգնահատեն շրջանների կարիքները և 

կապահովեն վերապատրաստման աշխատանքներ իրենց գործընկերների համար: 

 
    2022 թվականի նոյեմբերին ՔՀԿ-ները կմիավորվեն՝ մասնակցելու արդյունավետ 

կառավարմանը վերաբերող հատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաներով 

կազմակերպվող միջոցառումներին: Ծրագրի մաս կազմելու համար ընտրված 

կազմակերպությունները կստանան աջակցություն՝ կազմակերպչական զարգացման 

սեմինարների միջոցով և կբարձրացվի նրանց փորձը սոցիալական հաշվետվողականության 

հարցերի վերաբերյալ: 

 
 Վերջապես, EU4Accountability ծրագիրը նաև նախատեսում է հետագայում դրամաշնորհներ 

առաջարկել ՔՀԿ-ներին ծրագրի 10 թիրախային շրջաններում՝ տեղական մակարդակում 

սոցիալական հաշվետվողականության գործընթացներ իրականացնելու համար: Այս կերպ, 

նրանք կկարողանան ավելի արդյունավետ մասնակցել համայնքների պլանավորմանը,  ՔՀԿ-ին 

ավելի լավ կճանաչեն որպես օրինական դերակատարներ տեղական ժողովրդավարական 

կառավարման մեջ ներգրավվելու համար: 

Իմացեք ավելին՝ հետևելով ծրագրի ֆեյսբուքյան էջին: 

 
*** 
 
   Ծրագիրն իրականացվում է երեք կազմակերպություններից կազմված կոնսորցիումի կողմից՝ 

Եվրոպական գործընկերություն հանուն ժողովրդավարության (EPD), Տեղական 

ժողովրդավարության եվրոպական ասոցիացիա (ALDA) և չեխական People in Need (PIN) 

հասարակական կազմակերպությունը 2022-2024 թվականներին: 

 

 

https://www.facebook.com/EU4Accountability

