
 
 

 
 

Լիազորվել է 24 ՔՀԿ՝ Մոլդովայում սոցիալական պատասխանատվության 

բարձրացման համար 
 

   Քաղաքացիական հասարակության 24 կազմակերպություն Չիմիշլիա, Ֆլորեստի, 

Ստրասենի, Շտեֆան Վոդա և Տելենեստի շրջաններից ստացել են դրամաշնորհային 

պայմանագրեր «EU4Accountability» ծրագրի շրջանակներում: Միջոցառումը 

կազմակերպվել էր ALDA-ի կողմից, Քիշնևում գտնվող Europe Café – ԵՄ տեղեկատվական 

կենտրոնում: 
 

    «EU4Accountability» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և 

նպատակ ունի բարելավել սոցիալական պատասխանատվությունը տեղական 

մակարդակում և ստեղծել կայուն համագործակցության մեխանիզմներ Մոլդովայի 

Հանրապետության տեղական պետական իշխանությունների և քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) միջև՝ տեղական համայնքների 

կարիքներին ավելի լավ արձագանքման համար։ 
 

     «Եվրամիության կողմից այսօր առաջարկվող ֆինանսական աջակցությունը թույլ կտա 

ՔՀԿ-ներին ուժեղացնել իրենց ջանքերը՝ բարելավելու ժողովրդավարական 

մասնակցությունը և արձագանքել քաղաքացիների կոնկրետ կարիքներին Չիմիշլիայի 

շրջաններում, Ֆլորեստիում, Ստրաշենիում, Շտեֆան Վոդայում և Տելենեստիում», - ասաց 

միջոցառմանը հրավիրված Մոլդովայի Հանրապետության Եվրամիության դեսպան 

Յանիս Մաժեյկսը։ 
 

«Ցանկանում եմ շնորհավորել քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպություններին, որոնք դրամաշնորհներ են ստացել EU4Accountability -ի 

շրջանակներում և շնորհակալություն հայտնել նրանց՝ Մոլդովայի 

Հանրապետությունում սոցիալական պատասխանատվությունը խթանելուն իրենց 

նվիրվածության համար», Յանիս Մաժեյկս: 
 

    «Սա կներառի բյուջետային գործընթացի մասին իրազեկվածության բարձրացման 

հանրային արշավներ, պետական ծախսերի և քաղաքականության մշակման 

մոնիտորինգի նպատակով քաղաքացիական ներգրավվածություն, և բյուջեի 

մասնակցային խորհրդակցություններ,-շարունակեց դեսպանը. «Ցանկանում եմ 

շնորհավորել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, որոնք 

դրամաշնորհներ են ստացել EU4Accountability-ի շրջանակներում և շնորհակալություն 

հայտնել նրանց՝ Մոլդովայի Հանրապետությունում սոցիալական 

պատասխանատվությունը խթանելուն իրենց նվիրվածության համար: 

Եվրամիությունում ձեր երկրի նոր թեկնածության դերով քաղաքացիական 

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


հասարակության կարևորությունը անդամակցության ճանապարհով առաջ շարժվելու 

համար ավելի ակնհայտ է դառնում»: 
 

   Նմանապես, ALDA-ի գործընկեր Ալեքսանդրու Կոիկան շնորհակալություն հայտնեց 

Եվրոպական միությանը Մոլդովայի Հանրապետությանը շարունակական աջակցության 

համար իր եվրոպական ճանապարհին և համայնքների զարգացմանը մասնակցության և 

ներառական մոտեցման միջոցով: Բացի այդ, նա ընդգծեց թիրախային ոլորտներում 

սոցիալական պատասխանատվության ակնկալվող բարելավումը և փոքր ծրագրերի 

դրամաշնորհների դրական ազդեցությունը երկրի 50 բնակավայրերի գրեթե 140,000 

քաղաքացիների վրա: 
 

Նշենք, որ ֆինանսավորման համար ընտրված 24 ծրագրերը նպատակ ունեն ուժեղացնել 

տեղական նախաձեռնող խմբերի և կազմակերպությունների սոցիալական 

պատասխանատվությունը և բարձրացնել տարբեր թիրախային խմբերի 

քաղաքացիական ներգրավվածությունը: Տեղական ՔՀԿ-ների կողմից ներկայացված 

ծրագրերը հատկապես ուղղված են երիտասարդներին, կանանց և խոցելի խմբերի 

մարդկանց և նախատեսում են՝ (1) նախաձեռնող խմբերի զարգացում, շահերի 

պաշտպանության արշավներ և տեղական կոալիցիաների համախմբում. (2)  մարզերում 

մասնակցային բյուջետավորման մեխանիզմի իրականացումը, (3) քաղաքացիական և 

երիտասարդական կազմակերպությունների զարգացումը և քաղաքացիների համար 

տեղեկատվական կենտրոնների ստեղծումը։ 
  
*** 

EU4Accountability ծրագիրը, որն աշխատում է 2022-2024 թվականներին, իրականացվում է 

երեք կազմակերպություններից բաղկացած կոնսորցիումի կողմից՝ Եվրոպական 

Ասոցիացիա հանուն տեղական ժողովրդավարության, Եվրոպական Գործընկերություն 

հանուն ժողովրդավարության  EPD և չեխական «People in Need PIN» ոչ կառավարական 

կազմակերպությունը, ներառում է 10 շրջան (Cahul, Comrat, Cimişlia, Făleşti, Florești, Glodeni, 

Rîșcani, Străseni, Ștefan Vodă, Telenești) և նախատեսում է 1,5 միլիոն եվրո ընդհանուր բյուջե։ 
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