Հարավային Կովկասի կանայք հանուն
խաղաղության եւ բարեկեցության.
«Խաղաղություն սկսում են ձեր տնից»

‹‹ՄԵՆՔ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ ԵՆՔ` ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆԸ››
Ջոն Լենոն, երգիչ, կոմպոզիտոր և քաղաքական գործիչ, ‹‹Բիթլզի ›› անդամ

‹‹Երիտասարդ Կանանց Կովկասի
խաղաղության մրցանակ››

‹‹ՄԵՆՔ ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ ԵՆՔ` ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻՆ
ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ››
‹‹Հարավային Կովկասի կանայք հանուն խաղաղության եւ բարեկեցության ›› տարածաշրջանային շարժումը ստեղծվել է
տարածաշրջանում խաղաղությանը և խաղաղ գոյակցությանը աջակցելու համար:

«Դեմոկրատիան այսօր» ՀԿ

Թումանյան 40, բն. 6, Երևան 0002, Հայաստան
Հեռ.: (+37410) 53-19-56
Էլ-հասցե: info@democracytoday.am
Կայք: www.democracytoday.am

Նախադրյալ
‹‹Երիտասարդ կանանց Կովկասի խաղաղության մրցանակը›› հիմնադրվել է խաղաղության
կառուցման գործում երիտասարդ կանանց բացառիկ դերի և առաջնորդական կարողությունների,
կոնֆլիկտների կանխարգելման գործում նրանց կարևորագույն դերի ճանաչման, ինչպես նաև
մարդու իրավունքների վերականգնման պաշտպանության նպատակով: Սույն մրցանակի ստեղծման
գաղափարը ներշնչվել է խաղաղության և մարդու իրավունքների հայտնի ակտիվիստ, Օլաֆ Պալմեի
անվան Խաղաղության մրցանակակիր, մարդու իրավունքների պաշտպանության մեծ ջատագով և
խաղաղարար Անահիտ Բայանդուրի (1931-2011) գործունեությամբ:
Մենք հասկանում ենք, որ խաղաղությունը, դա պատերազմի բացակայությունը չէ, այլ այն
կառավարելու և պահպանելու կարողությունը: Խաղաղությունը տեսնում ենք որպես ստեղծագործ
և դինամիկ գործընթաց, որը նրա կառուցողներից պահանջում է տաղանդ և զորություն, և
երիտասարդությունը` հատկապես երիտասարդ կանայք, կարող են մեծ ներդրում ունենալ այդ
գործընթացի մեջ Կովկասում և նրա սահմաններից այն կողմ: Սույն պարգևը ուղղված է խաղաղության
կառուցողների նոր սերնդի աջակցությանը:
Դրա նպատակն է համարվում երիտասարդ խաղաղարարների ներդրման ճանաչումը, ինչպես
նաև նրանց խրախուսելը և աջակցելը, դրանով իսկ նրանց հնարավորություն տալով զգալու իրենց
պատասխանատվությունը ոչ միայն իրենց համայնքների, այլեւ այն աշխարհի համար, որտեղ նրանք
ապրում են:
Մրցանակին կարող են հավակնել 25-ից մինչեւ 45 տարեկան երիտասարդ կանայք կամ այն
կազմակերպությունները, որոնք ներդրում են ունեցել խաղաղության ամրապնդմանը իրենց
համայնքներում: Նրանք պետք է լինեն այն անձինք, որոնց խաղաղարար և իրավապաշտպան
գործունեությունը հայտնի է հասարակությանը: Դա կարող է լինել քաղաքացիական ակտիվության,
գիտական աշխատանքի, լրագրողական հրապարակումների, սոցիալական հոդվածների օգտագործման
արտահայտություն` որպես գործունեության միջոց: Տվյալ գործունեությունը պետք է երկարաժամկետ
ներգործություն ունենա խաղաղության և վստահության ստեղծման գործընթացի վրա: Անձի կամ
կազմակերպության աշխատանքային աշխարհագրական վայրը ներկա ժամանակում էական չէ,
կարևորը նրանց գործունեությունն է և դրա կապը Կովկասի տարածաշրջանի հետ:

ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
1. Առանձին անձինք կամ խմբեր կարող են երաշխավորություններ ներկայացնել ցանկացած հարմար
թեկնածուների / կազմակերպությունների վերաբերյալ, դիմումի ձևաթուղթ ներկայացնելու հավակնորդի
վերաբերյալ բոլոր համապատասխան տվյալներով:

• Չի ընդունվում թեկնածուի ինքնաառաջադրումը
• Ներկայացվող նյութերը չեն վերադարձվում
• Դիմումի ձևաթուղթը կարող է ներկայացվել հայերեն, ադրբեջաներեն, վրացերեն, անգլերեն,

ռուսերեն և այլ լեզուներով, սակայն անգլերենով
և / կամ ռուսերենով թարգմանությունը պարտադիր է.
• Դիմումի ձևաթղթերը լրացնելուց և ներկայացնելուց առաջ, անհրաժեշտ է տվյալ թեկնածուի
համաձայնությունը: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա խնդրվում է պարզաբանել, թե ինչու չեք կարող ստանալ
համաձայնությունը
• Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը 2015 թ. ապրիլի 20-ն է :
2. Թեկնածուների բոլոր հայտերը պետք է ներկայացվեն ընտրական հանձնաժողովներին
Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում (անհրաժեշտ տեղեկատվության և հասցեների
վերաբերյալ տես սույն ձևի 8-րդ էջը): Ընտրական հանձնաժողովների զեկույցների հիման վրա`
‹‹Հարավային Կովկասում հանուն խաղաղության կանանց նախաձեռնության›› խորհուրդը որոշում է
հաղթողին: Մրցանակին հավակնող անվանակարգերը (թեկնածությունները) հայտարարվելու են 2015 թ.
ապրիլի 30-ին:

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ
Աստղանիշերով ( * ) նշված բոլոր հարցերին պետք է տրվեն պատասխաններ: Անվանակարգի
(թեկնածուի) համար ոչ լրիվ դիմումներով ձևաթղթերը չեն ընդունվում և ենթակա չեն քննարկման:
Ձևաթղթերը լրացնելը անհնարին լինելու դեպքում անհրաժեշտ է պարզաբանել պատճառը:

*ՄԱՍ I: ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ/ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
*1. Թեկնածուի անունը.
*2. Տարիքը.
*3. Երկիրը.
*4. Կոնտակտներ.

*Հասցեն.
*Հեռախոսը.
* Ֆաքսը.
*Էլ-փոստը.
Այն անձի տվյալները, որի միջոցով հնարավոր է կապ հաստատել, եթե Ձեր թեկնածուն չունի ոչ հասցե,
ոչ՝ հեռախոս.
5. Կայքը.
6. Նա կամ նրա աշխատանքը արդյո՟ք հանդիսանում է կազմակերպության կամ համացանցի մաս.
Այո

Ոչ

Եթե այո, ապա խնդրվում է գտնել համապատասխան արկղը և գրել կազմակերպության անվանումը.
Ոչ կառավարական կազմակերպություն
Կառավարական կազմակերպություն
Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն (այդ թվում` կոոպերատիվներ,
համայնքային կազմակերպություններ, արհմիություններ և այլն)
Կրոնական կազմակերպություն
Այլ
7. Նշված կազմակերպությունների նշանակությունը / գործունեությունը և նրա անվանումը / թեկնածուի
պաշտոնը: Եթե առկա է մասնակցությունը մի քանի կազմակերպություններում, թվարկեք դրանք.

*8. Խնդրվում է նշել այն համատեքստը կամ մակարդակը, որի վրա նա հիմնականում աշխատում
է (օրինակ` միջազգային մակարդակում, որոշակի աշխարհագրական տարածաշրջանի ազգային
մակարդակում, համայնքի, գյուղի մակարդակում և այլն): Խնդրվում է նկարագրել համառոտ.

*9. Գրե′ք Ձեր թեկնածուի տվյալները 100 բառով: Տեղեկատվությունը լայնորեն կտարածվի, եթե նա
ընտրվի որպես հաղթող.

*ՄԱՍ II: ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
*1. Խնդրվում է գրել թեկնածուի համառոտ բնութագիրը, այդ թվում ընտանիքի պատմությունը,
կրթությունը և ապրելակերպի հանգամանքները.

*2. Ինչպիսի՞ որոշակի հարցերի վրա է նա աշխատում.

*3. Նկարագրե′ք այն աշխատանքը, որի համար թեկնածու է առաջադրվել և գրե′ք տեղեկություն
հետևյալի մասին`
ա. Որքա՞ն ժամանակ է, ինչ նա կատարում է այդ աշխատանքը

բ. Ինչպիսի՞ որոշակի մեթոդներ է նա օգտագործում իր աշխատանքում

գ. Նրա աշխատանքի եզակի առանձնահատկությունները

*4. Համապատասխան գործոնների նկարագրությունը (օրինակ` ֆիզիկական, տնտեսական,
մշակութային և անվտանգության), որոնց պայմաններում նա սկսել է իր աշխատանքը.

*5. Ինչպիսի՞ երկարաժամկետ բարելավումներ / փոփոխություններ կարելի է սպասել նրա աշխատանքի
արդյունքում.

*6. Ո՞վ է թեկնածուի կատարած աշխատանքից օգտվել կամ ո՞վ կարող է օգուտ ստանալ.

*7. Ինչպիսի՞ դժվարություններ է նա հաղթահարել իր գործունեության հետ կապված, այդ թվում`
անձնական առումով (անհատական ռիսկը, ընտանիքի վրա ունեցած ազդեցությունը և այլն).

*8. ԵՐԵՔ նախադասությամբ պարզաբանե′ք. ինչու՞ է թեկնածուն արժանի այս տարի ստանալ մրցանակ.

*ՄԱՍ III: ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ (ԹԵԿՆԱԾՈՒԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐՈՂԸ)
*1. Անունը.
*2. Կազմակերպությունը /գործատուն /աշխատանքի վայրը.
*3. Հասցեն.
*4. Երկիրը.
*5. Հեռախոսը.
6. Ֆաքսը.
*7. Էլ-փոստը.
8. Կայք.
*9. Ճանաչո՞ւմ եք Դուք թեկնածուին անձնամբ: Ինչպիսի՞ հանգամանքներում եք առնչվել նրա և նրա
գործունեության հետ: Խնդրվում է նկարագրել ԵՐԵՔ նախադասությամբ.

*ՄԱՍ IV: ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Խնդրում ենք նշել այն երկու (2) անձանց անունը, հասցեն, պաշտոնը և հետադարձ կապի տվյալները
(հեռախոս, էլ-փոստ), ովքեր կարող են հաստատել ներկայացված հայտում նշված տեղեկատվության
հավաստիությունը և վկայել թեկնածուի նվիրվածության, նպատակասլացության, ազնվության և
բնավորության մասին:
Խնդրվում է նաև նշել, թե տվյալ անձինք ինչպես են ճանաչում թեկնածուին, օրինակ` նրանք
հասակակիցներ, գործընկերներ են, թե նրանց վրա դրական ազդեցություն է ունեցել և այլն:
*1. Անունը.

*2. Հասցեն.
*3.Մասնագիտությունը /պաշտոնը.
*4. Հեռախոսը.
*5. Էլ-փոստը.
*6. Ինչպե՞ս եք ճանաչում թեկնածուին: Բացատրեք ԵՐԵՔ նախադասությամբ.

*1. Անունը.

*2. Հասցեն.
*3.Մասնագիտությունը /պաշտոնը.
*4. Հեռախոսը.
*5. Էլ-փոստը.
*6. Ինչպե՞ս եք ճանաչում թեկնածուին: Բացատրեք ԵՐԵՔ նախադասությամբ.

ԽՆԴՐՎՈՒՄ Է ԼՐԱՑՎԱԾ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՈՒՂԱՐԿԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
‹‹Դեմոկրատիան այսօր›› ՀԿ
Աննա Իշխանյան, Գյուլնարա Շահինյան, Լուսինե Թորոսյան
Հասցեն` Թումանյան 40, բն 6, Երևան, 0002, Հայաստան
Հեռ.` + (374 10) 531956; + (374 77) 41 45 18; +(37477) 87 98 61; + (374 77) 56 55 80
Էլ-փոստ՝ info@democracytoday.am; anna.ishkhanyan@gmail.com; gulnara.shahinian@gmail.com; lusine.torosian@gmail.com

ԱԴՐԲԵՋԱՆ
‹‹Դ. Ալիևայի անվան կանանց իրավունքների պաշտպանության ասոցացիա››
Դիլարա Էֆենդիևա, Նովելլա Ջաֆարովա
Հասցեն`Միրզա Մանսուրովի 2-րդ փողոց, 4/6, Բաքու, Ադրբեջան
Հեռ.` + (994 12) 4972108; + (994 50) 3346150
Էլ-փոստը` n_jafarova@azeri.com; defendieva@yahoo.com

ՎՐԱՍՏԱՆ
‹‹Կանանց տեղեկատվական կենտրոն››
Հելլեն Ռուսեցկայա
Հասցեն`Ծինամաձգվրիշվիլի փողոց, #40, Թբիլիսի, Վրաստան
Հեռ.` +995 32 2 95 29 34
Էլ-փոստը` office@ginsc.net

