
Մրցույթի հայտարարություն  
«Քաղաքականության կրթաթոշակներնախաձեռնություն 2015»-ի շրջանակներում: ԵՄ ինտեգրացիա և ժողովրդավարական 

բարեփոխում:   
 

Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան (ԲՀՀ-Հայաստան) կազմակերպությունը հայտարարում է անհատական 
դրամաշնորհների մրցույթ, ուղղված աջակցելու այն հետազոտողներին, ովքեր պատրաստակամ են իրականացնել 
ուսումնասիրություններ հանրային քաղաքականության տարբեր բնագավառներում` բացահայտելու բաց հասարակության առջև 
ծառացած առավել վճռորոշ մարտահրավերները, մշակելու կիրառական լուծումներ` գործուն քայլեր ձեռնարկելով վերջիններիս 
իրականացման ուղղությամբ:  
Կրթաթոշակի նպատակներն են` 
զարգացնել հանրային քաղաքականության հետազոտության միջոցով հանրային քաղաքականության գործընթացի վրա ազդելու 
կարողությունները, 
նպաստել   անհատ հետազոտողների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և պետական մարմինների միջև 
ակտիվ և առավել որակյալ համագործակցային մշակույթի ձևավորմանը,  
համախմբել Եվրոպական ինտեգրման քաղաքականության հետազոտման և ադվոկացիայի հմտությունները:  

 
Ով կարող է դիմել 

Այս ծրագիրը բաց է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, համալսարանների դասախոսական կազմի, հանրային 
քաղաքականության ոլորտի հետազոտողների, վերլուծաբանների և խորհրդատուների համար: Անհրաժեշտ է ունենալ նվազագույնը 
մագիստրոսական կրթություն հանրային կառավարման, քաղաքականության, քաղաքագիտության կամ սոցիալական այլ 
գիտությունների` իրավագիտության, տնտեսագիտության, միջազգային հարաբերությունների կամ համանման բնագավառներում: 
Ցանկալի է փորձի առկայություն հանրային քաղաքականության ձևակերպման և վերլուծության, ինչպես նաև շահերի 
պաշտպանություն իրականացնելու ոլորտներում: Հետազոտական աշխատանքների համար անհրաժեշտ գրավոր հմտությունների 
առկայությունը ևս խիստ գերադասելի է: Հայտատուն պարտավոր է էական/անհրաժեշտ ժամանակ հատկացնել նախագծի 
իրականացման համար, որ կարող է տևել մինչև 5 ամիս և ներկայացվել ինչպես անհատների, այնպես էլ խմբերի կողմից: Խմբային 
նախագծերի ներկայացումը ցանկալի է: Խնդրում ենք նաև հաշվի առնել, որ այլ հավասար պայմանների դեպքում առավելությունը 
կտրվի նախաձեռնության նոր հայտատուներին:  

Ակնկալիքները և աշխատանքի արդյունքը 

Նախաձեռնությունը հավակնում է համախմբել նախաձեռնող և ակտիվ քաղաքականության հետազոտողների, ովքեր ի զորու են 
որոշարկել ժողովրդավարական բարեփոխման առանցքային ուղիները ԵՄ ինտեգրման համատեքստում, այդ ուղիների 
շրջանակներում ուսումնասիրել հստակ քաղաքականություններ, ինչպես նաև ակտիվ գործողություններ ձեռնակել սեփական 
հետազոտության արդյունքների իրականացման համար աշխատելով թե՜ ԵՄ, թե՜ պետական մարմինների հետ:  Հիմնադրամն իր 
հերթին անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկի կրթաթոշակառուների, հիմնադրամի գործընկերների և նախկին ու ներկա 
կրթաթոշակառուների միջև ակտիվ համագործակցային կապերի ձևավորման համար: Որպես արդյունք ակնկալվում է ունենալ 
հանրային քաղաքականության հաշվետվություններ, որոնք չպետք է գերազանցեն 10000 բառը և պետք է պարունակեն կոնկրետ 
առաջարկներ ընտրված բնագավառում, ինչպես նաև հաշվետվության համառոտագիր: Հատկապես կարևոր է այն հանգամանքը, որ 
առաջարկությունները կիրառվեն որպես գործիքներ՝ առաջարկվող քաղաքականության իրականացումը առաջ տանելու նպատակով: 
Զուտ հետազոտական բնույթ ունեցող նախագծերը չեն ֆինանսավորվի: Ընտրության փուլում նախապատվությունը կտրվի այն 
նախագծերին, որոնք կունենան մանրամասն մշակված արդյունքների տարածման՝ ադվոկացիայի պլան: Վերջինս հստակ կերպով 
պետք է  հաշվի առնի քաղաքականության մշակման և գործարկման տվյալ փուլում փոփոխության հնարավորության համար առկա 
բոլոր պրակտիկ հնարավորությունները: 
Բացի/ի հավելումն հանրային քաղաքականության հաշվետվության և համառոտագրի, ըստ ընտրված թեմայի, հետազոտողները 
կարող են ունենալ նաև այլ արդյունքներ. վերլուծական հոդվածների շարք, հաշվետվություններ, գրքեր, փորձագիտական 
քննարկումներ և ամփոփումներ, նորարարական կրթական ծրագրեր և այլն: Խրախուսվում են այն նախագծերը, որոնք ներառում են 
քաղաքականության ադվոկացիայի զարգացած գործիքներ և կհիմնվեն նախապես հավաքագրված տվյալների վրա, ինչպես նաև 
կենթադրեն կրթաթոշակառուների ներգրավվածությունը տարբեր ձևաչափերի քննարկումներում, հանրային քաղաքականության 
շուրջ բանավեճերում, ինչպես նաև սեփական գաղափարների ավելի լայն տարածմանը միտված տարատեսակ միջոցառումներում:  
 

Ակնկալվող արդյունքներ 

Ակնակալվում է, որ կրթաթոշակառուները արդյունավետ կերպով կօգտագործեն քաղաքականության վերլուծության նյութերը և 
ակտիվորեն կմիջամտեն քաղաքականության մշակմանը: Մեթոդները չպետք է սահմանափակվեն միայն հանրային մեկ կամ մի քանի 
քննարկումներով, կարող են ներառել ակտիվ մեդիա արշավներ, դաշտում աշխատող այլ կազմակերպությունների հետ 
համագործակցություն, կոալիցիաների, ադվոկացիայի խմբերի կառուցում, խորհրդատվական պրոյեկտներ: Առավել մեծամասշտաբ, 
նորարարական մեթոդներ պարունակող ադվոկացիոն նախագծերի հետագա ֆինանսավորումը կարող է քննարկվել լրացուցիչ:  
 
 
 
 
 



Առաջարկվող ընդհանուր թեմա: ԵՄ ինտեգրացիա և ժողովրդավարական ռեֆորմի առաջխաղացում 

Հանրային քաղաքականության կրթաթոշակները ստորև առաջարկում է այն ընդհանուր թեմաները, որտեղ Հիմնադրամն ակնկալում է 
ունենալ հանրային քաղաքականության՝ պրակտիկ տվյալների վրա հիմնված առաջընթաց: Քանի որ թեմաները շատ ավելի 
ընդհանուր են, քան դրանց առաջարկված նկարագրությունները դիմորդները կարող են առաջարկված թեմայի շրջանակներում 
սահմանել սեփական քաղաքականության նախագիծը: Ներկայացված ցուցակի սպառիչ չլինելու պատճառով դիմորդները կարող են 
առաջարկել տարածաշրջանային ինտեգրացիայի ցանկացած այլ ասպեկտին առնչվող /քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և 
այլն/ հետազոտական առաջարկներ:  

Ակնկալվում է, որ կրթաթոշակառուները կընտրեն և կգնահատեն ԵՄ կողմից առաջ տարվող ժողովրդավարական բարեփոխման, 
մարդու իրավունքների առաջխաղացման  որոշակի ասպեկտ, դրա համապատասխան քաղաքականություն, կուսումնասիրեն այդ 
քաղաքականության իրականացման և արդյունքների գնահատման մեխանիզմները, ինչպես նաև հանդես կգան իրական 
փոփոխության տանող առաջարկություններով: Ենթաթեմաների շարքին կարելի է դասել մարդու իրավունքների պաշտպանության 
մեխանիզմների բարելավումը Եվրոպական հարևանության ծրագրի, Single Support Framework 2014-17-ի, մարդու իրավունքների 
ոլորտում ուղղակի բյուջետային աջակցության, վերանայված հանրային ֆինանսների կառավարման ազգային ռազմավարության 
համատեքստում: Հակախտրականության, անձնական տվյալների պաշտպանության, հակակոռուպցիոն միջոցառումների, 
ոստիկանական համակարգի բարեփոխման իմաստով կարևոր կլինի վիզաների ազատականացման ծրագրի իրականացման 
ուսումնասիրությունը Հայաստանում: Հետաքրքրական կլինի նաև համեմատական հայացք գցել մարդու իրավունքների ոլորտում 
Եվրոպական և Եվրասիական տարածաշրջանային ինտեգրացիոն սխեմաներով ենթադրվող քաղաքականությունների և 
պրակտիկաների և տենդենցների վրա: Տնտեսական ասպեկտից մոտենալու դեպքում ուշագրավ կլիներ ուսումնասիրել Եվրասիական 
տնտեսական միության անդամակցման քաղաքականությունները և դրանց ազդեցությունը արտահանման արտոնյալ GSP plus ռեժիմի, 
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցման և առևտրային քաղաքականության ազատականացման վրա:  

Դիմումների ընդունումը 

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն իրենց հետազոտական առաջարկները դիմում հայտի ձևով (տես ստորև, հավելված 2): Դիմումի 
փաթեթը պետք է ներառի նաև դիմողի ինքնակենսագրականը (ռեզյումե), որ կպարունակի հրատարակված նյութերի ամբողջական 
ցանկը, ինչպես նաև նախկինում կատարված հետազոտության նմուշ (վերջինիս առկայությունը պարտադիր չէ):  
Հետազոտության առաջարկը կարող է ներկայացվել անգլերեն կամ հայերեն լեզուներով: Փաստացի հետազոտությունը սովորաբար 
իրականացվում է հայերեն և ունենում է հայերեն և անգլերեն համառոտագրեր: Դիմորդները կարող են իրենց ծրագրերում ժամանակ և 
անհրաժեշտ միջոցներ հատկացնել վերջնական հաշվետվության, համառոտագրերի հայերեն/անգլերեն թարգմանությունների 
համար:  
 
Դիմումների ներկայացումը  
Հետաքրքրված անձիք պետք է ներկայացնեն իրենց հետազոտության առաջարկների դիմում-հայտերը (տես ստորև հավելված 3) և 
օժանդակ նյութերը /ռեզյումե, եթե հնարավոր է նաև նախորդ հետազոտական աշխատանքի նմուշ/ հետևյալ էլ. հասցեին 
register@osi.am մինչև սույն թվականի մարտի 20-ը, ժամը 17.00: Դիմումը մեզ ուղարկելուց հետո մինչև երկու աշխատանքային օրերի 
ընթացքում դուք կստանաք հաստատող նամակ դիմումի ստացման վերաբերյալ, հակառակ դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել 
մեզ հետ: Հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Մարիամ Մաթևոսյանին` “Քաղաքականության 
կրթաթոշակներ” ծրագրի պատասխանատու, հեռ. 53-38-62; 53-67-58, էլ. փոստ` mmariam@osi.am  
 
Մրցույթի հետ կապված հարցերի պարզաբանմանը նվիրված հանդիպումը տեղի կունենա սույն թվականի մարտի 13–ին, ժամը 17.00, 

Գոլդեն Թուլիփ հյուրանոցի Վերդի սրահում  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 1 

 
 
 

«Քաղաքականության կրթաթոշակներ» նախաձեռնություն  
Հետազոտական առաջարկի դիմում-հայտ 

 
Դիմում-հայտի նպատակն է հեշտացնել հետազոտական առաջարկների ընդունման գործընթացը և մատնանշել բոլոր այն հիմնական 
հարցերը, որոնց հարկ է պատասխանել: Նշված բառային սահմանափակումները նախատեսվել են ոչ թե որպես խիստ 
սահմանափակումներ, այլ որպես հետազոտական առաջարկի մշակման գործընթացը հեշտացնող չափանիշներ, որոնք ակնկալվում է 
պահպանել: Առաջարկներում պարզության և հստակության պակասը, ինչպես նաև խիստ ծավալուն հետազոտական հարցերի 
ներկայացումը չեն խրախուսվում: 
 
Նախագծի վերնագիր և համառոտ բնութագիր 
Առաջարկի համառոտ բնութագիր` ի՞նչ եք ուզում ուսումնասիրել, ի՞նչն է Ձեզ դրդել նման հետազոտության իրականացման, որքանո՞վ 

է Ձեր առաջարկած թեման արդիական և կապված ներկայումս ընթացող որևէ բարեփոխման հետ, ի՞նչ հարցերի եք ձգտում 

պատասխանել, և որո՞նք են այն նախնական այլընտրանքները, որոնք դուք հիմնավորելու եք Ձեր հետազոտության շրջանակներում: 
(150-200 բառ): 

 
Պրոբլեմի նկարագրություն և հետազոտության հիմնավորում 
Համառոտ նկարագրեք Ձեր առաջարկած ոլորտում տիրող իրավիճակը, գոյություն ունեցող հետազոտությունները, 
քաղաքականությունները` մատնանշելով Ձեր նախագծի նախատեսվող հավելումն ու նորարությունը ոլորտում: (500-700 բառ) 
 
Հետազոտական հարց/հարցեր 
Ի՞նչ հարցերի եք փորձում պատասխանել Ձեր հետազոտության շրջանակներում: (80-100 բառ) 
 
Քաղաքականության առաջարկվող այլընտրանք/ներ և նախնական հիմնավորում 
Ի պատասխան ձեր հետազոտական հարցերի, ո՞րն է Ձեր նախընտրած, առաջարկած քաղաքականությունը: Վերջինս  հանդես է գալիս 

հիպոթեզի տեսքով: Ըստ Ձեր նախնական հիմնավորման ինչո՞ւ եք կարծում, որ այն ավելի արդյունավետ կլինի: (500-600 բառ) 
 
Մեթոդաբանություն 
Հստակ նկարագրեք Ձեր հետազոտության մեթոդաբանությունը: Մատնանշեք հնարավոր դժվարությունները և դրանք հաղթահարելու 
նախատեսվող ուղիները (առավելագույնը 400 բառ): 

 
Արդյունքներ 
Նկարագրեք Ձեր հետազոտական արդյունքները, օրինակ` քաղաքականության վերլուծության հոդվածներ, համառոտագրեր, 
վերլուծական հոդվածների շարք, ինֆոգրաֆիկաներ, քննարկումներ, աուդիո վիզուալ նյութեր և այլն (80-100 բառ) 
 

Հետազոտության արդյունքների տարածման և հետագա կիրառման ռազմավարություն (Advocacy 
Strategy)  
Բացի հետազոտության արդյունքների ներկայացումից ինչպե՞ս եք պատկերացնում Ձեր հետազոտության արդյունքների ազդեցություն 

կոնկրետ ոլորտում: Ի՞նչ ռեսուրսներ և գործիքներ ունեք Ձեր հետազոտության արդյունքները տարածելու համար, ի՞նչ խոչընդոտներ և 

ռիսկեր կարող են ծագել տարածման և ռազմավարության իրագործման գործընթացում, ի՞նչ դրական ազդեցություն կարող է ունենալ 
Ձեր աշխատանքը շահառուների համար: Նկարագրեք քաղաքականություն մշակողների այն թիրախային խումբը, որոնց հետ դուք կապ 
եք հաստատելու կամ համագործակցելու եք: (600-700 բառ) 
 
Ժամանակացույց 
Նշեք նախագծի շրջանակներում պլանավորած գործողություններն` ըստ դրանց իրականացման ժամանակի: Հարկ է հաշվի առնել, որ 
նախագծը պետք է իրականացվի 4-ից 6 ամսիսների ընթացքում:  
 

Բյուջե 
Աղյուսակով ներկայացրեք բյուջեի բոլոր ծախսերը, որոնք կարող է ներառել դաշտային հետազոտությունների  հետ կապված ծախսեր, 
հոնորարներ, տրանսպորտային ծախսեր, հաշվետվության հրատարակման, ներկայացման և տարածման և այլ անհրաժեշտ ծախսեր: 
Առաջարկի բյուջեն չպետք է գերազանցի 4000 ԱՄՆ դոլարը:  


