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Հապավումներ 

ԱԱՀ  Ավելացված արժեքի հարկ 

ԼԳԲՏ Միասեռական, բիսեքսուալ և տրանսգենդեր 

ԿՍՊ Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՍՁ Սոցիալական ձեռնարկատիրություն 

ՍՁ ՔՀԿ Սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող 

քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպություններ 

ՍՊԸ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 

ՏԻՄ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ 

ՔՀ Քաղաքացիական հասարակություն 

ՔՀԿ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն 

ՔՊ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 

ՖԽ Ֆոկուս խումբ 

ՖԽՔ Ֆոկուս-խմբային քննարկում 

 

Ներածություն 

 

Սույն զեկույցը ներկայացնում է այս տարվա գարնանը հայաստանյան 

ՔՀԿ-ների շրջանում իրականացված որակական և քանակական 

հետազոտության որոշ արդյունքները, ի մասնավորի՝ ուրվագծելով 

հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության առջև ծառացած 

մարտահրավերները: ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետ ֆոկուս-խմբային 

քննարկումների վերլուծությունն ի հայտ է բերել մարտահրավերներին 

վերաբերող 17 թեմա: Թեմաներից 4-ը կարելի է պայմանականորեն 

համարել գլոբալ մարտահրավերներ, քանի որ ՔՀԿ ներկայացուցիչները 

դրանք բարձրաձայնել են բոլոր ՖԽ քննարկումների կամ դրանց մեծ մասի 

ընթացքում: Այդ մարտահրավերները վերաբերում են մարդկային 

ռեսուրսների և ֆինանսական միջոցների անբավարարությանը, ինչպես 
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նաև պետական մարմինների և գործընկեր ՔՀԿ-ների հետ 

համագործակցության խնդիրներին: Թեմաներից մյուս 3-ը կարելի է 

պայմանականորեն համարել ՔՀԿ ընդհանուր դաշտի համար միջին 

կարևորության մարտահրավերներ, քանի որ դրանք ՔՀԿ մասնակիցները 

քննարկել են 3-5 ՖԽ ընթացքում: Այդ թեմաները առնչվում են 

օրենսդրությանը, ՔՀԿ-ների հանդեպ հանրային ոչ բարենպաստ 

վերաբերմունքի, ինչպես նաև ՔՀԿ-ների շենքային պայմանների 

մարտահրավերներին: Մնացյալ 10 թեմաները մասնավոր բնույթի 

մարտահրավերներ են, քանի որ ի հայտ են եկել առավելապես 1, երմբեն՝  

2 ՖԽ քննարկումների ընթացքում:  

Զեկույցի հիմնական նյութը կառուցված է որակական հետազոտության 

արդյունքների վրա: Բոլոր հնարավոր դեպքերում որակական նյութը 

լրացվել է 2019թ. մայիս ամսվա ընթացքում 112 ՔՀԿ-ների շրջանում 

անցկացված հարցաթերթային հարցման արդյունքում ստացված 

քանակական տվյալներով: Դրանք զեկույցում ներկայացված են 

շրջանակի մեջ: 

  

Մեթոդաբանություն 

Որակական հետազոտություն 

ՀԿ ԴեՊո ՔՀԿ կարողությունների զարգացման ծրագրի շրջանակներում 

իրականացվել է Ֆոկուսխմբային 12 քննարկում (ՖԽՔ)։ Քննարկումներն 

իրականացվել են 2019թ. մարտի 20-ից ապրիլի 11-ն ընկած 

ժամանակահատվածում։  Դրանցից երեքը (3) տեղի են ունեցել մարզային 

ՔՀԿ-ների հետ՝ Դիլիջանում, Ջերմուկում և Աբովյանում, իսկ մնացած ինը 

(9)՝ Երևանում։ ՖԽ քննարկումներից 11-ն իրականացվել է ՔՀԿ-ների և 

մեկը՝ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ: 

Ընդհանուր առմամբ, 11 ՖԽ քննարկումներին մասնակցել է 87 

ներկայացուցիչ 85 ՔՀԿ-ներից։ Քննարկման մեկ խումբը  կազմված է եղել 

միջինում յոթ (7) հոգուց։ Մասնակիցների սեռը և տարիքը չեն 

հանդիսացել մասնակիցների ընտրության չափանիշ: Այնուամենայնիվ, 
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հետազոտական խումբը փորձել է հնարավորինս ապահովել 

մասնակիցների սեռատարիքային հավասարակշռությունը:   

Յուրաքանչյուր խմբի ընտրության համար չափորոշիչները սահմանվել են 

տարբեր իրավակազմակերպչական ձևեր և աշխատանքի սկզբունքներ 

ունեցող կազմակերպությունների մասնակցությունն ապահովելու 

համար։ Խմբերը ձևավորվել են ըստ հետևյալ աղյուսակի: 

 

 

Ընտրանքի աղյուսակ  

N Վայրը ՔՀԿ տեսակը ՖԽՔ մասնակիցների 

զբաղեցրած դիրքը 

ՔՀԿ-ում 

1 Կոտայք ՀԿ1 խորհրդի 

անդամներ 

2 Տավուշ ՀԿ ներկայացուցիչներ 

3 Վայոց Ձոր ՀԿ ղեկավարներ 

4 Երևան Քաղաքացիական նախաձեռնություններ խառը 

5 Երևան Հայաստան-սփյուռք առնչություններ 

ունեցող ՔՀԿ-ներ 

խառը 

6 Երևան Ասոցիացիաներ, կոալիցիաներ, 

ֆեդերացիաներ 

խառը 

7 Երևան Նորաստեղծ ՀԿ-ներ խառը 

8 Երևան Միություններ (ստեղծագործական, 

արտադրական, արհեստակցական) 

խառը 

9 Երևան Միջազգային կազմակերպություններ խառը 

10 Երևան Սոցիալական ձեռնարկություններ ունեցող 

ՀԿ-ներ 

խառը 

                                                           
1 Առաջին երեք ՖԽ-երում ընդգրկվել են ՀԿ-ներ, որոնք չեն ենթադրում իրենց 

գործունեության յուրահատուկ ուղղություն կամ իրավակազմակերպչական հատուկ ձև:  
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11 Երևան Իրավապաշտպան ՔՀԿ-ներ խառը 

12 Երևան Ինքնաֆինանսավորվող 

նախաձեռնություններ ունեցող ՔՀԿ-ներ 

խառը 

 

Քննարկումները կազմակերպելու համար հետազոտական թիմը ՔՀԿ-

ներին նույնականացրել է ըստ խմբերի և ստեղծել համապատասխան 

տվյալադարան։ Յուրաքանչյուր խումբը հավաքագրելու համար թիմը 

պաշտոնական հրավեր է ուղարկել 20 կազմակերպության։ Այն 

դեպքերում, երբ անհրաժեշտ մասնակցությունը չի ապահովվել, թիմն 

օգտվել է ՔՀԿ ռեզերվային ցանկից։  

Քանակական հետազոտություն 

ՀԿ ԴեՊո ՔՀԿ կարողությունների զարգացման ծրագրի շրջանակներում 

2019թ. մայիս ամսվա ընթացքում իրականացվել է 112 հարցաթերթային 

հարցազրույց ՔՀԿ-ների ղեկավար կազմի ներկայացուցիչների հետ:  

Հարցման գլխավոր նպատակն էր պարզել Հայաստանում 

քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների մակարդակը:  
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Մարդկային ռեսուրսներ 

 
Ֆոկուս խմբային գրեթե բոլոր քննարկումների մասնակիցներն իրենց 

ՔՀԿ-ների առջև ծառացած մարտահրավերների շարքում նշել են 

մարդկային ռեսուրսների խնդիրը։ Վերջինս դրսևորվում է նախ որպես 

նեղ մասնագետների բացակայություն, երկրորդ՝ որպես սուղ միջոցներով 

պայմանավորված մասնագետների գերծանրաբեռնվածություն ու 

արդյունքում՝ աշխատանքի արդյունավետության անկում, և երրորդ՝ 

որպես մարդկային ռեսուրսների հոսունություն։ 

Ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցների մեծ մասի և 

հատկապես սոցիալական ձեռնարկատիրությունների (այսուհետ՝ ՍՁ-

ների) և մարդու իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչների կարծիքով, մի շարք նեղ ոլորտային մասնագետների 

կարիք կա, որոնք կամ բացակայում են աշխատաշուկայում կամ նրանց 

թիվը չափազանց փոքր է եղած պահանջարկը բավարարելու համար։ 

Մասնակիցներն այդպիսի մասնագետների շարքում նշել են, օրինակ, 

ագրոնոմներին, պանրագործներին, գինեգործներին, մանկավարժ-

հոգեբաններին, ՍՁ-ով զբաղվող մարկետոլոգներին, ՍՁ-ով զբաղվող 

հաշվապահներին և իրավաբաններին, մեդիա ոլորտին տիրապետող 

մասնագետներին ու ֆոնդհայթայթողներին (ֆաունդրայզերներին) և 

այլոց։  

Որակյալ կադրերի խնդրի մասին խոսելիս, քննարկման մասնակիցները 

նշել են, որ անգամ խելացի ու պատրաստված մասնագետները հաճախ 

գիտելիքների պակաս են ունենում որևէ կոնկրետ նեղ ոլորտում 

աշխատելու համար։ Քննարկումներից մեկում, օրինակ, մի մասնակից 

նկատել է. «նենց չի, որ մենք չունենք խելացի մարդիկ, դա կապ չունի, բայց 

գիտելիք չունեն»։ Մեկ այլ քննարկման ընթացքում կարծիք է հնչել, որ 

մասնագետները չեն տիրապետում փափուկ հմտությունների (soft skills). 

«Դժվար է համապատասխան գիտելիքներով մասնագետ գտնել, որ նաև 

փափուկ հմտություններին տիրապետի ու կարողանա աշխատել, 
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օրինակ, Կարմիր խաչին հատուկ սթրեսային իրավիճակներում»։ Այս 

խնդիրների պատճառների շարքում մասնակիցները նշել են կրթական 

ոլորտի ընդհանուր ցածր որակը ու կրթական ոլորտ-աշխատաշուկա 

կապի բացակայությունը։ 

 

ՔՀԿ-ների շուրջ 50%-ը նշել է, որ նախորդ երեք տարվա համեմատ, 

աշխատակիցների թիվը կազմակերպությունում չի փոխվել։ Շուրջ 20%-ը խոսել է 

կազմակերպությունում աշխատակիցների թվի նվազման մասին, իսկ 30%-ը նշել 

է, որ կազմակերպությունում նախորդ երեք տարվա համեմատ արձանագրվել է 

աշխատակիցների թվի աճ: ՔՀԿ-ների շուրջ  50%-ը  տարին առնվազն մեկ 

անգամ իրականացնում է անձնակազմի գնահատում։ 

 

ՀՌԿԿ-Հայաստան, հարցում «ՀԿ ԴեՊո» ծրագրի շրջանակներում, 2019թ. 

N=112  

 

Նեղ մասնագետների սղության հարցը հատկապես սրվում է ՀԿ-ների 

մարզային մասնաճյուղերի պարագայում։ Մարդիկ, որոնք ունեն 

համապատասխան կրթություն ու որակավորում, դժվարությամբ են 

համաձայնում աշխատել մարզային կառույցներում։ Իսկ մարզերում եղած 

մասնագետները հաճախ բավարար չափով չեն տիրապետում 

միջազգային փորձին, որն անհարաժեշտ է լինում ՀԿ-ներին։ 

Նեղ ոլորտային մասնագետներին ՀԿ դաշտում ներգրավելու 

դժվարություններից մեկն էլ այն է, որ անկախ աշխատանքային 

պայմանագրով սահմանված գործառույթներից, նրանց հաճախ 

ծանրաբեռնում են շատ ավելի բազմազան աշխատանքներով։ 

Ասոցիացիաների, կոալիցիաների և ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների 

հետ ՖԽ քննարկման ժամանակ մասնակիցներից մեկը  նշել է. «փոքր 

թիմում գալիս ես պայմանագրով, բայց դառնում ես պրինտերի քարթրիջ 

փոխողից մինչև ավել անող»։ Այս հանգամանքը հաճախ վանում է իր 
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մասնագիտության մեջ հաջողությունների հասած մարդկանց, որոնք 

դժվարությամբ են համաձայնում կատարել նաև իրենց ոլորտին չառնչվող 

գործառույթներ։ 

Մարդկային ռեսուրսների մարտահրավերի տեսանկյունից 

քննարկումների մասնակիցները նշել են նաև մասնագետների՝ ՀԿ-ի 

աշխատանքներում մասամբ և ոչ ողջ ծավալով ներգրավված լինելու 

հանգամանքը։ Մասնակիցներից մեկի կարծիքով՝ «իրապես մեծ 

գրանտներ ստանում են միայն այն ՀԿ-ները, որոնք աշխատում են իննից 

վեցը» և որոնց աշխատակիցների համար ՀԿ գործունեությունը հիմնական 

աշխատանք է։  

Մարդկային ռեսուրսների հոսունությունը նույնպես ամենից հաճախ 

հանդիպող խոչընդոտներից մեկն է։ Ընդ որում, հոսունությունը 

վերաբերում է ինչպես ՀԿ-ների աշխատանքներում ներգրավված 

կամավորներին ու սկսնակ մասնագետներին, այնպես էլ կայացած ու 

հիմնական աշխատողներին։ ՔՀԿ-ների ղեկավարների հետ քննարկման 

մասնակիցներից մեկի խոսքով, «Դասընթացներ ենք անում, 

երիտասարդներ ենք զարգացնում, հզորացնում, մեկ էլ ձեռքներից 

թռավ...»։ Իսկ կայուն ֆինանսավորման հետ մեկտեղ կայուն 

աշխատակազմի կարևորությունը մասնակիցներն ընդգծում էին գրեթե 

բոլոր քննարկումների ժամանակ։  

ՖԽ քննարկումներից մեկի ժամանակ բարձրաձայնվել է նաև այն խնդիրը, 

որ ՀԿ-ների անձնակազմերը պիտի հնարավորինս ներառական լինեն ու 

հնարավորինս ներքին բազմազանություն ունենան՝ ընդգրկելով 

երիտասարդների ու տարեցների, կանանց ու տղամարդկանց, 

բազմակողմանի կրթվածների ու նեղ մասնագետների։ Այս նպատակը 

նույնպես քննարկման մասնակիցները դժվար իրագործելի են համարել: 
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Համագործակցություն պետական կառույցների հետ  

 

Գրեթե բոլոր ՖԽ քննարկումների մասնակիցները մատնանշել են 

պետական հաստատությունների հետ համագործակցության խնդիրները 

որպես իրենց աշխատանքի մարտահրավեր։ Հատկանշական է, որ 

քննարկումների մասնակիցները պետական մարմինների հետ թերի 

համագործակցության պատճառները վերագրել են պետական 

մարմիններին: Մասնավորապես, ՖԽ քննարկումների մասնակիցների 

կարծիքով, պետական մարմինները փակ են նոր գաղափարներ 

քննարկելու և իրականացնելու համար: Պետական մարմինների 

ներկայիս բյուրոկրատական կառուցվածքը (դանդաղաշարժություն, 

թերություններ հաղորդակցության և որոշումների կայացման 

գործընթացներում, անձնակազմի մոտիվացիայի պակաս, աշխատանքի 

ձևականություն) խոչընդոտ են հանդիսանում համագործակցության 

համար: Պետական մարմինների ներկայացուցիչների շրջանում 

անվստահություն և թերահավատություն կա ՔՀԿ դաշտի հանդեպ: 

Պետական մարմինները խուսափում են համագործակցել «կնճռոտ» 

հանրային խնդիրները լուծելու համար: Պետական մարմիններում 

որոշում կայացնող անձանց հաճախակի փոփոխությունները խաթարում 

են համագործակցության շարունակականությունը:      

  

 

Հայաստանյան ՔՀԿ-ների 28%-ը «պետական մարմինների անբավարար 

ուշադրությունը» համարում են խոչընդոտ իրենց 

կազմակերպությունների զարգացման համար։ 

 

ՀՌԿԿ-Հայաստան, հարցում «ՀԿ ԴեՊո» ծրագրի շրջանակներում, 2019թ. 

N=112  
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ՖԽ քննարկումների ընթացքում մասնակիցներն ամենից հաճախ 

անդրադարձել են պետական մարմինների՝ համագործակցության համար 

փակ լինելու խնդրին։ Նախ, քննարկումների մասնակիցներից շատերի 

պնդմամբ, պետական համակարգի աշխատակիցները պատրաստ չեն նոր 

ու ավելի արդյունավետ գաղափարներ քննարկել և համագործակցել 

դրանց իրականացման շուրջ։ Պետական մարմիններում գերակշռում են 

աշխատանքի կարծրացած մեթոդները: Մարզային ՔՀԿ-ների 

ներկայացուցիչների հետ անցկացված ՖԽ քննարկման ընթացքում, 

օրինակ, հնչել է այն կարծիքը, որ հատկապես կրթական համակարգի 

կառույցներն են փակ համագործակցության համար։  

...Վերջերս սկսել ենք աշխատել դպրոցների հետ նույն ափշրիֆթ 
ծրագրի շրջանակներում ու շատ-շատ դժվար է դպրոցներ 
ներխուժելը: Ներխուժել այն իմաստով, որ ուղղակի գնաս 
տեղեկացնես, որ կա նաև ոչ ֆորմալ կրթություն, ուսուցիչները, 
տնօրինությունը շատ-շատ փակ են այդ ամեն ինչին։ (Մարզային 
ՔՀԿ-ների հետ ՖԽՔ մասնակից)  

Մասնակիցներից ոմանց կարծիքով, պետական կառույցների փակ լինելը 

պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պետական ապարատի 

երկարաբնակ առանձին աշխատակիցներ համաքայլ չեն ընթանում 

հայաստանյան նոր իրողություններին։ Քննարկումներից մեկի ժամանակ, 

նույնիսկ այն միտքն է հնչել, որ ոմանք հեղափոխությունից հետո 

պարզապես չեն ուզում արդյունավետ աշխատել։  

ՔՀԿ-ների շուրջ 80%-ը նշել է, որ համագործակցում է տեղական 

ինքնակառավարման և կառավարության տարբեր գերատեսչությունների հետ։ 

Համագործակցող ՔՀԿ-ների 40%-ը նշել է, որ համագործակցությունը 

կանոնակարգված չէ, մյուսների դեպքում համագործակցությունն ունի որոշակի 

պարբերական բնույթ։ 

ՀՌԿԿ-Հայաստան, հարցում «ՀԿ ԴեՊո» ծրագրի շրջանակներում, 2019թ. 

N=112  
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Ըստ քննարկումների մասնակիցների, ՔՀԿ-ների հետ չհամագործակցելու 

մեկ այլ պատճառ է վերջիններիս աշխատանքի նկատմամբ պետական 

մարմինների շրջանում գոյություն ունեցող «անլուրջ վերաբերմունքը»։  

Ինչպես նշել է ՔՀԿ խորհրդի անդամների հետ ՖԽՔ մասնակիցներից 

մեկը, «պետական մարմինները չեն հավատում, որ մենք կարող ենք ինչ-

որ փոփոխություններ անենք օրենսդրական դաշտում, որ 

կառավարությանը կարող ենք հասցնել այդ խնդիրները և ինչ-որ լուծում 

տալ»: Բացի այդ, նույն քննարկման մասնակիցներից ոմանց կարծիքով, 

պետական մարմինները ՔՀԿ-ների մասին հիշում են, երբ դա իրենց է 

պետք։ Պետական մարմինները ՔՀԿ-ներին օգտագործում են որպես 

ռեսուրս՝ փոխարենը փակ լինելով համագործակցության համար։  

Պետական մարմինների կողմից համագործակցությունից խուսափելու 

մյուս պատճառը, ՔՀԿ ներկայացուցիչների կարծիքով, արտասահմանյան 

դրամաշնորհներով իրականացվող ծրագրերի նկատմամբ պետական 

մարմինների ներկայացուցիչների անվստահությունն է։ Վերջիններիս 

շրջանում գոյություն ունի կարծրատիպ, որ եթե ՀԿ-ն ծրագիր է 

իրականացնում, ապա դա անում է արտասահմանյան դրամական 

միջոցներով, հետևաբար՝ անվստահելի է։ ՖԽՔ մասնակիցները սա 

բացատրում են տարածված այն կարծրատիպով, որ արտասահմանյան 

դրամաշնորհները «վատ» նպատակներ են հետապնդում, օրինակ, 

դպրոցների դեպքում՝ «երեխաներին փչացնում են»։ Միաժամանակ, 

պետական մարմիններն այլ վերաբերմունք են ցուցաբերում, եթե ՔՀԿ-ի 

ներկայացրած ծրագրի հետևում կանգնած է տեղական հեղինակավոր 

կառույց, ինչպիսին, օրինակ՝ Հայ առաքելական եկեղեցին է։  

Նույն ծրագիրը ես կարող եմ անել Գյումրու «Առաջընթաց» 
կազմակերպությունով, գնալ ասել, որ Եվրամիության 
ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագիր է, ինձ կասեն 
ցտեսություն, մեր մասնագետները քեզնից ավելի լավ 
վերապատրաստված են, կանեն: Բայց երբ ես գնում ասում էի 



12 
 

Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթականը անում է էս ծրագիրը, նույն 
բանն եմ անում, գնում եմ երեխաներին գիրք կարդամ 
Թումանյանի 150-ամյակին: Կապ չունի ինչ եմ անում, կապ ունի, 
թե ում կողմից եմ ներկայանում... Եկեղեցու անունից եմ ասում, 
տնօրենից սկսած մինչև հավաքարար ինձ ձեռքերի վրա տանում 
են, ասում են` ո՞ր դասարանն ես ուզում, քանի՞ աշակերտ ես 
ուզում, քանի՞ ժամով ես ուզում, ի՞նչ ուսուցիչներ ուղարկեմ: 
(Մարզային ՔՀԿ-ների հետ ՖԽՔ մասնակից) 

ՔՀԿ խորհրդի անդամների հետ ՖԽ քննարկման ժամանակ նաև այն 

միտքն է հնչել, որ Հայաստանում փաստորեն ՔՀԿ-ն ինքը պետք է 

ճկունություն դրսևորի և գտնի պետական յուրաքանչյուր կառույցի հետ 

հարաբերվելու եղանակը։ Հայաստանում դեռևս չկան պետական 

հաստատությունների հետ ՔՀԿ-ների իրավահարաբերության հստակ 

գործող ու կանխատեսելի ելքերով մեխանիզմներ։ Այս քննարկման 

մասնակիցներից մեկի կարծիքով, ՀԿ-ները պետք է հետևողական լինեն ու 

փնտրեն յուրաքանչյուր հարցի լուծման ոչ ֆորմալ ճանապարհները, 

օրինակ՝ գտնեն պետական համակարգում աշխատող ծանոթների։ Նույն 

մասնակցի խոսքերով, «Եթե քեզ պետական մարմինը չի պատասխանում, 

նենց արա, թող պատասխանի, դա քո թուլությունն է»։   

ՖԽ քննարկումների մասնակիցները որպես համագործակցության 

կայացման առանձին խնդիր մատնանշել են բյուրոկրատիան՝ իր տարբեր 

դրսևորումներով: Մասնավորապես, պետական մարմիններում 

որոշումների կայացման անորոշ համակարգ գոյություն ունի։ ՖԽ 

քննարկումներից մեկում այն կարծիքն է հնչել, որ որոշ պետական 

մարմիններում որոշումների կայացման իրավունքը դե յուրե գտնվում է 

որևէ պաշտոնյայի ձեռքում, բայց իրականում վերջին խոսքն այլ մարդու է 

պատկանում։ Այս իրողությունը ՔՀԿ-ներին հաճախ կանգնեցնում է 

անորոշության առաջ և խոչընդոտում պետական մարմինների հետ 

համագործակցությունը։ 

..Մենք աշխատում ենք մի լեվլի մարդկանց հետ, որոնք ամեն 
դեպքում վերջնական որոշում կայացնող չեն: Այսինքն, անգամ 
եթե իրենց անունը ի պաշտոնե դրված է, որ իրենք 
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պատասխանատու են այսինչ բանի համար, մենք ներքին 
կարգով գիտենք, որ վերջնական ասիչը և ասողը լրիվ ուրիշ 
մարդիկ են: Ու այ սա է խնդիրը, երբ որ դու դե յուրե ունես մի 
մարդ քո դիմաց, որին ինչ էլ ասում ես, ինքը շատ ընկերական 
քեզ կարա բացատրի, որ ճար չունեմ: Ու այստեղ... դու 
բանական, էթիկական ինչ որոշում ես կայացնում որպես 
կազմակերպություն, նախարարի անունով վատ բաներ ես գրում, 
որ սթափվեն, թե փորձում ես էլի ներքին կարգով, որովհետև ի 
վերջո եթե քո խնդիրը ոչ թե պետության վրա կեղտ բռնելն ա, այլ 
իրեն ավելի արդյունավետ դարձնելը, քեզ համար իսկապես 
լուրջ երկընտրանք է. ոնց աշխատես, հատկապես հիմիկվա 
կառավարության հետ, որը ինչ որ բլոկներւոմ ակնհայտ 
փորձառության պակաս ունի, մյուս մասերում ուղղակի չի 
ուզում: (Ասոցիացիաների, ֆեդերացիաների և կոալիցիաների 
ներկայացուցիչների հետ ՖԽՔ մասնակից)։  

ՖԽ քննարկումների ընթացքում պարբերաբար հնչել է այն միտքը, որ որևէ 

գործընթաց իրականացնելու համար ՔՀԿ-ն բախվում է պետական 

ապարատի դանդաղաշարժությանը։ ՔՀԿ խորհրդների հետ ՖԽՔ 

մասնակիցներից մեկը որպես օրինակ է բերել պետական մարմինների 

հետ հաղորդակցության խնդիրը։ Մասնավորապես, երբ պետական 

մարմինը ցանկանում է ՔՀԿ-ի հետ կապ հաստատել որևէ հանդիպման 

կամ տեղեկատվության համար, էլեկտրոնային նամակ է ուղարկում, 

ապա անմիջապես զանգահարում վստահանալու համար, որ ՔՀԿ-ն 

ստացել է։ Սակայն, երբ ՔՀԿ-ն է ակնկալում կապ հաստատել նույն 

պետական մարմնի հետ, ապա իրենից պահանջում են պաշտոնական 

ընթացակարգ՝ թղթային պաշտոնական նամակ ուղարկել, որը 

մուտքագրվում է համակարգ և որից հետո օրենքով սահմանված հնգօրյա 

ժամկետում պետական մարմինը պատասխանում է։  

ՖԽ քննարկումներից մեկի ընթացքում մասնակիցները բողոքել են նաև 

պետական մարմինների՝ քաղաքացիական հասարակությանը տարբեր 

նախագծերում ներգրավելու ձևական գործելաոճից։ Հաճախ, անգամ եթե 

գերատեսչություններն իրենք են նախաձեռնում ՔՀԿ-ների հետ 

համագործակցությունը, վերջիններս չեն տեսնում իրենց մասնակցության 

արդյունքը։ Օրինակ, եթե որևէ փաստաթուղթ նախապատրաստելու 
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համար պետական մարմիններն առաջարկություններ են խնդրում ՔՀԿ-

ներից, հաճախ վերջիններիս կողմից ներկայացված այդ  

առաջարկությունները կամ ամբողջությամբ անտեսվում են, կամ 

կազմակերպությունն այդպես էլ արձագանք չի ստանում իր 

առաջարկությունների ճակատագրի վերաբերյալ։ Քննարման 

մասնակիցները նաև համակարծիք էին այն հարցում, որ պետական 

մարմինները համագործակցության հրավերներ անելով, միշտ չէ, որ 

հետաքրքրված են ՔՀԿ-ների մասնակցությամբ։ Հաճախ այդ հրավերներն 

անհրաժեշտ են պարզապես արձանագրելու համար, որ գործընթացը 

մասնակցային է եղել։  

 

Ամենակարևոր բաներից մեկը, որ երբ դու մասնակցում ես 
հանրային քննարկման, դու հետո ոչ մի ֆիդբեք չես ստանում: 
Կանչում են, մասնակցում ես: Ես կարող եմ կամավորության 
մասին ասել, 2009թ. պարտադիր բոլոր օրենքի նախագծի հետ 
կապված  քննարկումներին մասնակցում ենք, ներկայացնում են 
առաջարկություններ, գնում ես քննարկմանը մասնակցում ես, 
բայց հետո առաջարկների հետ ինչ է արվել, այսինքն, քո 
ներդրումը որքանով է եղել, ինչն է հաշվի առնվել ոչ մի ֆիդբեք 
չկա: Սա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև, եթե ինչ-որ բանում 
մասնակցություն ես ունեցել, դու պետք է իմանաս ինչ 
ազդեցություն է ունեցել քո ներկայությունը։ (ՔՀԿ խորհուրդների 
հետ ՖԽՔ մասնակից)։  
 

Իրավապաշտպան ՔՀԿ-ների հետ ՖԽ քննարկման ժամանակ 

մասնակիցները որպես համագործակցության մարտահրավեր նշել են 

պետական մարմինների խուսափողականությունը որոշ խնդիրների 

անդրադառնալու հարցում: Օրինակ՝ ըստ քննարկման մասնակիցներից 

մեկի, երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում իրավական 

գնահատականներ տալ հասարակական որոշ «կնճռոտ» հարցերի, 

սակայն պետական մարմինները խուսափում են դրանից։ Ազգային 

փոքրամասնությունների (այս դեպքում՝ եզդիների) հարցերով զբաղվող 

ՔՀԿ-ներից մեկի ներկայացուցիչն էլ նույնիսկ կարծիք է հայտնել, որ 

պատկան մարմինները կամք չեն ցուցաբերում, իսկ երբեմն էլ 

միտումնավոր խուսափում են քայլեր ձեռնարկել իրենց վերաբերող մի 



15 
 

շարք հարցեր (օրինակ՝ միջնակարգ կրթության հասանելիության 

խնդիրը) լուծելու համար։ Քանի որ հարցը վերաբերում է ազգային 

փոքրամասնությանը, խնդիրների դեպքում Հայաստանի 

իշխանությունները նախընտրում են չխառնվել, որպեսզի համայնքն իր 

խնդիրները լուծի ներքին լծակներով։ Ըստ մասնակցի, օրինակ, 

կառավարությունը խուսափողական, եթե ոչ խտրական, վարքագիծ է 

ցուցաբերում ազգությամբ եզդի աղջիկների վաղ ամուսնության և 

կրթությունից հետ մնալու հարցերի հանդեպ՝ խնդիրը դիտելով ազգային 

ավանդույթների անխախտելիության տիրույթում:  

Համագործակցություն կարող է լինել Կրթության 
նախարարության հետ, այսինքն, նույն աղջիկների կրթության 
հարցն է, վաղ ամուսնության կանխարգելման հարցն է, կրոնի 
պատմության հարցն է, համայնքային զարգացման հարցն է, այդ 
հարցերն են, որ բարձրաձայնել ենք, բայց էլի ոչ մի 
փոփոխություն: Ի՞նչ համագործակցություն…,այսինքն, մեր 
համար կարևոր է, որ մեզ որպես ազգային փոքրամասնություն 
դիտարկելուց, օրինակ, կրոնի պատմության ժամանակ չասեն 
սա մեր պետական շահն է: Բայց վաղ ամուսնության ժամանակ 
չասեն` դա ձեր ազգային ավանդույթն ա: (Իրավապաշտպան 
ՔՀԿ-ների հետ ՖԽՔ մասնակից)։  

 

Ըստ վերոհիշյալ քննարկման մեկ ուրիշ մասնակցի, պետական 

մարմինները հաճախ խուսափում են պատշաճ վերաբերմունք ցուցաբերել 

սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների կամ նրանց 

իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՔՀԿ-ների հասցեին հնչող 

բռնության դեպքերին և ատելության խոսքին: Հասարակությունում 

գերակշռող նախապաշարմունքների ազդեցության տակ, պատկան 

պետական մարմինները խուսափում են իրավական գնահատական տալ 

դրանց:   

Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներն 

իշխանությունների հետ համագործակցության խոչընդոտ են համարել 

նաև Ազգային ժողովում իրենց ներկայացնող պատգամավորների 

ընտրության կարգը։ Ըստ ՀՀ ներկայիս ընտրական օրենսդրության, 

ձայների մեծամասնություն ստացած ուժն ազգային 
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փոքրամասնությունների երեք ներկայացուցչի տեղ է հատկացնում 

Ազգային ժողովում: Այսպիսով, ըստ քննարկման մասնակիցների, այս 

պատգամավորները, որքանով էլ համայնքի անդամներ լինեն, փաստացի 

չեն ընտրվում, այլ նշանակվում են իշխող ուժի ընտրությամբ։ Այդ 

պատգամավորները հաշվետու չեն զգում իրենց համայնքի առջև, իսկ 

համայնքներն ու նրանց կազմակերպություններն իշխող ուժի առջև չեն 

կարող պատշաճորեն բարձրացնել առկա հարցերը։  

Միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ 

ՖԽ քննարկումների ընթացքում մասնակիցները որպես 

համագործակցության խոչընդոտ առանձնացրել են պետական 

մարմիններում որոշում կայացնող անձանց հաճախակի 

փոփոխությունները: Դրանք մեծամասամբ պայմանավորված են 2018թ. 

քաղաքական իրադարձություններով: Անկախ այն հանգամանքից 

որոշում կայացնողները փոխվում են իշխանափոխության, թե իրար 

հաջորդող կադրային քաղաքականությունների պատճառով, պետական 

կադրերի «հոսունությունից» տուժում են միջազգային 

կազմակերպությունների այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են 

պետական գերատեսչությունների հետ գործընկերային հիմունքներով։ 

Այդ փոփոխություններն ազդում են ծրագրերի պայմանների, 

ժամկետների, շարունակականության, հետևաբար նաև  

արդյունավետության վրա։ Հաճախ միջազգային կազմակերպություններն 

ստիպված են լինում ժամանակավորապես դադարեցնել իրենց ծրագրերը։  

 

Ամեն նախարար, որ փոխվում է, իր հետ նաև բերում է նոր 
աշխատելաոճ: Կա նախարար, որ ավելի շատ, օրինակ, 
օրգանական է սիրում, կա, որ ավելի շատ քոնվենշընալն է 
սիրում, կա որ անգլերեն է խոսում, կա որ` չէ, կա որ 
միջազգայինների հետ շփումը ոնց որ լավ է ստացվում կամ չէ։ 
Այդ փոփոխությունները իրոք անդրադառնում են... Հիմա 
բանակցությունների մեջ ենք... ուրիշ ծրագիր ենք ուզում սկսել, 
որ արդեն տասնքանի միլիոնանոց ծրագիր է լինելու: Ու 
բնականաբար տասնքանի միլիոնանոց ծրագիրը կազմելը, 
բյուջեն և այլն, տևում է ամիսներ, եթե ԵՄ-ի հետ է, նաև 
տարիներ: Որովհետև ինչ ծրագիր, որ իրականացնում ենք, 
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պետք է նախարարության հետ համապատասխանեցնենք, ու 
խնդիրն այն է, որ ամեն անգամ փոխվում է նախարարը կամ 
փոխվում են նախարարի տեղակալները, ու ամեն անգամ պետք 
է ներկայացնես: Գալիս է մի տեղակալ, որ սիրում է 
օրգանականը, ասում է` շատացրեք օրգանականը, գնում է, 
գալիս է մյուսը ասում է` սաղ ծրագիրը օրգանական եք սարքել, 
հանեք սա: Ուզում եմ ասել, որ նախարարությունն էլ պետք է 
ստաբիլ լինի, պետք է հիմնական ուղղվածություն»: 
(Միջազգային կազմակերպությունների հետ ՖԽՔ մասնակից) 
 

Անձերի փոփոխության հետ կապված մարտահրավերների մասին 

արտահայտվել են նաև մարզային ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետ ՖԽ 

քննարկման մասնակիցները։ Մարզային մակարդակում որոշում 

կայացնող անձանց փոփոխություններն անորոշ վիճակ են ստեղծում 

ՔՀԿ-ների համար, որոշ դեպքերում էլ ազդում վերջիններիս կողմից 

իրականացվող ծրագրերի վրա:  

Այս պահին, մեզ մոտ մարզպետ փոխվեց, վարչությունների պետեր են 

փոխվում, ճիշտն ասած, վերջերս մի միջոցառում արեցինք, 

միջմարզային էր և Լոռու մարզում մենք պետք է հավաքեինք, 

սպորլանդիայի էին եկել երեխաները, նախարարությունից մարդիկ էին 

եկել, ուզում էինք շատ լավ կազմակերպվեր: Շիրակի մարզում շատ 

լավ գնացինք արեցինք, ներմարզային փուլում ու միջմարզայինի 

ժամանակ բախվեցինք այն խնդրին, որ մարզպետարանից մարզպետը 

խոստացավ, որ մարզպետ կլինի, բայց ընդհանրապես որևէ մեկը 

չեկավ, վարչության պետ էլ չեկավ, տեղակալ էլ չեկավ, նույնն էլ 

քաղաքային համայնքում: Ու մենք մեզ հարց տվեցինք` ինչու՞ այդպես 

եղավ:  (Մարզային ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետ ՖԽՔ մասնակից) 

ՔՀԿ ղեկավարների հետ ՖԽ քննարկման մասնակիցները նաև նկատել են, 

որ անձերի փոփոխությամբ առաջ եկող համագործակցության խզումները 

վկայում են այն բանի մասին, որ պետական մարմինները չեն 

իրականացնում ռազմավարական պլանավորում և չեն հետևում իրենց 

տեսլականին: Քննարկման մասնակիցների կարծիքով, շարունակական և 

մեծ համագործակցային ծրագրեր  իրականացնելու համար, պետական 

մարմինները պետք է հանդես գան որպես հստակ տեսլական ունեցող 

կառույցներ, որոնց ռազմավարությունները չեն փոխվում առանձին 

անհատների փոփոխության արդյունքում: ՖԽ մասնակիցներից մեկը, 

մասնավորապես, քննարկման ժամանակ նկարագրել է իր 
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կազմակերպության հետ կապված մի դեպք, երբ ՏԻՄ-երից մեկն 

աջակցություն է հայտնել մեծ բյուջեով բնապահպանական-զբոսաշրջային 

համատեղ ծրագրի իրականացմանը, սակայն, ծրագրի մեկնարկից 

անմիջապես առաջ պարզվել է, որ ՏԻՄ-ում հանրային լսում է 

իրականացվում այդ նույն տարածքում հանքարդյունաբերական 

գործունեության հնարավորության վերաբերյալ, և ՏԻՄ ղեկավարներն 

աջակցում են այդ գործունեությանը։  

Մենք հասկացանք, որ չկա տեսլական, այսինքն, իրանք էլ չեն 

հասկանում, թե ուր են գնում, քաղաքի ղեկավարներըչեն հասկանում, 

թե ուր պիտի գնան, ինչ են որոշում վերջապես: (ՔՀԿ ղեկավարների 

հետ ՖԽՔ մասնակից)  

ՔՀԿ-ների շուրջ 50%-ը համարում է, որ վերջին քաղաքական 

իրադարձություններից հետո համագործակցությունը տեղական 

ինքնակառավարման և պետական կառավարման մարմինների հետ ավելի 

դյուրին է դարձել, 40%-ի կարծիքով որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, 

մինչդեռ շուրջ 10%-ի կարծիքով համագործակցությունն առավել բարդացել է։ 

ՔՀԿ-ների 63%-ը կարծիք է հայտնել, որ վերջին քաղաքական 

իրադարձությունների լույսի ներքո, մոտակա ապագայում ՔՀԿ-ների 

համագործակցությունը պետական մարմինների հետ կբարելավվի: 

ՀՌԿԿ-Հայաստան, հարցում «ՀԿ ԴեՊո» ծրագրի շրջանակներում, 2019թ. 

N=112 

 

 

Համագործակցություն քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունների միջև  

 

ՖԽ վեց քննարկումների ընթացքում մասնակիցները որպես 

մարտահրավեր են առանձնացրել քաղաքացիական հասարակության այլ 

կազմակերպությունների հետ համագործակցության խնդիրները: 

Քննարկումների մասնակիցները չափազանց կարևորել են ՔՀԿ-ների 

համագործակցությունը, սակայն ընդունել, որ բացառությամբ որոշ 

դեպքերի, հայաստանյան քաղհասարակությունը դեռևս չի կարողանում 
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արդյունավետ համագործակցել: ՔՀԿ-ների միջև համագործակցության 

բացակայության խնդիրը կարևորվել է հատկապես մարզային 

կազմակերպությունների մասնակցությամբ իրականացված ՖԽ 

քննարկումների ժամանակ։ Մասնակիցների կարծիքով, այդ 

համագործակցությունը հատկապես կարևոր է մարզային ՔՀԿ-ների 

համար, քանի որ վերջիններիս մեծ մասը չունի այն ֆինանսական և 

մարդկային ռեսուրսները, որոնցով օժտված են երևանյան ՔՀԿ-ները։ 

Միջազգային դոնորները, որպես կանոն, ֆինանսավորում են երևանյան 

մեծ կազմակերպությունների ծրագրերը, իսկ վերջիններս այդ ծրագրերը 

մարզերում իրագործելու նպատակով համագործակցություն են 

հաստատում տեղերում աշխատող ՀԿ-ների հետ։  

Հենց ուզում եմ նշել որպես մարտահրավեր, այսինքն, 
քաղհասարակության կազմակերպությունների իրար հետ... 
չհամագործակցելը, և ինչի արդյունքն էլ ունենք վեց հազար 
գրանցված ՀԿ Հայաստանում, բայց թույլ քաղհասարակություն: 
Այսինքն, մի քիչ, որ ավելի համագործակցենք, իրար հանդեպ 
հանդուրժող լինենք, մի նպատակ դնենք, կարծում եմ, ամեն ինչը 
կփոխվի: (Իրավապաշտպան ՔՀԿ-ների հետ ՖԽՔ մասնակից)։ 

Անդրադառնալով կազմակերպությունների միջև համագործակցության 

ցածր մակարդակի պատճառներին՝ մասնակիցներն առանձնացրել են 

կոալիցիոն համագործակցության ձևական բնույթը, ՔՀԿ-ների միջև 

գոյություն ունեցող անարդար մրցակցությունը և այլ գործընկերների 

հետապնդած նպատակների հանդեպ անվստահության խնդիրները։ ՖԽ 

քննարկումների ժամանակ մասնակիցները մատնանշել են 

«արհեստականորեն ստեղծված» համագործակցության տարբեր 

ձևաչափերի, օրինակ՝ «դրսից ստեղծված» կոալիցիաների խնդիրը։  

Երբեմն, այդպիսի կոալիցիաներն ստեղծվում են դոնորների հորդորով, 

կամ կոալիցիայով հանդես գալը պարտադիր է դրամաշնորհ ստանալու 

համար:  Այդպիսի կոալիցիաները ձախողվում են, եթե մասնակիցների 

շրջանում բացակայում է աշխատանքներին սեփական ներդրումն 

ունենալու պատրաստակամությունը, և եթե մասնակիցներն իրենց առջև 

հստակ ձևակերպված ընդհանուր նպատակ չեն տեսնում: Կոալիցիաները, 
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որպես կանոն, դադարում են գոյություն ունենալ ֆինանսավորման 

դադարեցմանը զուգահեռ: 

Շատ ժամանակ ասում են [դոնորները-խմբ.] կոալիցիայով 
հանդես եկեք, խրախուսում են, որը իրականում վատ չի, եթե այդ 
մշակույթը մենք ձևավորենք: (ՔՀԿ ղեկավարների հետ ՖԽ 
քննարկման մասնակիցներ)  

Մեր կոալիցիաները փլվում էին, որովհետև փողն էր վերջանում, 
ոչ մեկին հետաքրքիր չէր, քանի փողը կար, բոլորը դոշ էին 
ծեծում բնապահպանության համար, հենց փողը պրծավ, սաղ 
մոռացան: (ՔՀԿ խորհրդի անդամների հետ ՖԽ քննարկման 
մասնակից)։   

Կոալիցիոն համագործակցության մարտահրավերներից մյուսը  

կոալիցիայի ներսում կազմակերպությունների միջև անհարթ 

հարաբերություններն են: Դրանք կարող են տարբեր դրսևորումներ 

ունենալ, ինչպես, օրինակ, կոալիցիայի ներսում աստիճանակարգության 

ստեղծումը: Ըստ քննարկումների մասնակիցների, նախաձեռնությունը 

համակարգող կազմակերպությունը հաճախ հայտնվում է վերադաս 

վիճակում, երբ կոալիցիային տրվող դրամաշնորհն ընթացակարգի 

բերումով փոխանցվում է այդ կազմակերպությանը։ Վերջինս հայտնվում է 

թելադրողի դերում, ինչի հետևանքով տուժում է կոալիցիայի ներսում 

որոշումների կայացման ժողովրդավարական սկզբունքը: Կոալիցիայի 

ներսում համագործակցությունը կարող է խաթարվել նաև այն դեպքերում, 

երբ մասնակից կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն 

առաջնորդվում են ոչ թե ընդհանուր շահով, այլ սեփական 

ամբիցիաներով: Փոխզիջումային մթնոլորտի և բանակցային մշակույթի 

բացակայության պարագայում անհատական հավակնությունները 

բացասաբար են անդրադառնում կոալիցիաների կողմից որոշումների 

ընդունման գործընթացի վրա: 

Համագործակցությունը հաճախ անհնար է դառնում նաև նույն դաշտում 

ծավալվող անառողջ մրցակցության պատճառով։ Որոշ քննարկումների 

ժամանակ մասնակիցները կարծիք են հայտնել, որ իրենց դաշտում 
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գործող մի շարք այլ կազմակերպություններ ավելի արտոնյալ վիճակում 

են գտնվում,   քանի որ տարիներ շարունակ դրամաշնորհներ են ստանում 

կառավարությունից։ «Մտքերի գողությունը», քննարկումների 

մասնակիցների փոխանցմամբ, անառողջ մրցակցության մեկ այլ 

դրսևորում է, երբ կազմակերպություններից մեկը որևէ ծրագրի 

գաղափարի «գողություն» է կատարում մյուսից։  

Թեև ՀԿ-ների շուրջ 90%-ը նշել է, որ իրենց և այլ հասարակական 

կազմակերպությունների միջև առկա չեն համագործակցության խոչընդոտներ, 

սակայն միայն 67%-ն է փաստացի որևէ տեղական կոալիցիայի, ցանցի կամ 

խմբի անդամ, իսկ միջազգային համագործակցային ցանցի անդամ է միայն 35%-

ը։  

ՀՌԿԿ-Հայաստան, հարցում «ՀԿ ԴեՊո» ծրագրի շրջանակներում, 2019թ. 

N=112 

 

ՔՀԿ-ների շրջանում համագործակցության պակասի պատճառներից մեկն 

էլ փոխադարձ անվստահությունն է։ ՖԽ քննարկումների ժամանակ, 

մասնակիցներից ոմանց կարծիքով, այդ անվստահությունն առաջին 

հերթին պայմանավորված է որոշ կազմակերպությունների հետապնդած 

նպատակներով։ Այդ կազմակերպությունները, մասնավորապես, 

ստեղծվում են ոչ թե որևէ գաղափար իրականացնելու, այլ գումար 

աշխատելու համար։ ՖԽ քննարկման մասնակիցներից շատերը չեն 

խորշել նման կազմակերպություններին «գրանտակեր» անվանել։  

Շատ ՀԿ-ներ ստեղծվում են նրա համար, որ լսել են կողքից 
գրանտ են ստանում, իրանք էլ ստեղծում են, հետո, որ իրան 
ասում ես` ի՞ նչ եք անում, ասում ա` դե էս ենք անում, էն ենք 
անում, ասում եմ` կոնկրետ ի՞նչ եք անում, չունեն: (ՔՀԿ 
խորհրդի անդամների հետ ՖԽ քննարկման մասնակից) 

Ոչ բոլորի մասին եմ ասում, մեր ՀԿ-ների մեծամասնությունը 
մտածում են որտեղ գրանտ կպցնի, ծրագիր կպցնի։ (ՔՀԿ 
խորհրդի անդամների հետ ՖԽ քննարկման մասնակից) 
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Քննարկումների ընթացքում մասնակիցներն առաջարկել են նաև ՔՀԿ-

ների միջև համագործակցությունը խթանելու մի քանի ճանապարհ։ 

Դրանցից մեկը ՔՀԿ-ների միջև հաջողված համագործակցության դեպքերի 

ուսումնասիրությունն է և հաջող փորձի տարածումը մյուս ՔՀԿ-ների վրա։  
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Ֆինանսներ 

 

Ֆոկուս խմբային քննարկման մասնակիցների մեծ մասն իրենց 

կազմակերպությունների  մարտահրավերների շարքում նշել են 

ֆինանսական միջոցների սղությունը:  Ֆինանսական խնդիրների 

առկայության մասին խոսել են թե՛ մայրաքաղաքում, թե՛ մարզերում 

գործող ՀԿ-ների ներկայացուցիչները։ Սուղ միջոցներից բողոքել են թե՛ 

փոքր, թե՛ մեծ բյուջեով աշխատող կազմակերպությունները։ Ընդ որում, 

ֆինանսական խնդիրները, ըստ մասնակիցների, ուղեկցում են ՀԿ-ներին 

հիմնադրումից մինչև կոնկրետ ծրագրերի իրականացման ու դրանց 

շարունակականության ապահովման փուլերը։ 

Յուրաքանչյուր ՀԿ-ի առերեսումը ֆինանսական դժվարությունների հետ 

տեղի է ունենում ՀԿ-ն հիմնադրելու գործընթացի հենց առաջին փուլում։ 

Ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակիցներից շատերը շեշտել են, որ 

մինչև որևէ դրամաշնորհային ծրագրի դիմելն ու միջոցներ ձեռք բերելը, 

արդեն իսկ խնդիր են ունեցել վճարելու այն աշխատակիցներին, որոնք 

պիտի օգնեին գրել դրամաշնորհային ծրագիրը։ Միայն 

«էնտուզիաստների» վրա հիմնվելով աշխատելը անարդյունավետ են 

որակել ֆինանսական միջոցների խնդրին անդրադարձած քննարկման 

բոլոր մասնակիցները։ 

Ֆինանսական հարցերը խոչընդոտ են հանդիսանում նաև որակյալ 

մասնագետներին ներգրավելու տեսանկյունից։ Մի քանի քննարկումների 

ընթացքում մասնակիցները շեշտել են, որ քիչ բյուջե ունեցող ՀԿ-ները, 

որպես կանոն, աշխատանքի են վերցնում ոչ թե նեղ մասնագետների, այլ 

մարդկանց, որոնք համապատասխան փորձառություն չունեն և 

պատրաստակամ են աշխատել՝ կատարելով մի քանի գործառույթներ։  

Սուղ միջոցները ստիպում են ՀԿ ղեկավարներին իրենց աշխատողներին 

ծանրաբեռնել նաև տեխնիկական խնդիրներով։ Մի քանի հաստիքի 

համար նախատեսված աշխատանքների կատարումը մեկ անհատի 

կողմից, սակայն, լուրջ բացասական ազդեցություն է ունենում ընդհանուր 
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աշխատանքների որակի և ներգրավված աշխատողների 

շահագրգռվածության վրա։ 

Բովանդակային հարցերից աշխատողներին շեղող  գործառույթների 

խնդիրը մասամբ լուծվում է կամավորների ինստիտուտի միջոցով։ Այս 

ինստիտուտը, սակայն, այնքան էլ զարգացած չէ Հայաստանում։ 

Քննարկումների մասնակիցների կարծիքով, Հայաստանում 

կամավորությամբ զբաղվում են հիմնականում պատանիները՝ ուսմանը 

զուգահեռ կամ ավարտելուց անմիջապես հետո՝ փորձ ձեռք բերելու 

նպատակով։ Կամավորների այս խումբը, սակայն, որոշակի փորձ ձեռք 

բերելուց հետո տեղափոխվում է հիմնական աշխատանքի որպես կանոն 

այլ կազմակերպություններում։ Միաժամանակ, քննարկումների 

մասնակիցների կարծիքով, ուսման հետ համատեղությամբ կամ կես 

դրույքով կամավորական աշխատանքը այնքան էլ չի նպաստում ՀԿ-ի 

զարգացմանը։ 

Ֆինանսական դժվարությունների առիթ է դառնում նաև այն 

հանգամանքը, որ ի սկզբանե փոքր բյուջե ունեցող ՀԿ-ներին դժվար են 

մեծ բյուջեով ծրագրեր վստահում։ Այս խոչընդոտը հաղթահարելու 

նպատակով ՀԿ-ները հաճախ փորձում են համագործակցել այլ 

կազմակերպությունների հետ, կազմել կոալիցիաներ, կոնսորցիումներ և 

միասին դիմել մեծ դրամաշնորհային ծրագրերի։ 

 

ՔՀԿ-ների միայն 20%-ն ունի ֆինանսական միջոցներ, որոնք բավարար են 

ապահովելու կազմակերպության գործունեությունը երկու տարուց ավելի 

ժամանակահատվածով:  ՔՀԿ-ների շուրջ 30%-ի միջոցները բավարար են մեկ 

տարվա համար։     

ՔՀԿ-ների շուրջ 50%-ի առկա միջոցները բավարար են միայն 

կազմակերպության  գոյատևման համար։ 

 

ՀՌԿԿ-Հայաստան, հարցում «ՀԿ ԴեՊո» ծրագրի շրջանակներում, 2019թ. 

N=112  
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ՖԽ քննարկումների մասնակիցների կարծիքով, ՀԿ-ների ֆինանսական 

ինքնաբավության լուծումներից մեկը ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրված 

ՍՁ-ների հիմնումն է։ ՀԿ-ների մասին ՀՀ օրենքը 

կազմակերպություններին թույլատրում է զբաղվել նաև 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Սոցիալական 

ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ՔՀԿ-ների հետ ՖԽ քննարման 

ընթացքում կարծիք է հնչել, որ ՍՁ հիմնելու համար ՀԿ-ներին 

մեկնարկային կապիտալ է անհրաժեշտ։ Բացի այդ, ՀԿ-ներին այնքան էլ 

հեշտ չէ դրամաշնորհներից ստացված գումարներից պահուստային 

միջոցներ հավաքել ու դրանք ներդնել ձեռնարկատիրական 

գործունեության մեջ։ Դրամաշնորհներից ստացված գումարները 

չափազանց սուղ են լինում և խիստ նպատակային, հավելյալ միջոցներ 

կուտակելու համար։ ՖԽ քննարկման մասնակիցները շեշտել են նաև այն 

հանգամանքը, որ ՍՁ-ի համար պահանջվող ֆինանսական 

հաշվետվությունները տարբերվում են ՀԿ-ի ֆինանսական 

հաշվետվություններից և նման գործունեությամբ զբաղվող ՀԿ-ները 

ստիպված են լինում կամ ևս մեկ հաշվապահի հաստիք առանձնացնել, 

կամ ավելի բարձր որակավորմամբ հաշավապահ-մասնագետ գտնել՝ 

ավելի բարձր աշխատավարձով։  

Կազմակերպությունների հիմնական ֆինանսավորման աղբյուրը շարունակում 

է մնալ միջազգային դրամաշնորհը: Կազմակերպությունների շուրջ 50%-ը 

որպես ֆինանսավորման աղբյուր են նշել միջազգային դրամաշնորհները, որոնք 

միջինում կազմում են կազմակերպությունների ընդհանուր միջոցների շուրջ 

40%-ը։ Ֆինանսավորման այլ աղբյուրների թվում են անհատական 

նվիրատվությունները (18%), տեղական կազմակերպությունների 

դրամաշնորհները (11%), անդամավճարները (8%) և այլն: 

ՀՌԿԿ-Հայաստան, հարցում «ՀԿ ԴեՊո» ծրագրի շրջանակներում, 2019թ. 
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ՖԽ քննարկումներին մասնակցած ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչների մի 

մասն էլ ֆինանսական աջակցության ակնկալիք է ունեցել պետությունից: 

ՔՀԿ-ների մի մասն այդ աջակցությունն ակնկալում է ֆինանսական 

միջոցների տեսքով՝ կազմակերպության նվազագույն կարիքները հոգալու 

համար: ՔՀԿ-ների մի մասն էլ ավելի շատ ոչ ֆինանսական աջակցություն 

է սպասում պետությունից: Ազգային փոքրամասնությունների շահերը 

պաշտպանող ՀԿ-ների դեպքում, օրինակ, այդ ակնկալիքների մեջ է 

մտնում պետության կողմից գրասենյակային տարածքի տրամադրումը:  

ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչները ֆինանսական խնդիրների փաթեթում 

առանցքային տեղ են հատկացրել նաև ֆինանսական 

շարունակականությանը ու կայունությանը։ Ֆոկուս խմբային 

քննարկումների մասնակիցները հաճախ հիշատակել են  ֆինանսական 

միջոցների սպառման պատճառով ձախողված ծրագրեր: Կայուն ու 

շարունակական ֆինանսավորման բացակայությունը ՀԿ-ներին ստիպում 

է հաճախ անավարտ թողնել սկսած ծրագրերը։ Ծրագրերի 

երկարակեցությունը, սակայն, կարևոր է ցանկալի արդյունքի հասնելու ու 

ազդեցության իրական մակարդակ գրանցելու համար։ 

ՔՀԿ-ների շուրջ 40%-ը նշել է, որ վերջին հինգ տարիներին կազմակերպության 

ֆինանսական միջոցներն աճել են, 30%-ի միջոցները մնացել են նույնը, իսկ 

մնացած 30%-ը խոսել են միջոցների նվազման մասին: 
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Օրենսդրություն  

 

ՖԽ քննարկումներից միայն հինգի ընթացքում են մասնակիցներն 

անդրադարձել ՔՀԿ ոլորտին առնչվող օրենսդրական 

մարտահրավերներին: Ընդ որում, այդ մարտահրավերներն իրենց 

բնույթով սպեցիֆիկ են եղել ՔՀԿ յուրաքանչյուր ոլորտի համար: ՔՀԿ 
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դաշտին վերաբերող որևէ գլոբալ մարտահրավեր ի հայտ չի եկել: 

Արծարծված մարտահրավերները վերաբերել են այն օրենքներին, որոնք 

կարգավորում են ՔՀԿ-ների ձեռնարկատիրական գործունեության, 

հարկազատման, ազատ խոսքի և հեղինակային իրավունքի 

պաշտպանության ոլորտները:  

ՔՀԿ-ների 95.5%-ը իրազեկված է «Հասարակական կազմակերպությունների 

մասին» օրենքի մասին։ Առավել քիչ թվով ՔՀԿ-ներ (շուրջ 66%) տեղյակ են 

«Հիմնադրամների մասին» օրենքի մասին։ ՔՀԿ-ների 55%-ը համարում է, որ 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում անհրաժեշտ է 

փոփոխություններ կատարել, իսկ առաջարկվող փոփոխությունների հիմնական 

մասը վերաբերում է հարկային վարչարարարության բարելավմանը և 

հստակեցմանը։ ՔՀԿ-ների շուրջ 60%-ը կարծիք է հայտնել, որ վերջին 

քաղաքական իրադարձությունների լույսի ներքո, մոտակա ապագայում ՔՀԿ-

ներին վերաբերող հայաստանյան օրենսդրություն կբարելավվի։ 
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ՔՀԿ-ների ձեռնարկատիրական գործունեությանը վերաբերող 

օրենսդրությունը քննարկման առարկա է դարձել ՍՁ զբաղվող ՀԿ-ների 

հետ ՖԽ քննարկման ժամանակ: Այս քննարկման արդյունքները երկու 

եզրահանգման  հնարավորություն են տալիս: Նախ, ՍՁ ՔՀԿ-ները որոշ 

դժգոհություններ ունեն ՔՀԿ-ներին ուղղակի ձեռնարկատիրությամբ 

զբաղվելու հնարավորություն տվող օրենսդրության հետ կապված: 

Երկրորդ, քննարկման ընթացքում հնչած դժգոհությունները ցույց են 

տալիս, որ խնդրո առարկա օրենսդրության վերաբերյալ ՔՀԿ 

ներկայացուցիչների շրջանում թերըմբռնումներ կան:   

Գործող օրենսդրության հետ կապված դժգոհությունները, 

մասնավորապես, վերաբերել են ՔՀԿ-ների համար հարկային 

արտոնությունների բացակայությանը:  Մասնակիցներից մի քանիսի 
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կարծիքով, թեև «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» 

օրենքում 2017թ. ընդունված փոփոխությունները ՔՀԿ-ներին 

ուղղակիորեն ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու հնարավորություն են 

տալիս, սակայն որևէ հարկային արտոնություն չեն շնորհում: 

Արդյունքում, քննարկման մասնակիցներից մեկի խոսքերով, 

«ձեռնարկատիրությունը ՀԿ-ի վրա թանկ է նստում»: Օրինակ, եթե ՀԿ-ն 

սկսում է միաժամանակ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել, ստիպված է 

հարկման նոր դաշտ մտնել: Հետևաբար, նա ստիպված է նաև նոր 

հաշվապահ ընդունել աշխատանքի, որը կկարողանա ՀԿ-ի 

ձեռնարկատիրական գործունեության վերաբերյալ հարկային 

հաշվետվություն պատրաստել: Արտոնությունների բացակայությունը, 

քննարկման մասնակիցներից մի քանիսի կարծիքով, ավելի ձեռնտու են 

դարձնում ՀԿ-ի փոխարեն ՍՊԸ հիմնադրելը կամ միաժամանակ և՛ ՍՊԸ, 

և՛ ՀԿ ունենալը:        

Այս ՖԽ քննարկման ժամանակ արտահայտված մի քանի 

դժգոհություններ էլ խոսում են այն մասին, որ ՔՀԿ ներկայացուցիչների 

շրջանում ՀԿ-ներին ուղղակի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու 

հնարավորություն տվող օրենսդրության վերաբերյալ թերըմբռնումներ 

կան: Օրինակ՝ ՖԽ քննարկման մասնակիցներից մեկի կարծիքով, ՔՀԿ-

ները չեն կարող բաժնետիրական հիմունքներով համագործակցել այլ 

ՔՀԿ-ների հետ, ինչպես, օրինակ, դա կարող են անել ՍՊԸ-ները: Մեկ այլ 

մասնակից էլ բողոքել է, որ արդարացի չէ, երբ ՔՀԿ-ները, ի 

տարբերություն մյուս տնտեսվարողների, չեն կարող օգտվել հարկային 

օրենսգրքի տարեկան շրջանառության շեմի վերաբերյալ դրույթից (խոսքը 

տարեկան շրջանառության 55.8 միլիոն դրամ շեմի մասին է, որը 

չգերազանցող տնտեսվարողներն ազատված են ԱԱՀ վճարելուց):  

ՖԽ քննարկումներից երկուսում, բարեգործական և կրթական ծրագրեր 

իրականացնող ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչներից մի քանիսը 

բարձրաձայնել են այն խնդիրը, որ ՀՀ օրենսդրությունը հարկազատում չի 
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նախատեսում բարեգործական և կրթական ծրագրեր իրականցնող ՔՀԿ-

ների համար: ՀԿ-ները յուրաքանչյուր ծրագրի դեպքում ստիպված են 

դիմել ՀՀ կառավարությանը, որպեսզի վերջինս ամեն ծրագրի համար 

առանձին որոշում կայացնի՝ ազատել տվյալ կազմակերպությանը ԱԱՀ-ից 

կամ մաքսատուրքից (ներկրման դեպքում), թե ոչ: Քննարկումների 

ընթացքում, խնդիրը բարձրաձայնած կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչները, մասնավորապես, օրինակ են բերել այլ երկրների 

(այդ թվում՝ Վրաստանի) փորձը: Նշված երկներում, ըստ քննարկման 

մասնակիցների, բարեգործական և կրթական գործունեություն 

իրականացնող կազմակերպություններն օրենքով ազատված են ԱԱՀ-ից և 

մաքսատուրք վճարելու պարտականությունից:  

ՖԽ քննարկումներից մեկի ժամանակ որպես խնդիր ձևակերպվել է նաև 

գործող օրենսդրական այն պահանջը, ըստ որի ՔՀԿ-ներն իրենց 

տարեկան հաշվետվությունները պարտավոր են վճարովի հիմունքներով 

տեղադրել www.azdarar.am կայքում: Ըստ մասնակիցներից մեկի, կայքում 

տեղադրման վճարը հատկապես մեծ է հիմնադրամների համար (վճարը 

կատարվում է հայտարարության յուրաքանչյուր նիշի համար): 

Արդյունքում, կայուն ֆինանսավորում չունեցող ՔՀԿ-ների համար խնդրո 

առարկա կայքէջում վճարովի հայտարարություններ տարածելը բեռ է 

դառնում:    

Իրավապաշտպան ՔՀԿ-ների հետ ՖԽ քննարկման ընթացքում ի հայտ է 

եկել նաև չկարգավորված ազատ խոսքին և անհանդուրժողականությանը 

վերաբերող օրենսդրական բացերի թեման: Մասնավորապես, ԼԳԲՏ 

համայնքի իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՔՀԿ-ների 

ներկայացուցիչները շեշտել են, որ հայաստանյան օրենսդրությունն իրենց 

չի պաշտպանում ատելության խոսքից և անհանդուրժողականությունից: 

Սա մարտահրավեր է սեռական փոքրամասնությունների իրավունքներով 

զբաղվող կազմակերպությունների համար: Քննարկման մասնակիցներից 

մեկի կարծիքով, հայաստանյան օրենքներում եղած անորոշությունն է 

http://www.azdarar.am/
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խոչընդոտում իրենց կազմակերպությունների հանդեպ 

հանդուրժողականության մթնոլորտի ձևավորմանը:   

Հենց այդ նույն հանդուրժողականության մթնոլորտը 

զարգացնելու համար շատ կարևոր են մեր օրենքները... Եթե 

դրանք գրված են խուսափողական լեզվի կիրառությամբ, մենք 

երբեք չենք հասնի ցանկալի արդյունքին: (Իրավապաշտպան 

ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետ ՖԽՔ մասնակից) 

Մեկ այլ մասնակցի կարծիքով, հայաստանյան օրենսդրության մեջ 

ընդհանրապես որևէ կետ չկա, որը պատասխանատվության կենթարկեր 

ատելության խոսք օգտագործողներին: 
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Հանրային անբարենպաստ վերաբերմունք 

 

ՖԽ քննարկումներից մի քանիսի ժամանակ ի հայտ է եկել ՔՀԿ-ների 

հանդեպ հանրային անբարենպաստ վերաբերմունքի թեման: 

Մասնավորապես,  մասնակիցներից ոմանք մատնանշել են հանրության 

մի մասի՝ ՔՀԿ-ներին թիրախավորելու, ՔՀԿ-ների գործունեության 

հանդեպ անտարբեր վերաբերմունք ցուցաբերելու և ՔՀԿ գործունեության 

հետ կապված մի շարք հարցերի վերաբերյալ անիրազեկ լինելու 

երևույթները: Այդ երևույթները, քննարկման մասնակիցների կարծիքով, 

մարտահրավեր են ՔՀԿ գործունեության համար, քանի որ առաջին 

դեպքում կազմակերպություններն ստիպված են ջանքեր գործադրել իրենց 

հեղինակությունը պահպանելու իսկ մյուս դեպքերում՝ լրացուցիչ 

աշխատանք կատարել շահառուների մոտիվացիան և 

իրազեկվածությունը բարձրացնելու համար:  

ՔՀԿ-ների շուրջ 50%-ը կարծիք է հայտնել, որ հանրային վստահությունը ՔՀԿ-

ների հանդեպ մոտակա ապագայում կբարելավվի՝  վերջին քաղաքական 

իրադարձությունների լույսի ներքո, 30%-ի կարծիքով՝ ոչինչ չի փոխվի, իսկ շուրջ  

10%-ը համարում է, որ իրավիճակը ավելի կվատթարանա։   

 

ՀՌԿԿ-Հայաստան, հարցում «ՀԿ ԴեՊո» ծրագրի շրջանակներում, 2019թ. 

N=112 

 

ՖԽ երեք քննարկումների ընթացքում արծարծվել է ՔՀԿ-ներին 

պիտակավորելու թեման: Քննարկումների մասնակիցներից ոմանց 

փոխանցմամբ, հանրության որոշ շրջաններում և պետական տարբեր 

կառույցներում ՔՀԿ-ներն ընկալվում և անվանվում են «գրանտ 

ուտողներ», «պատվեր կատարողներ» կամ «սորոսականներ»: Այսպիսի 

պիտակներով ՔՀԿ-ներին անվանարկելը վարկաբեկում է 

կազմակերպություններին՝ նրանց համար ստեղծելով արհեստական 

խոչընդոտներ:  
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...Միջազգային գրանտեր ստացող ՀԿ-ների դեմ շատ մեծ արշավ կա, 
ու դա էլ խանգարում է աշխատել: Օրինակ, հենց Սորոսից գրանտեր 
ստացողների դեմ անընդհատ հակափիառ է: Դա իրոք խանգարում 
ա ու դա մարտահրավեր է կոնկրետ մեզ համար…: (Մարզային ՔՀԿ 
ներկայացուցիչների հետ ՖԽՔ մասնակից)  

…Չեմ կարծում, որ ոևէ մեկը չի լսել, որ ինքը գրանտակեր է… Կապ 
չունի պետական կամ ոչ պետական հաստատություններում, 
համայնքային: Եթե աշխատանք կարող ես կատարել, չեն էլ 
հավատում, որ դու դա կարող ես անվճար կատարել: Ենթադրում են, 
որ միլիոններ ես դու աշխատում, իրանց մոտ էլ եկել ես ձևական 
գործողություններ ես անում: (Նախաձեռնող խմբերի հետ ՖԽՔ 
մասնակից)    

 
Ընդ որում, քննարկումների ժամանակ ՔՀԿ ներկայացուցիչներն իրենք 

ընդունում էին, որ, հայաստանյան ՔՀԿ-ների շրջանում իրոք կան «գրանտ 

ուտողներ»: ՔՀԿ դաշտը բաղկացած է «գրանտակեր» և «ոչ գրանտակեր» 

կազմակերպություններից: Արդյունքում, անբարեխիղճ 

կազմակերպությունների վատ համբավը հանիրավի տարածվում է նաև 

բարեխիղճ կազմակերպությունների վրա:    

Իրենց գործունեության ընթացքում ՔՀԿ-ները ոչ միայն պիտակավորվում, 

այլ նաև դառնում են ատելության խոսքի թիրախ: Ատելության խոսքի 

թեման քննարկման առարկա դարձավ հատկապես տարբեր խոցելի 

խմբերի իրավունքները պաշտպանող ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետ ՖԽ 

քննարկման ժամանակ: Վերջիններիս համաձայն, ատելության խոսքի 

միջոցով թիրախավորման զոհ են դառնում հատկապես սեռական 

փոքրամասնությունների և կանանց իրավունքները պաշտպանող 

հասարակական կազմակերպությունները: Թիրախավորման պատճառն 

էլ այն է, որ այս կազմակերպությունները բարձրաձայնում են 

Հայաստանում ընդունված նորմերին հակասող խնդիրներ, ինչպիսիք են, 

օրինակ, ընտանեկան բռնությունը, գենդերային հավասարությունը կամ 

մարդու իրավունքների պաշտպանությունը անկախ մարդու սեռական 

կողմնորոշումից:  
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Մենք ունենք մի հատ մարտահրավեր ...մեզ մոտ կանանց 
կազմակերպություն է: Բոլոր գենդերային հարցերը, իհարկե, 
բարձրանում են,  բայց մի հատ էլ կա, դա Hate Speech-ն է մեր 
նկատմամբ, որը… [կազմակերպության անդամներից մեկը-
խմբ]ստացել ա սարսափելի ձևով…: (Իրավապաշտպան ՔՀԿ 
ներկայացուցիչների հետ ՖԽՔ մասնակից) 

Բայց մենք ունենք արտաքին աշխարհի հետ հարաբերվելու 
խնդիրներ, առաջին հերթին իրավաբանական, սոցիալական 
տեսանկյուններից: Օրինակ, այս վերջերս իմացա, որ իմ 
աշխատանքի ընդունվելուց որոշ ժամանակ առաջ Կենտրոնի 
ավագանին բարկացած փորձել է ներխուժել 
[կազմակերպության] տարածք, որպեսզի դուրս հրավիրի՝ էս 
ի՞նչ է կատարվում, ովքե՞ր եք դուք և այլն: (Իրավապաշտպան 
ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետ ՖԽՔ մասնակից) 

 

Ըստ վերոհիշյալ ՖԽ քննարկման մասնակիցներից երկուսի, խոցելի 

խմբերի իրավունքներով զբաղվող ՔՀԿ-ները 2018թ. քաղաքական 

փոփոխություններից հետո դարձել են նաև քաղաքական շահարկումների 

զոհ: Մասնավորապես, որոշ քաղաքական ուժեր, որոնք հակադրվում են 

նոր կառավարությանը, միտումնավոր վերջինիս կապում են սեռական 

փոքրամասնությունների կամ կանանց իրավունքներով զբաղվող  ՔՀԿ-

ների հետ, և օգտագործելով այս կազմակերպությունների հանդեպ 

գոյություն ունեցող բացասական վերաբերմունքը, փորձում 

հեղինակազրկել գործող կառավարությանը: Հաճախ այդ շահարկումներն, 

ըստ քննարկման մասնակիցների, ավելի են խորացնում ՔՀԿ-ների ու 

հասարակության միջև ստեղծված խզումը՝ տեղիք տալով ատելության 

խոսքի նոր դրսևորումների:   

…[Կազմակերպության ներկայացուցչի-խմբ]  դեմ 
հարձակումները երբ սկսվեցին, իրականում տանում էին նրան, 
որ նա  հիմնադրամի խորհրդի անդամ է, որը կազմվել է ՔՊ-ից 
առաջ, ՔՊ անդամներն են այսպես ասած ձևավորել: Նրա 
գործունեությունը կապում են ՔՊ-ի հետ: Սրանից առաջ... «Նոր 
սերնդի» կոնֆերանսի հետ կապված, նորից տանում էին դեպի 
քաղաքականություն, դրանից առաջ Շուրնուխի դեպքերը…: 
(Իրավապաշտպան ՔՀԿ ներկայացուցիչների հետ ՖԽՔ 
մասնակից) 
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ՔՀԿ ղեկավարների և նախաձեռնող խմբերի ներկայացուցիչների հետ ՖԽ 

քննարկումների մասնակիցները որպես մարտահրավեր են դիտարկել 

նաև հանրության անտարբերությունն իրենց իրականացրած 

գործունեության նկատմամբ: Քննարկման մասնակիցների կարծիքով, այդ 

անտարբերությունը նվազեցնում է իրենց կազմակերպությունների 

կատարած աշխատանքների արդյունավետությունը և հարցականի տակ 

դնում իրականացված ծրագրերի շարունակականությունը: Օրինակ, 

ինչպես նշեց բնապահպանական հարցերով զբաղվող ՀԿ-ներից մեկի 

ներկայացուցիչը, որևէ բնապահպանական գործողություն 

իրականացնելիս կազմակերպությունը չի ունենում բնակչության 

բավարար աջակցությունը, քանի որ քիչ թվով մարդիկ են շահագրգռված 

մասնակցել այդ միջոցառումներին կամ այն պահին, երբ 

կազմակերպությունը դադարում է աշխատել տվյալ համայնքում, 

բնակիչները ինքնուրույն քայլեր չեն նախաձեռնում առաջացած 

խնդիրները լուծելու համար։  

Բոլոր ֆինանսական խնդիրները լուծելի են բացի 
անտարբերությունից: Մարզային ժողովրդի սոցիալական 
վիճակը քանի որ այդքան լավ վիճակում չէ, այսինքն, կաղում ա, 
առօրյա շատ մեծ հոգսեր ունի: Յուրաքանչյուր աշխատանք, երբ 
որ դու անում ես ՀԿ-ով, ակնկալում ես բնակչության 
աջակցությունը, բայց քանի որ բոլորը զբաղված են իրենց 
առօրյայով ու չկա այն աջակցությունը, որը ակնկալվում է, կամ 
պասիվ է, սկսում ես արդեն մտածել, թե ինչպես օրինակ 
ծառայես: (ՔՀԿ ղեկավարների հետ ՖԽՔ մասնակից) 

Քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչների հետ ՖԽ 

քննարկման ընթացքում մասնակիցներից երկուսը իրենց 

նախաձեռնությունների համար որպես մարտահրավեր են նշել 

հասարակության ընդհանուր դեմոտիվացիան որևէ միջոցառման կամ 

ծրագրի մասնակցելու հարցում: Մասնակիցներից մեկը մասնավորապես 

նշել է, որ ավանդաբար իրենց քաղաքում մի քանի ՀԿ է եղել՝ բոլորն էլ 

խիստ քաղաքականացված: Մարդկանց համար շատ դժվար է եղել 

հավատալ, որ որևէ ապաքաղաքական ՀԿ կարող է գոյություն ունենալ: 
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Նախկինում համայնքի ղեկավարը և կուսակցություններից մեկի 

ներկայացուցիչները նույնիսկ փորձել են իրենց ազդեցության տակ գցել 

նախաձեռնությունը: Մյուս մասնակցի խոսքերով էլ, իրենց 

նախաձեռնության կողմից իրականացվող ծրագրերը հաճախ ընկալելի 

չեն լինում և լուրջ չեն ընդունվում հանրության կողմից: Օրինակ՝ շատերը 

ծիծաղել են, երբ իրենց անդամները ծխախոտի տուփերը հավաքել են 

վերամշակման նպատակով և դժվար է եղել մասնակցություն ապահովել:    

Այս վերջին օրինակն ամիջապես առնչվում է հասարակության՝ տարբեր 

հարցերի շուրջ անիրազեկ լինելու խնդրի հետ: Հասարակական 

անիրազեկությունը՝ որպես ՔՀԿ-ների գործունեության մարտահրավեր, 

քննարկման առարկա է դարձել մի քանի ՖԽ հանդիպումների ժամանակ: 

Ընդ որում, քննարկումների մասնակիցների կարծիքով, անիրազեկության 

խնդիրն առկա է նաև պետական մարմինների ներկայացուցիչների 

շրջանում:  Անիրազեկվածությունը լուրջ խնդիր է սեռական 

փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությամբ, 

բնապահպանությամբ և սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող 

ՀԿ-ների գործունեության համար: Առաջին դեպքում, անիրազեկությունը 

խթանում է ՀԿ-ների շուրջ հասարակական անհանդուրժողականության 

մթնոլորտի ձևավորումը: Երկրորդ և երրորդ դեպքերում, 

անիրազեկությունը ՀԿ-ներին խանգարում է արդյունավետորեն 

իրականացնել իրենց ծրագրերը:    

ՖԽ քննարկումներից մեկի ժամանակ, սեռական փոքրամասնությունների 

շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչները 

պնդել են, որ հասարակության (նաև՝ պետական ինստիտուտների 

ներկայացուցիչների)՝ իրենց ոլորտին առնչվող խնդիրների վերաբերյալ 

անիրազեկության հետևանքով մեծանում է իրենց 

կազմակերպությունները թիրախավորող քարոզչության ալիքը։ 

Անիրազեկությունը, մասնավորապես, նպաստավոր հող է ստեղծում 

իրենց կազմակերպությունների վերաբերյալ հանրության շրջանում 
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տարբեր կարծրատիպերի տարածման համար: Այդ կարծրատիպերի 

շարքում են «գրանտակերներ», «փող ստացող, ոչինչ չանողներ» և 

«այլասերվածություն քարոզողներ» անվանարկումները։ 

ՍՁ և բնապահպանությամբ զբաղվող ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչների 

փոխանցմամբ, հանրային գիտելիքի պակասը մի շարք խնդիրներ է 

առաջացնում իրենց կազմակերպությունների գործունեության համար: 

Օրինակ՝ սոցիալական ձեռնարկատիրության վերաբերյալ գիտելիքի 

պակասի հետևանքով, իրենք դժվարությամբ են համոզում 

հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող համայնքների անդամներին, որ 

հանքերից զատ այլ, հատկապես սոցիալական ձեռնարկատիրության 

միջոցով կարելի է օգնել համայնքի զարգացմանը։ Էկո 

նախաձեռնությունների ներկայացուցիչների համար գիտելիքի պակասը 

ստիպում է զգալի ժամանակ տրամադրել հասարակությանն իրազեկելու 

համար: Քննարկումների մասնակիցների մի մասն էլ դժգոհել է, որ 

կամավորության մասին գիտելիքների պակասի պատճառով նրանք 

չափազանց դժվար են գտնում կամավարության պատրաստ անհատների։ 

Շենքային պայմաններ 

 

ՖԽ քննարկումներից մի քանիսի ընթացքում որոշ մասնակիցներ որպես 

մարտահրավեր են նշել իրենց կազմակերպությունների շենքային 

պայմանների խնդիրը: Լինելով ՔՀԿ-ների ֆինանսական 

հնարավորությունների տիրույթում՝ այս մարտահրավերը հատկապես 

սուր է զգացվել ազգային փոքրամասնությունների հարցերով զբաղվող 

ՀԿ-ների դեպքում: Մասնավորապես, այդ կազմակերպություններից 

երկուսի ներկայացուցիչները մտահոգություն են հայտնել առ այն, որ 

Երևանի քաղաքապետարանն ազգային փոքրամասնությունների 

հարցերով զբաղվող մի քանի կազմակերպություններից պահանջել է 

ազատել նախորդ իշխանությունների կողմից (մինչև «Թավշյա 

հեղափոխությունը») իրենց՝ անհատույց տրամադրված գրասենյակները: 

Այդ կազմակերպություններից մեկի ներկայացուցչի խոսքերով, եթե 



37 
 

քաղաքապետարանը չերկարացնի պայմանագրերը, նրանք 

գործունեություն ծավալելու տարածք այլևս չեն ունենա. «Մենք 

Բյուզանդի/2 [հասցեում] տարածք ունենք՝ մեր գործունեության համար 

անհատույց տված հին կառավարության կողմից... Մեզ ասում են... ձեր 

պայմանագրի ժամկետը լրացել ա..., ազատեք»: Ազգային 

փոքրամասնությունների հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչները միաժամանակ նշել են, որ այժմ իրենք անորոշ 

վիճակում են գտնվում, և որ այդ անորոշությունն իրենց լավատեսություն 

չի ներշնչում: 

ՔՀԿ-ների 48%-ն ապահովված են անվճար գրասենյակային տարածքով, 25%-ն 

ունեն սեփական գրասենյակային տարածք, իսկ 27%-ը տարածքը վարձակալում 

է։ Անվճար գրասենյակային տարածք  ունեցող ՔՀԿ-ների  շուրջ 10%-ը  նշել է, որ 

տարածքն ունի  բարելավման կարիք։ ՔՀԿ-ների 50%-ը նշել է,  որ չունի 

սեփական գրասենյակային տարածք, սակայն կցանկանար ձեռք բերել, իսկ 25%-

ը նշել է, որ սեփական տարածք չունի և  կարիք էլ չունի ձեռք բերելու: 

ՀՌԿԿ-Հայաստան, հարցում «ՀԿ ԴեՊո» ծրագրի շրջանակներում, 2019թ. 

N=112 

 

Ֆինանսական միջոցների բացակայությամբ պայմանավորված շենքային 

խնդիրները հնչել են նաև մարզային ՔՀԿ-ների հետ ՖԽ քննարկման 

ժամանակ: Մասնակիցներից մեկի ներկայացմամբ, իրենց 

կազմակերպությունը չունի անհրաժեշտ միջոցներ գրասենյակ ձեռք 

բերելու համար: Կազմակերպությունն ստիպված դիմել է իր ՏԻՄ-ի 

օգնությանը և աջակցություն ստացել. «...Դիմել ենք մեր ՏԻՄ-ին, 

վերջապես տարածք ենք ստացել: Չես կարողանում ինքնուրույն գնալ, 

վերցնել տարածքը, որովհետև ֆինանսական խնդիրներ ա 

առաջանում…»: Քննարկման մեկ այլ մասնակից, որը ներկայացրել է 

ամառային ճամբարներ կազմակերպող ՀԿ, որպես մարտահրավեր է նշել 

իրենց ճամբարային շինության անբարեկարգ վիճակը: Նրա խոսքով, 

իրենց կազմակերպությունը յուրաքանչյուր տարի այդ ճամբարում 
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կազմակերպում է մոտ հարյուր երեխայի հանգիստը: Սակայն, ցավոք, 

կազմակերպությունը նորոգման համար չունի անհրաժեշտ միջոցներ:     

 

Այլ մարտահրավերներ 

Ենթակառուցվածքների բացակայություն 

Ինքնաֆինանսավորվող նախաձեռնություններ ունեցող ՔՀԿ-ների հետ 

ՖԽ քննարկման ժամանակ մասնակիցներից երկուսը նշել են, որ 

գյուղական համայնքներում ենթակառուցվածքների, մասնավորապես՝ 

ճանապարհների բացակայությունը, խանգարել է իրենց՝ արդյունավետ 

գյուղատնտեսական ծրագրեր իրականացնելու հարցում: 

Մասնակիցներից մեկը նշել է, որ  եթե լավ ուսումնասիրած լինեին թիրախ 

համայանքը, կհասկանային, որ իրենց ծրագիրն իրագործելի չէ:  

Շահառուների անպատասխանատվություն 

Սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ՀԿ-ներից մեկի 

ներկայացուցիչը ՖԽ քննարկման ընթացքում որպես մարտահրավեր է 

նշել այն հանգամանքը, որ իրենց կազմակերպության շահառուները 

անպարտաճանաչ են և չեն վերադարձնում փոխառությունները: Դրա 

արդյունքում, կազմակերպությունը ստիպված է լինում հետ ստանալ այդ 

փոխառությունները դատական ընթացակարգով:  

Դոնորների մշակութային տարբերություններ 

Հայաստան-սփյուռք առնչություններ ունեցող ՔՀԿ-ների հետ ՖԽ 

քննարկման ժամանակ մի քանի մասնակից համերաշխ են եղել այն 

հարցում, որ դոնորները հաճախ գալիս են ծրագրեր իրականացնելու՝ 

առանց իմանալու տեղի առանձնահատկությունները և իրական 

կարիքները:  

Հասարակական  արժեքներ 
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Ճապոնական մարտարվեստներից մեկի պոպուլյարիզացիայով զբաղվող 

ֆեդերացիաներից մեկի ներկայացուցիչը նշել է, որ խնդրո առարկա 

մարտարվեստի տարածման համար մարտահրավեր են Հայաստանում 

այսօր գերակայող արժեքները: Մարտարվեստը պահանջում է 

մարդկանցից լինել ազնիվ, պարտաճանաչ և արդար, մինչդեռ 

Հայաստանում մարդկանց «95 տոկոսը», ըստ ՖԽ քննարկման մասնակցի, 

այլ արժեքներով է առաջնորդվում:  

Տարեցների հանդեպ անտարբերություն 

ՀԿ-ների ներկայացուցիչներից մեկը, որը զբաղվում է տարեցների 

խնդիրներով, նշել է, որ Հայաստանում ընդհանուր անտարբերություն կա 

տարեցների հանդեպ, հանգամանք, որը մարտահրավեր է իրենց 

կազմակերպության գործունեության համար:  

Պետական հիմնարկներում աշխատող շահառուների  

անվճռականություն 

Քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչների և 

միությունների հետ ՖԽ քննարկումների ժամանակ մասնակիցներից մի 

քանիսը կարծիք են հայտնել, որ պետական հիմնարկների 

աշխատակիցներն ինքնակազմակերպվելու և սեփական ուժերով 

խնդիրները լուծելու ցանկություն չունեն: Միությունների հետ ՖԽ 

քննարկման ընթացքում, մասնակիցներից մեկն այն միտքն է հայտնել, որ 

հիմնարկներում աշխատողները հաճախ իրավագիտակցության պակաս 

ունեն, չգիտեն իրենց իրավունքը, հետևաբար վախենում են 

անդամագրվել [արհմիությունների մեջ –Խմբ.] և պայքարել իրենց 

իրավունքների համար: Որոշ պետական հիմնարկներում էլ ներքին 

բաժանումներ կան, որոնք խանգարում են մարդկանց 

ինքնակազմակերպվել հիմնարկի ներսում և պայքարել իրենց 

իրավունքների համար: 



40 
 

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության մշակույթի 

բացակայություն 

Հասարակական սթարթ-ափ նախաձեռնություններից մեկի 

ներկայացուցիչը որպես մարտահրավեր է նշել հայաստանյան 

բիզնեսների շրջանում կորպորատիվ սոցիալական 

պատասխանատվության (ԿՍՊ) մշակույթի բացակայությունը:  Տվյալ 

կազմակերպության ներկայացուցչի խոսքերով, Եվրոպայում իրենց 

կազմակերպության մասնաճյուղերն աշխատում են մասնավոր 

հատվածից ստացվող պատվերների շրջանակում: Համագործակցելով 

տվյալ կազմակերպության հետ՝ բիզնեսները բարձրացնում են իրենց ԿՍՊ 

իմիջը: Սակայն Հայաստանի պարագայում, երբ կազմակերպությունը 

դիմում է բիզնեսներին համագործակցության առաջարկով, արձագանքում 

է 100 կազմակերպությունից ընդամենը մեկը:  

Քաղաքացիական նախաձեռնությունների իրավական կարգավիճակ 

Քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներից երկուսը 

որպես իրենց գործունեության մարտահրավեր են նշել 

նախաձեռնությունների անորոշ ամորֆ վիճակը: Մասնավորապես, 

նրանցից մեկը  նշել է, որ իրենց նախաձեռնության համար խնդիր է 

իրավական կարգավիճակ չունենալը: Իրավական կարգավիճակի 

բացակայության պատճառով նախաձեռնության անդամները տարբեր 

իրավական խնդիրների առջև են կանգնում: Հետևաբար, նրանք կարիք 

ունեն նախաձեռնության մեջ ընդգրկել իրավաբանական կրթություն 

ունեցող անդամների, որպեսզի կարգավորեն իրավական բնույթի 

խնդիրները: Քննարկման մյուս  մասնակցի կարծիքով, իրենց 

նախաձեռնության անորոշ կարգավիճակը կարծես թե խոչընդոտ լինի 

«առաջ գնալու» համար: Մասնավորապես, գործընկեր 

կազմակերպությունները լուրջ չեն վերաբերվում իրենց, ասում են որ 

«երեխա» են: Սա խանգարում է համագործակցությանը: Հետևաբար, 

նախաձեռնության անդամները մտածում են իրենց գործունեությունն 
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ինստիտուցիոնալ դաշտ բերելու ուղղությամբ:   

 

Կարիքների վերհանման մարտահրավեր 

Հայաստան-սփյուռք առնչություններ ունեցող ՔՀԿ-ների հետ ՖԽ 

քննարկման ժամանակ, կազմակերպություններից  մեկի ներկայացուցիչը 

նշել է, որ իրենց կազմակերպության համար խնդիր է համայնքներում 

կարիքների գնահատում անցկացնելը, քանի որ ամեն մի նման 

գնահատման համար ստիպված են նոր ռեսուրսներ ընդգրկել, իսկ այդ 

ռեսուրսները չկան: Կազմակերպության ներկայացուցչի կարծիքով, շատ 

արդյունավետ կլիներ, եթե պետական մարմինները, որոնք կարիքների 

նման գնահատումներ են անցկացնում, արդյունքները տրամադրեին ՀԿ-

ներին, իսկ վերջիններս դրանց հիման վրա մշակեին իրենց ծրագրերը:  

Անդրազգայնականության (տրանսնացիոնալիզմի) խնդիրներ 

Հայաստան-սփյուռք առնչություններ ունեցող ՔՀԿ-ների հետ ՖԽ 

քննարկման ժամանակ, կազմակերպություններից մեկի ներկայացուցիչը 

նշել է, որ իրենց համար մարտահրավեր է կազմակերպության առջև 

դրված խնդիրների գլոբալ լինելը: Խոսքը մասնավորապես Հայաստանում 

և միաժամանակ աշխարհարասփյուռ հայության տարբեր 

գաղթոջախներում սինխրոնացված աշխատանք ծավալելն է, օրինակ՝ 

դպրոցների և մշակութային օջախների հետ: Մանսնակցի խոսքերով, 

կազմակերպության համար անհրաժեշտություն է առաջացել անցում 

կատարել ավանդական ծրագրերից դեպի նոր ծրագրեր:   

 

Ամփոփում 

 

Այսպիսով, ՖԽ քննարկումների արդյունքների վերլուծությունը թույլ է 

տալիս կատարել մի շարք հետևություններ: Նախ, գոյություն ունի 
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առնվազն չորս մարտահրավեր, որոնք համընդհանուր են հայաստանյան 

ամբողջ ՔՀԿ դաշտի համար: Այդ մարտահրավերներն են մարդկային 

ռեսուրսների պակասը, ֆինանսական ռեսուրսների սղությունը, 

անարդյունավետ համագործակցությունը պետական մարմինների հետ և 

անարդյունավետ համագործակցությունը քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների միջև:   

Մարդկային ռեսուրսների պակասը մարտահրավեր են համարել 

քննարկումներին մասնակցած ՔՀԿ ներկայացուցիչների 

մեծամասնությունը: Վերջիններս դժգոհել են տարբեր ոլորտների նեղ 

մասնագետների սղությունից և եղած մասնագետներին ՀԿ 

գործունեության մեջ ներգրավելու խոչընդոտներից։ Քննարկումների 

մասնակիցները շեշտել են ՍՁ-ով զբաղվող մարկետոլոգների, ՍՁ-ով 

զբաղվող հաշվապահների և իրավաբաններին, մեդիա ոլորտին 

տիրապետող մասնագետների, ֆոնդհայթայթողների, ագրոնոմների, 

պանրագործների, գինեգործների և մանկավարժ-հոգեբանների պակասը: 

ՀԿ-ների աշխատակազմի մի մասը, որպես կանոն, զբաղված է այլ 

աշխատատեղերում և  մասամբ է թիմի մաս կազմում: Նոր հմտություններ 

ու որակներ ձեռք բերող ու զարգացող կադրերն էլ որպես կանոն ձգտում 

են դեպի ավելի մեծ կազմակերպություններ ու ավելի մեծ 

աշխատավարձեր, ինչը զրկում է ՔՀԿ-ներին կայուն աշխատակազմ 

ունենալու հնարավորությունից։ 

Գրեթե բոլոր ՖԽ քննարկումների ընթացքում ի հայտ է եկել պետական 

հաստատությունների հետ ՔՀԿ-ների համագործակցության 

անարդյունավետության թեման՝ որպես ՔՀԿ-ների գործունեության 

մարտահրավեր։ Քննարկումների մասնակիցներն այս խնդրի 

պատճառները վերագրել են պետական մարմիններին: Մասնավորապես, 

ՔՀԿ ներկայացուցիչների կարծիքով, պետական մարմինները 

ցանկություն չունեն նոր գաղափարներ իրականացնել: Պետական 

մարմինների «դանդաղաշարժությունը», հաղորդակցության և 
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որոշումների կայացման անարդյունավետությունը, անձնակազմի 

մոտիվացիայի պակասը և աշխատանքի ձևականությունը խոչընդոտ են 

հանդիսանում համագործակցության համար: Պետական մարմինների 

ներկայացուցիչները չեն վստահում ՔՀԿ-ներին և թերահավատորեն են 

վերաբերվում վերջիններիս կարողությունների հանդեպ: Պետական 

մարմինները խուսափում են համագործակցել «կնճռոտ» հանրային 

խնդիրները լուծելու ուղղությամբ: Մեծամասամբ 2018թ. քաղաքական 

փոփոխություններով պայմանավորված՝ պետական մարմիններում 

որոշում կայացնող անձանց հաճախակի փոփոխություններից տուժում է 

համագործակցության շարունակականությունը:      

Ֆինանսական միջոցների սղության մարտահրավերն համընդհանուր է 

բոլոր ՔՀԿ-ների համար: Ֆինանսական միջոցների սղությունը ՔՀԿ-ներին 

ուղեկցում է անկախ այն բանից, թե որտեղ է գործում 

կազմակերպությունը և թե որքան տարիների կյանք ունի այն։ Նախ, 

ֆինանսական խնդիրները ՀԿ-ներին զրկում են որակյալ 

դրամաշնորհային ծրագիր գրելու հնարավորությունից, երկրորդ, 

սահմանափակում են որակյալ մասնագետներին ներգրավելու 

հավանականությունը և երրորդ, հարվածի տակ են դնում արդյունավետ 

ծրագրերի շարունակականությունը։ Այս խնդիրների հաղթահարումը 

ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչները տեսնում են այլ ՔՀԿ-ների հետ 

համագործակցելու, կամավորներ ներգրավելու ու ՍՁ-ներ հիմնելու 

միջոցով։  

ՖԽ քննարկումներում որպես համընդհանուր մարտահրավեր է ի հայտ 

եկել նաև ՔՀԿ-ների միջև համագործակցության պակասի թեման:   Այս 

մարտահրավերը հատկապես սուր է մարզային ՔՀԿ-ների համար, որոնք 

առանց այդ համագործակցության զրկվում են մայրաքաղաքի ՔՀԿ-ների 

շրջանակում կենտրոնացած բազմաթիվ ռեսուրսներից (օրինակ՝ 

ֆինանսական կամ մասնագիտական): Ինչ վերաբերում է 

համագործակցության ցածր մակարդակի պատճառներին, ՔՀԿ 
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ներկայացուցիչները հիմնականում նշել են երեք պատճառ: Նրանց 

կարծիքով, ՔՀԿ-ների միջև կոալիցիոն համագործակցությունը հաճախ 

ձևական բնույթ է կրում, քանի որ ստեղծվում է ոչ թե համընդհանուր 

գաղափարի, այլ փողի շուրջ: Նման կոալիցիաները որպես կանոն երկար 

կյանք չեն ունենում: Երկրորդ պատճառը ՔՀԿ-ների միջև գոյություն 

ունեցող անարդար մրցակցությունն է սահմանափակ ռեսուրսների 

համար: Վերջապես, ՔՀԿ-ների միջև համագործակցության մեծ խոչընդոտ 

է փոխադարձ անվստահությունը միմյանց հետապնդած նպատակների 

հանդեպ:  

Վերոհիշյալ չորս համընդհանուր մարտահրավերներից զատ, ևս երեք 

մարտահրավեր ի հայտ է եկել ավելի սահմանափակ թվով ՖԽ 

քննարկումների ընթացքում: Հետևաբար, դրանք պայմանականորեն 

կարելի է համարել հայաստանյան ՔՀԿ դաշտի միջին կարևորության 

մարտահրավերներ: Այդ երեք մարտահրավերներն են ՔՀԿ-ներին 

վերաբերող օրենսդրությունը, ՔՀԿ-ների հանդեպ հանրային 

անբարենպաստ վերաբերմունքը և ՔՀԿ-ների շենքային պայմանները:   

ՖԽ քննարկումների ընթացքում ՔՀԿ դաշտին վերաբերող որևէ գլոբալ 

մարտահրավեր ի հայտ չի եկել: Քննարկված օրենսդրական 

մարտահրավերներն իրենց բնույթով առանձնահատուկ են եղել ՔՀԿ  այս 

կամ այն ոլորտի համար: Մասնավորապես, սոցիալական 

ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող ՔՀԿ-ները դժգոհել են, որ գործող 

օրենսդրությունը ՔՀԿ-ներին որևէ արտոնություն չի տալիս 

ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար: Իրավապաշտպան 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչները որպես մարտահրավեր են 

առանձնացրել հայաստանյան օրենսդրության մեջ ատելության խոսքը 

պատժող որևէ հոդվածի բացակայությունը: Իսկ բարեգործական և 

կրթական ծրագրեր իրականացնող ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչները 

դժգոհել են բարեգործական և կրթական գործունեությունը հարկերից 

ազատող օրենքների բացակայությունից:    
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ՖԽ քննարկումներից մի քանիսի ընթացքում ՔՀԿ ներկայացուցիչների մի 

մասը որպես իրենց կազմակերպությունների գործունեության 

մարտահրավեր է առանձնացրել ՔՀԿ-ների հանդեպ հանրային  

անբարենպաստ վերաբերմունքը: Վերջինս տարբեր դրսևորումներ ունի: 

Դրանցից մեկը ՔՀԿ-ների թիրախավորումն ու պիտակավորումն է 

(«գրանտ ուտողներ», «պատվեր կատարողներ» կամ «սորոսականներ»): 

Թիրախավորումը լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում ՔՀԿ-ների համար և 

ստիպում վերջիններիս լրացուցիչ ջանքեր գործադրել իրենց բարի 

համբավը պահպանելու նպատակով: Հանրային անբարենպաստ 

վերաբերմունքի մեկ այլ դրսևորում է ՔՀԿ-ների ծավալած գործունեության 

վերաբերյալ անիրազեկությունը և այդ գործունեության հանդեպ 

անտարբեր վերաբերմունքը: Այս խնդիրը հատկապես սուր է 

բնապահպանական և իրավապաշտպան գործունեություն իրականացնող 

ՔՀԿ-ների համար: Հանրային անիրազեկության և անտարբերության 

հետևանքով, ՔՀԿ-ները բազմաթիվ պոտենցիալ աջակիցներ և 

համախոհներ են կորցնում, ինչից տուժում է նրանց ծրագրերի 

արդյունավետությունը և շարունակականությունը: Այս դեպքում ևս, ՔՀԿ-

ները ստիպված են լրչացուցիչ ջանքեր գործադրել՝ իրենց շահառուների 

իրազեկության և մոտիվացիայի մակարդակը բարձրացնելու 

ուղղությամբ:  

ՖԽ մի քանի քննարկումների ընթացքում մասնակիցները բարձրացրել են 

նաև իրենց կազմակերպությունների շենքային պայմանների 

մարտահրավերը: Մասնակիցները խնդիրը դիտել են 

կազմակերպությունների ֆինանսական կարողությունների տիրույթում: 

Շենքային պայմանների խնդիրը հատկապես սուր քննարկման առարկա է 

դարձել ազգային երկու փոքրամասնությունների շահերը ներկայացնող 

կազմակերպությունների կողմից:  

ՖԽ քննարկումների ընթացքում ի հայտ է եկել ևս տաս մարտահրավեր, 

որոնք առանձնահատուկ են միայն տվյալ կոնկրետ ՔՀԿ-ի 
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գործունեության ոլորտի համար: Այդ մարտահրավերներն իրենց բնույթով 

բազմազան են: Օրինակ՝ Հայաստանի և սփյուռքի հետ առնչվող 

կազմակերպություններից մեկի համար մարտահրավեր է հանդիսացել 

իրենց ծրագրերի գլոբալ անդրազգային բնույթը: Տարեցների շահերը 

պաշտպանող կազմակերպության համար մարտահրավեր է եղել 

հասարակության ընդհանուր անտարբեր վերաբերմունքը տարեց 

մարդկանց նկատմամբ: Վերջապես, քաղաքացիական 

նախաձեռնությունների ներկայացուցիչները մարտահրավեր են համարել 

սեփական նախաձեռնությունների ամորֆ իրավական կարգավիճակը:   

    

 

  

 

 

 


