
Հարգելի գործընկերներ, 
 
Ուղարկում եմ Եվրոպայի խորհրդի Տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի կողմից 
համայնքների երիտասարդ առաջնորդների համար կազմակերպվող սեմինարի մասին տեղեկատվություն . 

Ներկայացման այս Հայտերի հրավերն ուղղված է եւ սոցիալական քաղաքական 

ակտիվություն ցուցաբերող մինչեւ 35 տարեկան այն տղամարդկանց եւ կանանց, որոնք համապատասխանում 

են հետեւյալ չափանիշներին. 

 ՔՀԿ-ների կամ այլ պրոֆեսիոնալ ասոցիացիաների առաջնորդներ 

 Համայնքի նոր ընտրված ղեկավար կամ ավագանու անդամ, կամ նախկին ընտրությունների ժամանակ 

այս պաշտոններում իրենց թեկնածությունն առաջարկած անձիք 

 Քաղաքական կուսակցությունների տարածքային կառույցների, ներառյալ երիտասարդական թեւի 

ներկայացուցիչներ 

 Ոչ ֆորմալ առաջնորդներ `բլոգերներ, լրագրողներ, քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչներ 

 Համայնքի ակտիվ խմբերի եւ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: 

 Հայտեր կարող են ներկայացնել այն երիտասարդները, ովքեր արդեն ունեն այլ միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից տեղական ինքնակառավարման ոլորտում անցկացրած 

դասընթացների որոշակի փորձ : 

 

Հարգանքներով 

Էմին ԵՐԻՑՅԱՆ  

Հայաստանի համայնքների միության նախագահ, 

Եվրոպայի խորհրդի Տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսում Հայաստանի պատվիրակության 

ղեկավար 

 

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ 
Տեղական Եվրոպայի Խորհրդի եւ տարածքային 

իշխանությունների կոնգրեսի  

կողմից կազմակերպված 2016 թ. Մայիս ին  

կայանալիք Հայաստանի երիտասարդ առաջնորդների  

սեմինարին մասնակցության 

Խորհրդի Տեղական Եվրոպայի եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսը կազմակերպում 

էսեմինար համայնքների երիտասարդ առաջնորդների համար, որը տեղի կունենան 2016 թ. Մայիսի վերջին: 

Սեմինարի ընթացքում մասնակիցներին եզակի հնարավորություն կտրվի հանդիպել եւ հաղորդակցվել 

Հայաստանի տարբեր մարզերից իրենց գործընկերների , տեղական ինքնակառավարման ոլորտի ազգային եւ 

միջազգային փորձագետների, Հայաստանի կառավարության եւ խորհրդարանի ներկայացուցիչների, 

Հայաստանից եւ ԵԽ անդամ պետություններից Կոնգրեսի անդամների հետ:  

Սեմինարի հիմնական նպատակն է հարթակ տրամադրել Հայաստանում տեղական 

ժողովրդավարությունը զարգացնելու լավագույն փորձի փոխանակման համար եւ օգնել Հայաստանի 

համայնքների երիտասարդ առաջնորդներին `պատկերացում ձեռք բերելու եվրոպական փորձի մասին, 



բարձրացնելու նրանց իրազեկությունը տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի, Հայաստանում 

եւ այլ եվրոպական երկրներում դրա գործնական կիրառման վերաբերյալ , ինչպես նաեւ ներկայացնելու 

տեղական եւ տարածաշրջանային ժողովրդավարության ընդհանուր սկզբունքները :  

Հայտերի ներկայացման այս ուղղված է հրավերն սոցիալական եւ քաղաքական ակտիվություն 

ցուցաբերող մինչեւ 35 տարեկան այն տղամարդկանց եւ կանանց, որոնք համապատասխանում են հետեւյալ 

չափանիշներին. 

 ՔՀԿ-ների կամ այլ պրոֆեսիոնալ ասոցիացիաների առաջնորդներ 

 Համայնքի նոր ընտրված ղեկավար կամ ավագանու անդամ, կամ նախկին ընտրությունների ժամանակ 

այս պաշտոններում իրենց թեկնածությունն առաջարկած անձիք 

 Քաղաքական կուսակցությունների տարածքային կառույցների, ներառյալ երիտասարդական թեւի 

ներկայացուցիչներ 

 Ոչ ֆորմալ առաջնորդներ `բլոգերներ, լրագրողներ, քաղաքացիական հասարակության 

ներկայացուցիչներ 

 Համայնքի ակտիվ խմբերի եւ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: 

  

Հայտեր կարող են ներկայացնել այն երիտասարդները, ովքեր արդեն ունեն այլ միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից տեղական ինքնակառավարման ոլորտում անցկացրած 

դասընթացների որոշակի փորձ : 

  

Մասնակցության հայտ ներկայացնելու համար խնդրում ենք լրացնել դիմումի ձեւը (կցելով նաեւ Ձեր 

լուսանկարը) եւ մինչեւ 2016 г. թ. Ապրիլի 22- ը  ուղարկել Lusine.ANANYAN @ coe .intէլեկտրոնային հասցեով: 

Դիմումների, հեռախոսային ինչպես նաեւ կարճատեւ հարցազրույցների հիման վրա թեկնածուների վերջնական 

ընտրությունը տեղի կունենան մինչեւ 2016 թ. ապրիլի 2 9-ը : Ընտրված թեկնածուներն անձամբ կտեղեկացվեն 

սեմինարի մասնակցության հետագա մանրամասների մասին : 

ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ  

  

  

Եվրոպայի խորհրդի Տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի  

կողմից կազմակերպված 2016 թ. Մայիս ին  

կայանալիք Հայաստանի երիտասարդ առաջնորդների  

սեմինարներին մասնակցության 

  

  

  

1. Անձնական տվյալներ 

  

Ազգանուն   

[ Գունավոր 

լուսանկար 3х4 սմ ] 

Անուն   

Հայրանուն   

Տարիք   

mailto:Lusine.ANANYAN@coe.int


Սեռ Արական Իգական 

Քաղաքացիություն   

  

  
    

Բնակության վայր 

  

Մարզ   

Համայնք   

Հասցեն եւ 

փոստային կոդը 
  

Հեռախոս   

Էլ. Հասցե   

Սքայպ   

          

  
  
  
  
  
  
  
  

2. Կրթություն , վերապատրաստումներ , դասընթացներ , գործնակություն և այլն  ( սկսեքվերջինի

ց ) 

Կրթություն 

Ամսաթիվ Դիպլոմ Կրթական հաստատության անունը 

      

      

      

      

  
Լեզվական հմտություններ  ( Խնդրում ենք նշել, թե ինչ լեզուների եք տիրապետում եւ ինչ մակարդակով `   չեմ 
տիրապետում , որոշակի գիտելիքներ, միջին մակարդակ , լիակատար տիրապետում, անհրաժեշտության 
դեպքում կարող եք տողեր ավելացնել ) 

  Կարդալ Գրել Խոսել 

Հայերեն       

Ռուսերեն       

Անգլերեն       

Այլ       

  
Սեմինարներ , վերապատրաստումներ , դասընթացներ , գործնակություն եւ այլն (*անհրաժեշտության 

դեպքում կարող եք տողեր ավելացնել ) 



Ամսաթիվ Միջոցառում / Ծրագիր Կազմակերպության անունը 

      

      

      

      

      

  
  
  
  

3. Մասնագիտական գործունեություն  (* սկսեք վերջինից ) 

Վերջին աշխատատեղը եւ պաշտոնը 

Կազմակերպության անունը   

Կազմակերպության գործունեության ոլորտը  

( ՀԿ, քաղաքական միավոր / կազմակերպություն, ՏԻՄ, 

լրատվամիջոցներ, այլ ) 

  

Զբաղեցրած պաշտոնը   

Ընտրվելու Նշանակման Կամ ամսաթիվը  

Կամավորների համար `պարտականություններին անցնելու օրը 
  

Աշխատանքային պարտականությունների համառոտ 

նկարագրություն 

  

  

Պետական հետ դուք որոնց առավել հաճախ 

եքհամագործակց ում 

ա շխատանքայ ի ն պարտականություններիշրջանակներում 

  

  
  
  
  
  
  
Նախորդ մասնագիտական փորձը 

Ամսաթիվ 
Կազմակերպության անունը եւ զբաղեցրած 

պաշտոնը 
Պարտականություններ 

      

      

      

  

4. Հասարակական և քաղաքական գործունեություն   (* Խնդրում ենք նշել Ձերանդամակցությունը և 

պաշտոնը ) 

Քաղաքական 

կուսակցություն 
  

ՀԿ   



ՏԻՄ   

Այլ ____________   

  
5. Սեմինարին մասնակցելու Ձեր մոտիվացիան  
Խնդրում ենք մանրամասնորեն պատասխանել հետեւյալ հարցերին: Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք 
տողեր ավելացնել  

  
1. Վ երջերս ընտրվե լ եք տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններում: Եթե այ ո , ապա նշեքժամկետներ ը եւ պաշտոնը : 

  

  

  

  
  
2. Նախատեսում եք մասնակցել տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների առաջիկաընտրություններին: Եթե այո, ինչ պաշտոնի համար: 

  

  

  

  

  

  

  
3. Տ եղական ինքնակառավարման զարգացմանն առնչվող ինչ  ներկա խնդրի հետ եք առնչվել Դուք 
անձամբ: 

  

  

  

  

  

  

  
4. Ապագայում տեղական ինքնակառավարման որ ոլորտները կցանկանայիք զարգացնել : 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
5. Խնդրում ենք նշեք եւ ձեր խոսքերով համառոտ նկարագրեք առավելագույնը 3-4 հիմնական 
մարտահրավերներ, որոնք դանդաղեցնում են տեղական ինքնակառավարման զարգացումը 
Հայաստանում ( խնդրում ենք մեջբերում չանել պետական փաստաթուղթ / ուսումնասիրություն / կամ 
այլ վերլուծություններից ): 

  

  

  

  

  

  



  
  
6.  Դուք երբեւէ մասնակցել եք նման սեմինարի կամ դասընթացի ( եթե այո, ապա նշեք 
կազմակերպության անունը ), թե սա ձեր առաջին փորձն է: 

  
  

  

  

  

  
  
7. Խնդրում ենք մի քանի խոսքով նկարագրեք Ձեր ակնկալիքներն այս սեմինարից : 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


