Համերաշխու թյ ան
ծրագիր
Բանտերու մ ևհոգեկան առողջու թյ ան
հաստատու թյ ու ններու մ Covid-19-ի հետ
կապված առաջարկների hրավեր
Մայ իսի 11,

թ․

Այ ս ծրագիրը
ֆինանսավորվու մ է
Եվրոպական
Միու թյ ան կողմից։
Կորոնավիրու սի
բռնկմանը գլ ոբալ արձագանքի շրջանակներու մ Եվրոպական հանձնաժողովը մոբիլ իզացրել է քաղաքացիական
հասարակու թյ ան աջակցու թյ ան փաթեթ Արևել յ ալ գործընկերու թյ ան երկրներու մ՝ Հայ աստան, Ադրբեջան, Բել առու ս,
Վրաստան, Մոլ դովայ ի Հանրապետու թյ ու ն ևՈւ կրաինա։ Փաթեթի ու ղղու թյ ու ններից մեկն իրականացվու մ է
Նիդեռլ անդների Հել սինկյ ան կոմիտեի ևՀոգեկան առողջու թյ ան ոլ որտու մ մարդու իրավու նքների՝ FGIP-ի
(Ֆեդերացիայ ի Գլ ոբալ նախաձեռնու թյ ու ն հոգեբու ժու թյ ան ոլ որտու մ) կողմից։
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Նախադրյ ալ ներ
Նիդեռլանդների Հելսինկյան կոմիտեն (ՆՀԿ) մեկնարկել է տարածաշրջանային «COVID-19
Համերաշխության ծրագիր 2020-2022»-ը՝ Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ և
People in Need-ի և AFEW International-ի հետ համագործակցությամբ։ ՆՀԿ-ն համագործակցում է
Հոգեկան
առողջության
ոլորտում
մարդու
իրավունքների
(Ֆեդերացիայի
Գլոբալ
նախաձեռնություն
հոգեբուժության
ոլորտում՝
FGIP)`
ծրագրի
գործողություններն
իրականացնելու համար։ Այս ծրագիրը կաջակցի քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպություններին (ՔՀԿ)` արձագանքելու Արևելյան գործընկերության երկրներում
COVID-19 համավարակի ուղղակի և երկարաժամկետ ազդեցություններին։ Ծրագիրը
գործողությունների ավելի մեծ խմբի մաս է կազմում, որ իրականացվում են People in Need-ի
կողմից ղեկավարվող կոնսորցիումի կողմից։ Հիմնական նպատակն է զարգացնել ՔՀԿ-ների
կարողությունները՝ արդյունավետորեն արձագանքելու COVID-19 համավարակից բխող
կարճաժամկետ և միջնաժամկետ մարտահրավերներին և ազդելու ավելի երկարաժամկետ
բարեփոխումների քաղաքականության վրա, որոնք աջակցում են խոցելի խմբերին և նրանց,
ովքեր ենթարկվել են համավարակի անհամաչափ ազդեցությանը։
Անցած տարում վեց ՔՀԿ-ներ ստացել են ֆինանսավորում բանտերի և հոգեբուժական
հաստատությունների մոնիթորինգի հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելու համար։
Ընդհանուր առմամբ, պարզվել է, որ մոնիթորինգի ենթարկված հաստատություններից շատերը
ոչ բավարար կերպով են բավարարել COVID-19-ի արձագանքման շրջանակում այս խոցելի
խմբերի կարիքները։ Սա պայմանավորված է եղել, օրինակ, ոչ բավարար քանակի պաշտպանիչ
միջոցներով, ընտանիքի անդամների և հոգեբանների (դեմառդեմ) հետ շփման խոչընդոտներով և
ավելի մեծ մասշտաբի ֆիզիկական մեկուսացմամբ։ Խնդիրներ են եղել նաև ընդհանրապես
բուժօգնության հասանելիության առումով։ Միևնույն ժամանակ, հաստատությունները կիրառել
են առաջադեմ պրակտիկա, ինչը ենթադրում է, որ հնարավոր է եղել ցուցաբերել
համապատասխան արձագանք, և դրանք պետք է ուշադրության կենտրոնում լինեն ճգնաժամերի
կամ COVID-19-ի համավարակի/ալիքների հետագա կառավարման գործընթացում։ Հիմնվելով
մոնիթորինգի վրա՝ հաջորդ քայլը շահերի պաշտպանությունն է՝ ելնելով հիմնական
բացահայտումներից։ Հարկավոր է հասկանալ նաև, թե ինչ ռազմավարությունների կամ
որոշումների կայացման ինչ այլ գործընթացների վրա կարելի է ազդել։
Առաջարկների այ ս Հրավերն ու ղղված է դրամաշնորհների տրամադրմանը՝ 2020 թվականին այ ս հարցերը
լ ու ծել ու համար։

Հրավերի նպատակները
Ինչ պես վերը նշվեց, մոնիթորինգի արդյ ու նքներով կարել ի է պատկերացու մ կազմել այ ն մասին, թե ինչ պետք
է արվի ազգայ ին բարեփոխու մների առու մով։ Օրինակ՝ COVID-19-ին իրավական արձագանքը վերլ ու ծել ու
միջոցով կարել ի է համոզվել , որ կառավարու թյ ու նները մշակեն ռազմավարու թյ ու ն՝ արձագանքել ու
համավարակի կամ առողջապահական ճգնաժամի ցանկացած ձևի։ Համավարակի պայ մաններու մ նաև պահանջվու մ
էր, որ հաստատու թյ ու նները մտածեին բանտու մ բնակվող անձանց թվաքանակի կրճատման և կալ անքի
այ լ ընտրանքների հնարավոր տարբերակների մասին։ Ինչ վերաբերու մ է հոգեկան առողջու թյ ան խմբին,
ընդհանու ր առողջու թյ ան վրաինչ պես ֆիզիկական, այ նպես էլ հոգեկան առողջու թյ ան հետկապված խնդիրների
պատճառով ու նեցած ազդեցու թյ ան աստիճանը, հատկապես այ ն դեպքերու մ, երբ մեծ դեր է խաղու մ խարանը
(ստիգմա), ավել ի պատշաճ արձագանք կպահանջի հետագայ ու մ։ Առաջ եկավ ևս մեկ գաղափար, որը վերաբերու մ էր
ինտերնետի օգտագործմանը և դրա հասանել իու թյ ան բարձրացմանը, տեխնոլ ոգիաների այ լ տարբերակների
ու սու մնասիրու թյ անը, որոնց միջոցով փակ հաստատու թյ ու ններու մ գտնվող անձինք կարող էին կապի մեջ
մնալ իրենց ընտանիքների հետ, ինչ պես նաև նմանատիպ միջոցառու մների միասնական ռազմավարու թյ ան
ապահովմանը։ Այ ս արդյ ու նքները լ ու սաբանու մ են շահերի պաշտպանու թյ ան և ռազմավարու թյ ան
փոփոխու թյ ան մի քանի հնարավոր տարբերակները, թեև Ծրագրի հետ կապված կարող են առաջանալ շատ այ լ
տարբերակներ, որոնք կարող են մշակվել հայ տատու ների կողմից։
Որպես հաջորդ քայ լ ` տեղական ՔՀԿ-ներին իրավու նք կտրվի օգտագործել ու այ ն փորձն ու գիտել իքները,
որոնք ձեռք են բերել մոնիթորինգի աշխատանքների ընթացքու մ, որ իրականացվել են մի քանի
կազմակերպու թյ ու նների կողմից անցած ամիսներին՝ ազդել ու ավել ի երկարաժամկետ ռազմավարու թյ ան
մշակման վրա՝ կենտրոնանալ ով թիրախավորված խոցել ի խմբերի համար նախատեսված ներառական
վերականգնման և ճկու նու թյ ան մեխանիզմների, COVID-ի երկրորդ ալ իքի կանխարգել ման և COVID-ի
վերականգնման ֆոնդերի քաղաքականու թյ ան մոնիթորինգի վրա։ Նախորդ ծրագրի ընթացքու մ հավաքագրված
տեղեկատվու թյ ու նը կփոխանցվի ազգայ ին մակարդակի կազմակերպու թյ ու ններին։ Այ ս տեղեկատվու թյ ու նը
օգնու մ է կազմակերպու թյ ու ններին՝ Covid-19 համավարակի և առողջու թյ ան հետկապված ավել ի ընդհանու ր
կարիքներին վերաբերող փոփոխու թյ ու ններ իրականացնել ու ։ Նախկինու մ հավաքագրված տեղեկատվու թյ ու նը
կարող է համալ րել սեփական շահերի պաշտպանու թյ ան նպատակով կազմակերպու թյ ու նների ու նեցած
տվյ ալ ները կամ ռեսու րսները։ Բոլ որ կազմակերպու թյ ու նները հրավիրվու մ են դիմել ու ՝ անկախCovid-19
համավարակի հետ կապված նախկինու մ անցկացված մոնիթորինգայ ին աշխատանքներից։ ՔՀԿ-ները
հնարավորու թյ ու ն կու նենան դիմել ու երկու տեսակի դրամաշնորհների, որոնք նկարագրվու մ են և՛ Lot 1ու մ, և՛ Lot 2-ու մ, և այ ս Հրավերի շրջանակու մ կարող են դիմել երկու սի համար էլ , թեև դապարտադիր չ է։
Այ ն դեպքու մ, երբ կազմակերպու թյ ու նները դիմու մ են երկու սի համար, շատ կարևոր է լ ու սաբանել , թե
ինչ պես են փոխկապակցվել ու երկու դրամաշնորհները։
Lot 1-ու մ ՆՀԿ-ն ձգտու մ է դրամաշնորհներ տրամադրել այ ն աշխատանքների համար, որոնք աջակցու մ են Covid19-ի հետկապված քարոզչ ու թյ ան և ռազմավարու թյ ան մշակմանը և ապահովու մ են ավել ի ընդհանու ր բնու յ թի
արձագանք՝ համավարակի հետ համեմատել ի իրավիճակներին։ Այ ստեղ հիմնական նպատակն է ստեղծել և
ամրապնդել ազգայ ին կոնսորցիու մներ օրակարգի ձևավորման համար։ Դիմորդներից պահանջվու մ է
առաջարկել իրենց սեփական գործողու թյ ու նները, որոնք օգնու մ են ազգայ ին մակարդակով իրենց սեփական

օրակարգը սահմանել ու հարցու մ՝ ֆինանսավորու մ ստացող այ լ ՔՀԿ-ների հետ միասին։ Դրամաշնորների
առավել ագու յ ն չ ափը 1400 եվրո է։ Աշխատանքների օրինակները ներառու մ են․




Ռազմավարու թյ ան ու սու մնասիրու թյ ու ն՝ շահերի պաշտպանու թյ ան նպատակով։
Ռազմավարու թյ ան մշակման համար համատեղ հանդիպու մներ և այ լ միջոցառու մներ՝ ՔՀԿ-ների,
հանրայ ին ևմասնավոր շահագրգիռ կողմերի ևայ լ նի հետհամատեղ՝ օրակարգի սահմանման նպատակով։
Համաժողով՝ հանդիպել ու բոլ որ ՔՀԿ-ների և այ լ փորձագետների հետ՝ վերջնական տեսքի բերել ու
ռազմավարու թյ ան ևշահերի պաշտպանու թյ ան օրակարգը։

Lot 2-ի դրամաշնորհները հասանել ի կլ ինեն շահերի պաշտպանու թյ ան նախաձեռնու թյ ու նների և
ռազմավարական երկխոսու թյ ու նը խրախու սող աշխատանքների համար։ Այ ստեղ թիրախը արտաքին շահերի
պաշտպանու թյ ան շահագրգիռ կողմերն են։ Մեկ կազմակերպու թյ ան համար նախատեսված բյ ու ջեն 11,000 եվրո
է։ Դրամաշնորհները կարող են ներառել , բայ ց չ են սահմանափակվու մ հետևյ ալ ով․




Տեղական կամ ազգայ ին մակարդակով շահերի պաշտպանու թյ ան նախաձեռնու թյ ու ններ (ներառյ ալ կլ որ
սեղաններ, մամու լ ի ասու լ իսներ, հանրայ ին այ լ միջոցառու մներ, մասնակցու թյ ու ն ազգայ ին
խորհրդավական գործընթացներին)։
Համայ քնի մոբիլ իզացիա/իրազեկու մ։

Կազմակերպու թյ ու նները կարող են դիմել միայ նակ կամ համահեղինակների հետմիասին։
Միևնու յ ն ժամանակ, ՆՀԿ-ն տարբեր կարողու թյ ու նների զարգացման նախաձեռնու թյ ու ններ կառաջարկի այ ն
կազմակերպու թյ ու ններին, որոնք ֆինանսավորու մ են ստանու մ վերը նշվածների համար, ինչ ը կգործի
շահերի պաշտպանու թյ ան և ռազմավարու թյ ան մշակման աշխատանքներին զու գահեռ։ Այ ս կարողու թյ ու նների
զարգացու մը կներառի կոնկրետներգրավվածու թյ ու ն, որի ձևը կորոշվի ծրագրի առաջին շաբաթներին։ Այ ս
կարողու թյ ու նների զարգացու մը կօգնի կազմակերպու թյ ու ններին կառու ցել ու իրենց սեփական
գործընթացը, որը տանու մ է դեպի վերոհիշյ ալ պարբերու թյ ու նու մ շարադրված նախաձեռնու թյ ու նները՝
միաժամանակ զարգացնել ով և/կամ ամրապնդել ով շահերի պաշտպանու թյ ան և հաղորդակցման (առկա)
հմտու թյ ու նները։ Կարողու թյ ու նների զարգացման նախաձեռնու թյ ու նները (անհատական ու սու ցման,
աշխատանքի ընթացքու մ վերապատրաստման, փոխադարձ ու սու ցման սեսիաների, սեմինարների և կոնկրետ
նախաձեռնու թյ ու նների
համադրու մ)
կարող
են
կենտրոնանալ
շահերի
պաշտպանու թյ ան
(հաղորդագրու թյ ու նների մշակու մ և ու ղարկու մ, օրենքի կիրառու մ ռազմավարու թյ ան վրաազդել ու համար),
փոփոխու թյ ու նների կազմակերպչ ական տեսու թյ ան, կապերի կառու ցման վրաև, որոշ չ ափով, այ լ կարիքների
վրա, որոնք բացահայ տվել են ՔՀԿ-ների կողմից։ Թե կոնկրետ ինչ պիսի տեսք կու նենա կարողու թյ ու նների
զարգացման հետագիծը՝ կախված կլ ինի ՔՀԿ-ի կարիքներից և շահերի պաշտպանու թյ ան ծրագրերից։
Կպահանջվի, որ ֆինանսավորու մ ստացող յ ու րաքանչ յ ու ր կազմակերպու թյ ու նից առնվազն երկու մասնակից
այ ցել ի վերապատրաստմանը, որը տեղի կու նենահու նիս/հու լ իս ամսվաերկրորդ կեսին։
Վերապատրաստու մները կանցկացվեն MDF-ի կողմից, որը վերապատրաստու մներ անող ու խորհրդատվական
կազմակերպու թյ ու ն է և ու նի 37 տարվափորձ կառավարման վերապատրաստման, խորհրդատվական և գնահատման
ծառայ ու թյ ու նների ոլ որտու մ ամբողջ աշխարհու մ։ MDF-ի ծառայ ու թյ ու նները բազմազան են, սակայ ն ու նեն
երեք ընդհանրու թյ ու ն․ դրանք առաջնորդվու մ են նոր հայ եցակարգերով, գործնական են և բերու մ են նոր
գաղափարների։ Կազմակերպու թյ ան կիրառած գործիքներն ու մոտեցու մներն ու ղղակիորեն կիրառել ի են և
ու նեն հիմնական նպատակ՝ հզորացնել անհատներին, կազմակերպու թյ ու ններին և ցանցերին՝ բարձրացնել ու
իրենց դրական սոցիալ ական ազդեցու թյ ու նը։
Ակնկալ վու մ է, որ կազմակերպու թյ ու նները պետք է աշխատեն այ լ կազմակերպու թյ ու նների հետ, որոնք
ֆինանսավորու մ են ստանու մ այ ս Հրավերի շրջանակու մ իրենց երկրի տարածքու մ, ինչ պես նաև այ լ

երկրներու մ (օրինակ՝ Հայ աստան, Վրաստան և Մոլ դովա)։ Առաջարկները կարող են լ ինել երկրի ամբողջ
տարածքի համար կամ սահմանափակվել որոշակի շրջաններով, դրանք կարող են կենտրոնանալ փակ
հաստատու թյ ու նների մեկ կատեգորիայ ի (այ սինքն՝ միայ ն քրեակատարողական հիմնարկների կամ միայ ն
հոգեկան առողջու թյ ան) կամ բոլ որի վրա։ Առաջարկի նպատակն է աջակցել ՔՀԿ-ներին՝ (անհրաժեշտու թյ ան
դեպքու մ) ձեռք բերել ու հիմնական հմտու թյ ու ններ, որոնք կարող են ապահովել նրանց արդյ ու նավետ
ներգրավվածու թյ ու նը ռազմավարու թյ ան հետկապված շահերի պաշտպանու թյ ան և մշակման մեջ և առաջարկել
նրանց ֆինանսական աջակցու թյ ու ն՝ իրականացնել ու շահերի պատշաճ պաշտպանու թյ ան և ռազմավարու թյ ան
մշակման նախաձեռնու թյ ու ններ։

Թիրախայ ին երկրներ
Առաջարկվող ծրագրերը պետք է ու ղղված լ ինեն փակ հաստատու թյ ու ններին հետևյ ալ երկրներու մ․
-

Հայ աստան
Վրաստան
Մոլ դովա

-

Իրավասու թյ ու ն
Առաջարկների այ ս հրավերը բաց է Հայ աստանու մ, Վրաստանու մ կամ Մոլ դովայ ու մ ստեղծված ոչ առևտրայ ին
քաղաքացիական հասարակու թյ ան կազմակերպու թյ ու նների համար, որոնք ու նեն իրավաբանական անձի
կարգավիճակ։ Կոնսորցիու մների դեպքու մ հիմնական հայ տատու ն պատասխանատվու թյ ու ն է կրել ու
գործողու թյ ան իրականացման համար։
Հայ տերու մ պետք է ապացու յ ցներ ներկայ ացվեն հետևյ ալ ի վերաբերյ ալ ․
 Գրանցման կարգավիճակ՝ որպես ոչ առևտրայ ին կազմակերպու թյ ու ն, որը գրանցված է համաձայ ն
ազգայ ին օրենսդրու թյ ան։
 Նմանատիպչ ափի բյ ու ջեի կառավարման փորձ։
Պետական կառավարման հաստատու թյ ու նները, պետական մարմինները, տեղական կամ տարածքայ ին
իշխանու թյ ու նները, քաղաքական կու սակցու թյ ու նները կամ կազմակերպու թյ ու նները, որոնք կապված են
քաղաքական կու սակցու թյ ու նների հետ, չ են կարող դիմել այ ս մրցու յ թին։

Դր ամ աշ ն ո ր հ ի չ ափը և տևո ղ ո ւ թյ ո ւ ն ը
ՆՀԿ-ն և FGIP-ը կաջակցեն ՔՀԿ-ներին հետևյ ալ առավել ագու յ ն չ ափով յ ու րաքանչ յ ու ր երկու դրամաշնորհի
համար (յ ու րաքանչ յ ու ր կազմակերպու թյ ան համար).
Հայ աստան

25.500

Վրաստան

25.500

Մոլ դովայ ի
Հանրապետու թյ ու ն

25.500

Յու րաքանչ յ ու ր երկրից դրամաշնորհ կտրմադրվի միջինը երեք հայ տի՝ կախված հայ տերի որակից և երկրու մ
տիրող համապատասխան իրավիճակից։
Առաջարկվող ծրագրի տևողու թյ ու նը չ պետք է գերազանցի 2022 թվականի նոյ եմբերի 30-ը։ Բոլ որ
գործողու թյ ու նները պետք է կատարվեն մինչ ևայ ս ամսաթիվը։
ՆՀԿ-ն և FGIP-ը իրավու նք ու նեն հայ տատու ներին խորհու րդ տալ հարմարեցնել կամ միավորել առաջարկները,
հատկապես նախագծի պլ անավորման հետ կապված։ Կազմակերպու թյ ու ններից կարող է պահանջվել հետևել
նախագծի պլ անավորման կարճ սեմինարի՝ հիմնվել ու նրանց առաջարկների վրա։

Ան թո ւ յ լ ատր ե լ ի ծ ախս ե ր
Բյ ու ջեն պետք է համապատասխանի դիմու մի ձևու մ նկարագրված գործողու թյ ու ններին։
գործողու թյ ու նները ևծախսերը ընդու նել ի չ են այ ս հայ տի շրջանակու մ․

Հետևյ ալ







Ենթակառու ցվածքների հետկապված նախագծեր (ճանապարհների, կամու րջների, շենքերի կառու ցու մ և
այ լ ն)։
Հողամասի կամ գու յ քի գնու մ։
Քաղաքական կամ կրոնական գործու նեու թյ ու ն։
Շրջակամիջավայ րի համար վնասակար նախագծեր։
Հետադարձ գործողու թյ ու ններ (նախքան դրամաշնորհի համաձայ նագրի ստորագրու մն իրականացված
գործու նեու թյ ան հետկապված ծախսեր):

Թու յ լ ատրել ի ծախսերը ներառու մ են բոլ որ այ ն ծախսերը, որոնք անհրաժեշտ են քարոզչ ական աշխատանք
կատարել ու համար, ներառյ ալ հաշվետվու թյ ան գործընթացը, ինչ պիսիք են, օրինակ, անձնակազմի
աշխատավարձի ծախսերը կամ վճարները, ճանապարհածախսը, միջոցառու մների կազմակերպու մը, ամենօրյ ա
ծախսերը, տպագրու թյ ան ծախսերը, հրատարակու թյ ան ևհեռախոսի ծախսերը։

Հայ տի գործընթացը
Հայ տատու ները պետք է ներկայ ացնեն հետևյ ալ փաստաթղթերը․
 Հավել ված 1 – Դիմու մի ձև(ցանկացած լ եզվով)
 Հավել ված 2 – Բյ ու ջե
 Կազմակերպու թյ ան գրանցման վկայ ական (հնարավորու թյ ան դեպքու մ բնօրինակը՝ անգլ երեն
թարգմանու թյ ամբ)
 Կազմակերպու թյ ան կանոնադրու թյ ու նը (հնարավորու թյ ան դեպքու մ անգլ երեն)
 Նմանատիպնախագծերու մ մասնակցու թյ ան ապացու յ ց։
 Նախագծի թիմի անդամների ինքնակենսագրականները։
 Եթե առաջարկը ներկայ ացվու մ է կոնսորցիու մի կողմից՝ համագործակցու թյ ան գործընթացի
սեղմագիր ևառաջադրանքների բաշխու մ անդամների միջևդիմու մի ձևու մ (հավել ված 1):
Ներկայ ացված բոլ որ հայ տերը պետք է ստորագրվեն դիմող կազմակերպու թյ ան ղեկավարի կողմից,
սկանավորվեն ևու ղարկվեն էլ եկտրոնայ ին եղանակով։
Դիմու մի փաթեթը պետք է ներկայ ացնել Մալ ինի Մաքսմինարայ անին՝ mlaxminarayan@nhc.nl էլ ․ փոստի
հասցեով։
Լիարժեք լ րացված հայ տերի ներկայ ացման վերջնաժամկետն է 2022 թ․-ի հունիսի 5-ը։ Թերի կամ ու շ
ու ղարկված հայ տերը չ են ընդու նվի։

Լրացու ցիչ տեղեկատվու թյ ու ն
Ձեր առաջարկին վերաբերող հարցերը կարող եք ներկայ ացնել
mlaxminarayan@nhc.nl էլ ․ հասցեի միջոցով։
Հարցերին կպատասխանեն 5 աշխատանքայ ին օրվաընթացքու մ։

մինչ և 2022 թ․-ի մայ իսի 27-ը՝

Առաջ արկների ընտրման գործընթացը
Ներկայ ացված այ ն առաջարկները, որոնք կհավաքեն 70 կամ ավել ի միավոր ստորևներկայ ացված ընտրու թյ ան
չ ափանիշներով, կգնահատվեն ըստհետևյ ալ չ ափանիշների․
Առաջարկների ընտրությ ան չ ափանիշները

Առավել ագույ ն
միավորը

1 Ծախսերի տեսանկյ ու նից արդյ ու նավետևիրատեսական բյ ու ջե

15

2 Փորձ շահերի պաշտպանու թյ ան ոլ որտու մ (կամ փորձ ձեռք բերել ու

30

հետաքրքրվածու թյ ու ն) ևշահերի պաշտպանու թյ ան իրագործել ի
պլ ան՝ համապատասխան ու ղերձներով ևփոփոխու թյ ան հասնել ու
հավանականու թյ ամբ (շահերի պաշտպանու թյ ան ոլ որտու մ հայ տատու ի
փորձ, համապատասխան սխեմաների որակ)
3 Ռիսկերի վերլ ու ծու թյ ու ն ևմեղմացման միջոցառու մներ

10

4 Առանձին

20

դեպքերու մ

հետևողականու թյ ու ն

ապահովել ու

ու նակու թյ ու ն
5 Տեղական/շրջանայ ին վերահսկիչ ների առկայ ու թյ ու ն
Ընդամենը՝

25
100

Ձեր առաջարկների վերաբերյ ալ հետադարձ կապկստանաք ոչ ու շ, քան 2022 թ․-ի հունիսի 24-ը՝ էլ ․ փոստի
միջոցով։
Առաջարկների ընտրու թյ ան գործընթացի հետ կապված ցանկացած մտահոգու թյ ու ն կապ հետադարձ կապ կարող եք
ներկայ ացնել

ՆՀԿ-ի գրասենյ ակին՝

Riviervismarkt 5, 2513 AM, Հաագա, Նիդեռլ անդներ հասցեով կամ

mlaxminarayan@nhc.nl էլ ․ հասցեի միջոցով։

Հեռ․ ՝

Հասցե՝

Ֆաքս՝
Էլ ․ հասցե՝
Հաագա,
Նիդեռլ անդներ

