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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտում հաճախ ենք անդրադառնում 

ֆիլանթրոպիայում գենդերային ասպեկտի նշանակությանը։ Կանանց ու 

տղամարդկանց մոտ նվիրատվության մոտիվացիաները և ձևերը տարբեր են։ Մեկը 

մյուսին չի զիջում, պարզապես տարբերվում են։ Քեթլին Լոհերը իր գրքում ոչ միայն 

շեշտում է այդ թեզը, այլև հիմնավոր պնդում, որ ժամանակն է որպես ֆիլանթրոպներ 

ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու կանանց։ 

Չկա ավելի ճիշտ ժամանակ այս գրքի համար, քան մեր օրերը։ Ամերիկյան 

հասարակությունը փոխվել է և շարունակում է արագորեն փոխվել։ Միացյալ 

Նահանգները ռասակայան և էթնիկ առումներով բազմազան է զարգանում՝ միտում, 

որը, ըստ «Pew Research Center»-ի, դեռ շարունակվելու է հաջորդ կես դար 

(https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/10-demographic-trends-that-are-

shaping-the-u-s-and-the-world/): Տեղի է ունենում սերնդափոխություն՝ միլենյալների 

թիվը (1981-1996) գերազանցում է բեյբի բումերներին (1946-1964)։ Միևնույն 

ժամանակ՝ կանայք մեր երկրում դարձել են ինքնուրույն բիզնեսի, քաղաքականության 

և հատկապես ֆիլանթրոպիայի ոլորտում։  

Այս ահռելի փոփոխությունների համատեքստում հեղինակը դրամահավաք 

իրականացնողներին առաջարկում է բազմազանություն ապահովել իրենց 

կազմակերպություններում ՝ ընդունելով տարբեր դոնորների, այդ թվում` կանանց։  

Այս մոտեցման առավելություններն ակնհայտ են։ Եթե փոփոխություններն 

ընդունենք մերժելու կամ անտեսելու փոխարեն, ապա կներգրավենք ավելի շատ 

հավանական դոնորների, ավելի մեծ աղմուկ կստեղծենք մեր նպատակի շուրջ՝ 

հավաքելով ավելի մեծ գումար հանուն այդ նպատակների իրականացման։ Այդքան 

պարզ է։ 

Հեղինակը գրքում ներկայացնում է ֆիլանթրոպիայում գենդերային 

տարբերությունների վերաբերյալ հետազոտությունները՝ պրակտիկայում տվյալներն 

օգտագործելով տեղեկացնելու ճիշտ այնպես, ինչպես մենք էինք պատկերացնում, որ 

պետք է կիրառվեն Կանանց բարեգործության ինստիտուտի հետազոտությունները։  

Նա բազմաթիվ օրինակներով ամփոփում է հետազոտությունը՝ օգտագործելով 

այն որպես ուղեցույց, որը դրամահավաք իրականացողին և այլ շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպությունների ղեկավարներին կօգնի պատկերացնել, թե ինչ է հնարավոր 

իրականացնել։   

«Գենդերը նշանակություն ունի» աշխատությունը դրամահավաք 

իրականացնողներին  չի հորդորում սկսել զրոյից։ Ընդհակառակը, ըստ Լոհերի՝ 

շահույթ չհետապնդողները պետք է մեծ երազանք ունենան և կենտրոնանան այն 

գործողությունների վրա, որոնք կօգնեն ավելի շատ շահագրգիռ կողմերի ներգրավել 

այդ երազանքի իրականացման ռազմավարությունները նախագծելու հարցում։  

Գրքում Լոհերի կողմից օգտագործվող մոդելը աշխատող է, քանի որ շեշտը 

դրվում է այն եզրույթի վրա, համաձայն որի՝ ցանկացած շահույթ չհետապնդող 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/10-demographic-trends-that-are-shaping-the-u-s-and-the-world/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/10-demographic-trends-that-are-shaping-the-u-s-and-the-world/
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ինստիտուտ ունի իր առանձնահատուկ նպատակներն ու մշակույթը։ Պատրաստի 

բանաձև առաջարկելու փոխարեն նա առաջարկում է տարբերակներ, որոնց հիման 

վրա ընթերցողը կարող է նախագծել իր ճանապարհային քարտեզը, ինչպես նաև իր 

կազմակերպության առանձնահատկություններին համապատասխան՝ նպատակային 

ռազմավարությունները երբեմն ավելի դանդաղ և երբեմն ավելի արագ կյանքի կոչելու 

համար։ Քեթլինը ներկայացրել է գնահատող հարցման մոդելը Կանանց 

ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտին, և այն մենք օգտագործել ենք կատարելագործման 

նոր մակարդակների հասնելու համար։ Դուք նույնպես կարող եք։ Հարմարեցնելով 

հեղինակի կողմից մեջբերված օրինակները՝ հնարավոր է օգտագործել դրանք շահույթ 

չհետապնդող ամբողջ ոլորտում՝ ճնշող հիմնահարցերի շուրջ քննադատական 

մտածողության և որոշակի գործողությունների ուղղորդման նպատակով։ 

Մենք երախտապարտ ենք Քեթլինին ոչ միայն այս գրքի համար, որը կանանց 

ֆիլանթրոպիայի հզորացման և ռեսուրսների ընդլայնման պարզ ճանապարհ է ցույց 

տալիս, այլև նրա՝ որպես Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի հիմնադիր-

անդամի՝ ինը տարի ծառայության համար։ Մենք տարբեր հանդիպումների ժամանակ 

միշտ կարող ենք ապավինել նրան, հարցնել՝ հանուն ինչի՞, ի՞նչու է կարևոր, և ի՞նչն է 

փոխվելու, եթե մենք այս կամ այն գործողությունը անենք։  

Ինչու՞ է այս գիրքը կարևոր և ի՞նչ է փոխվելու այն ընթերցելուց հետո.  

• Դրամահավաք իրականացնողները կօգտագործեն կանանց մասին տվյալները 

և ժողովրդագրությունը` կազմակերպության շրջանակում կամ դրանից դուրս 

բարեգործական վարքի գենդերով պայմանավորված տարբերությունների 

վերաբերյալ քննարկումների և աշխատանքի մեջ ռազմավարական 

փոփոխություններ իրականացնելու հնարավորությունների գնահատման 

նպատակով։   

• Մեծ թվով շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ կգործեն՝ 

ներգրավելով կին դոնորների և հաշվի առնելով վերջիններիս 

նախասիրությունները։  

• Տարբեր դոնորների ներգրավումը, այդ թվում կանանց, ամբողջովին կկիրառվի 

դրամահավաքային պրակտիկաներում՝ տարեկան հիմնադրամներ 

ձևավորելուց մինչև նվերներ, հեռանկարների հետազոտումից մինչև 

մարքեթինգ և հաղորդակցություն։  

• Դրամահավաք իրականացնողները և դոնորները կօգտագործեն Քեթլինի 

ներածության բաժնում ներկայացրած Քաթրին Վեսելիոյի և Ագնես Գանդի հզոր 

պատմությունները՝ լիովին ներառելով կանանց պատմությունները 

ֆիլանթրոպիայի մեջ։ Այս պատմությունները դուրս կբերեն նոր ֆիլանթրոպիկ 

վարք՝ ցույց տալով այլ կանանց օրինակներ և մատնանշելով նոր դերային մոդել, 

կնպաստեն, որ կանանց ճանաչեն և ընդունեն որպես հասարակությունում 

փոփոխություններ հաստատողների։  

• Բազմաթիվ դրամահավաքներ իրականացողներ, շեշտադրելով, թե ինչ է 

հնարավոր գնահատող հարցման մոդելի շնորհիվ, կապահովեն առաջընթաց, 
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կընդգրկեն ավելի մեծ թվով դոնորների՝ ցանկացած տարիքի, ռասայի, էթնիկ 

պատկանելիության, սեռական կողմնորոշման՝ կին, թե տղամարդ, ավելի շատ 

միջոցներ կհայթայթեն ներկայիս և ապագա մարտահրավերներին 

դիմակայելու համար։ 

Քեթլինը գրել է մի գիրք, որը, անշուշտ, այս ժամանակների մասին է։ Այն առաջ 

նայելու մասին է։ Այն ընթերցողին ուղղորդում է ուշադրություն դարձնել 

ժողովրդագրությանը և հետազոտություններին, աշխատել տվյալների հետ մտածված՝ 

արտացոլելով հաստատության պատմությունը, մշակույթը և արժեքները։ Հեղինակը 

մեզ հորդորում է սիրտ ու ջանք ներդնել այս կարևոր գործում, քանի որ այդպես մենք 

կունենանք աշխարհը փոխելու ներուժ:  

 

 

 

Դեբրա Մեսշ ՊՀԴ      Անդրեա Պաքթոր  

Կանանց ֆիլանթրոպիայի Ինստիտուտի տնօրեն  Դոցենտ  

Էյլին Լամբ Օ Գարա Ամբիոն     Կանանց Ֆիլանթրոպիայի  

      Կանանց Ֆիլանթրոպիայի ֆակուլտետ              Ինստիտուտ  
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Այս գիրքը հիմնված է մի պարզ նախադրյալի վրա։ Ֆիլանթրոպիկ 

հիմնադրամներին ուղղված մեր ջանքերն ունեն մեր բնակչության կեսի՝ կանանց 

աջակցության պակասը։ Բոլոր նրանց, ում հետաքրքրում է ֆիլանթրոպիան, պետք է 

հետաքրքրen նաև կանայք, և թե ինչպես են վերջիններս նվիրատվություն անում։ Եկել 

է ժամանակը, որ խթանենք և զարգացնենք կանանց ֆիլանթրոպիան։ Այս հարցում 

օգնելու նպատակով կսկսեմ երկու ներածական պատմություններով։  

Քլևերլանդ Քլինիք Ֆլորիդան հասկանում է, որ բնակչության մյուս կեսին 

ուշադրություն դարձնելը կարող է լինել կյանքի և մահվան հարց։ Միացյալ 

Նահանգներում հիվանդանոցը այն քիչ հաստատություններից է, որտեղ կանանց 

համապարփակ սրտանոթային խնամք է ցուցաբերվում։ Այն նաև սրտի փականի 

հիվանդության պարագայում գենդերային տարբերության մասին մեծ տվյալների 

բազա է։ 2018 թվականի սկզբին հիվանդանոցը հայտարարեց մեկ միլիոն դոլար 

նվիրատվության մեկնարկի մասին՝ ուղղված կանանց սրտաբանության 

հետազոտությունների ավելացման։ Գործարար Քաթրին Վեցելիոն իր ամուսնու հետ 

որպես նվեր ստեղծեցին «Քաթրին Սի և Լեո Ա Վեցելիո» սրտաբանության 

հետազոտությունների հիմնադրամը։ Անձնական փորձը Քաթրինին դարձրել է 

կանանց սրտի առողջության ջատագովը։ Նա ասաց, որ իր ամուսնու հետ ուզում էր 

Քլևելանդ Քլինիքին միջոցներ տրամադրել նորարարական հետազոտություններին 

աջակցելու, ինչպես նաև կանանց համար սրտաբանության  ոլորտում ավելի շատ 

մասնագիտացված բժիշկներ ընդունելու նպատակներով։ Սա այս ընտանիքի կողմից 

երկրորդ նվիրատվությունն էր` ի լրումն Քաթրինի Ֆլորիդայում «Քլևերլանդ Քլինիք»-

ի երկարաժամկետ կամավոր և ջատագով լինելուն (Դոնելլի 2018):  

Կանանց ֆիլանթրոպիական ազդեցության մեկ այլ օրինակ է Ագնես Գանդը՝ 

Ժամանակակից արվեստի թանգարանի նախկին նախագահը, ով 2017 թվականին 

ստեղծեց «Արվեստ հանուն արդարության» հիմնադրամը։ Գանդը հիմնադրամը 

ստեղծել է «Ֆորդ հիմնադրամ»-ի հետ համագործակցության և Ռոյ Լիխտեշտեյնի՝ 165 

միլիոն դոլարանոց նկարի վաճառքից ստացված հարյուր միլիոն  դոլար հասույթի 

շնորհիվ։  

Նպատակն էր աջակցել ԱՄՆ-ում քրեական արդարադատության 

բարեփոխումներին և արվեստի թանկարժեք գործերի վաճառքի շնորհիվ 

զանգվածային ազատազրկման դեմ պայքարին։  

«Սա այն է, ինչ կարող եմ անել մահանալուց առաջ»,- հիմնադրամի ստեղծման 

ժամանակ տված հարցազրույցներից մեկում ասել է տիկին Գանդը։ «Սա այն է, ինչով 

պետք զբաղվեմ»։ Տիկին Գանդը երիտասարդ կոլլեկցիոներներին մարտահրավեր է 

նետել՝ իրենց արվեստի գործերն օգտագործելով հաղթահարել սոցիալական 

խնդիրները։ Ըստ կազմակերպիչների՝ մոտավորապես 30 դոնոր հիմնադրամին 

նվիրաբերել է առնվազն 100,000 դոլար։ Նախատեսվում էր մոտակա հինգ տարիների 

ընթացքում կատարել ամբողջ գումարի բաշխումը: Ստեղծման առաջին վեց 
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ամիսների ընթացքում հիմնադրամին տրամադրել է 22 միլիոն դոլարի դրամաշնորհ՝ 

100,000-7,5 միլիոն դոլարանոց ծրագրերի համար (Լիբբեյ 2017):   

Ահա մի կին ֆիլանթրոպ ներմուծում է նորարարություն, ակտիվներ (արվեստի 

գործ), գործընկերություն («Ֆորդ» հիմնադրամի հետ), համագործակցություն 

(խրախուսելով այլոց ևս նվիրատվություններ կատարել) և որոշումների կայացման 

փոփոխություն՝ շեշտադրելով ԱՄՆ-ում ազատազրկման և հանցագործությունների 

կրկնման բարձր աստիճանը։  

Գանդը ցույց է տալիս, որ կանայք շատ ռեսուրսներ են օգտագործում հանուն 

փոփոխությունների, և գումարը դրանցից միայն մեկն է։  

Ըստ իս՝ այս պատմությունների նման հազարավորները կլինեն յուրաքանչյուր 

համալսարանում և շահույթ չհետապնդող կառույցում, եթե հիմնադրամների 

հայթայթման ծրագրերում ամբողջովին ներգրավված լինեն կանայք տարբերակելով և 

զանազանեն նրանց՝ նվիրատվություններ անելու ձևերը։  

Ես գումարներ հայթայթող եղել եմ ավելին քան երեսունհինգ տարի. 22 տարի 

կանանց ֆիլանթրոպիայի ոլորտում և 10 տարի՝ որպես ֆիլանթրոպիկ ռազմավար։ 

Վերապատրաստվել եմ Մարթա Թեյլորի և Սոնդրա Շո-Հարդի մոտ այն 

ժամանակաշրջանում, երբ նրանք հրատարակեցին իրենց հեղինակային՝ 

«Դրամահավաքի վերահայտնագործում. գիտակցելով ֆիլանթրոպիայում կանանց 

ներուժը» գիրքը։  

1996 թ. որպես Քորնելի կանանց խորհրդի նախագահ՝ ես լսեցի նրանց 

խորհուրդները` աշխատել ավելի քան 400 հզոր ցանցային և նվիրված 

հավակնորդների հետ, որոնք հոգ էին տանում համալսարանի մասին: Ես 

շարունակում էի օգտագործել Թեյլորի և Սոնդրա Շո-Հարդի սկզբունքները Ամերիկյան 

կարմիր խաչը, հետագայում նաև այլ համալսարաններ և շահույթ չհետապնդող 

հաստատություններ ղեկավարելիս։  

Կանանց Ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտը Ինդիանայի Համալսարանի «Լիլի» 

ընտանեկան դպրոցում 25 տարի շարունակ տարբեր ձևաչափերով գործունեություն 

է ծավալել։ Այն հետազոտություններ է  տրամադրում կանանց նվիրատվության 

վերաբերյալ, որոնք հաճախ մեջբերվում են ազգային մեդիա դաշտում՝ գենդերի 

նշանակությունը մատնանշելու համար։ Այնուամենայնիվ, չնայած փաստացի 

տարբերություններին` մենք դեռ կիրառում ենք նույն մոտեցումը դոնորների 

մեծամասնության դեպքում՝ անկախ վերջիններիս տարիքի, գենդերի, սեքսուալ 

օրիենտացիայի կամ ազգության։ Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի 

հետազոտությունների շնորհիվ գիտենք, որ շատ ընտանիքներում, եթե ոչ բոլոր, 

կանայք են ֆիլանթրոպիկ որոշումներ կայացնողները։ Նրանք նվիրաբերում են ավելի 

շատ, քան տղամարդիկ։ Նրանք նվիրաբերում են այլ կերպ։ Մենք գիտենք, որ այս 

միտումը շարունակվելու է՝ հաշվի առնելով կանանց եկամուտի աճը, ինչպես նաև մեկ 

կամ երբեմն երկու ծնողից, ամուսնուց կամ զուգընկերոջից ժառանգություն 

ստանալու հանգամանքը։  
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Թեյլոր և Շո-Հարդիի խորաթափանց դիտարկումները և ԿՖԻ-ի 

շարունակական հետազոտությունները թույլ են տվել գիտակցել երկրում կանանց 

ֆիլանթրոպիայի  ներուժը: Սակայն մենք դեռ չենք վերահայտնագործել 

դրամահավաքը որպես կանանց հետ արժեքավոր փոխհարաբերություններ 

հաստատելու միջոց։ Մենք չենք համապատասխանեցնում կանանց նվիրատվության 

վերաբերյալ մեր ընկալումները նոր պրակտիկաներով։ Այս աշխատությունը օգնում է 

հասկանալ՝ ինչպես լրացնել այդ բացը։  

Մեր ոլորտը ժամանակից հետ է ընկել։ Սպառողական ընկերություններն իրենց 

վարքը հարմարացրել են կանանց համար։ Սա ակնառու է դառնում նրանց 

մարքեթինգային քայլերում։ Օրինակ՝ Procter & Gamble ընկերությունը 2018 թվականի 

Օլիմպիադայի ժամանակ թողարկեց հիշարժան գովազդ մարզիկների մայրերի 

համար։ Նպատակը պարզապես «լավ» գովազդ թողարկելը չէր, այլ անմիջական կապ 

հաստատել հիմնական սպառողի՝ կնոջ հետ։ Ֆինանսական խորհրդատուները 

սովորում են, թե ինչպես են կանայք  տարբերվում տղամարդկանցից ներդրումային 

որոշումներ կայացնելու հարցում։ Սրանք պարզապես բիզնես օրինակներ են՝ 

ուղղված շահույթի բարձրացմանը։ Տվյալ մասնագիտություններով աշխատող մարդիկ 

հասկանում են, որ այս երկրի հարստության մեծ մասը տնօրինում են կանայք, և 

նրանք են տնային տնտեսության գլխավոր ֆինասնական կառավարիչները։  

Ի տարբերություն վերը նշվածի՝ համալսարանների կամ շահույթ չհետապնդող 

կառույցների մեծ մասը օգտվում է այնպիսի դրամահավաքներից, որոնք կա՛մ կանանց 

բացառում են, կամ էլ նվազագույն աջակցություն են ստանում կանանցից։ Սակայն 

հնարավոր է անել շատ ավելին։  

Որպես դրամահավաք անողներ՝ մենք սովորել ենք կրկնել կոնկրետ 

գործողություններ, այնպես, որ ամեն տարի հաջողությամբ գումար հայթայթենք։ 

Մենք հավաքում ենք միլիարդներ, որը դրդում է վերարտադրել նույն 

գործողությունները։  Մենք կանգ չենք առնում, որ մտածենք` գուցե կոնկրետ խմբի 

համար նախագծված  «լավագույն փորձերը» ամենալավը չեն այլ դոնորների համար, 

ում մենք ցանկանում ենք ներգրավել։ Այս նպատակին է ծառայում սույն գիրքը։  

Մեր մասին խոսում են մեր կատարած քայլերը։ Սա նշանակում է, որ մենք 

ընտրում ենք վարքագիծ, որպեսզի հասնենք մեր ցանկալի նպատակին և կրկնում այդ 

վարքը մինչև ստանանք նույն արդյունքը՝ առանց մտածելու կամ ջանքեր 

գործադրելու։ Օրինակ, երբ խոսքը մեքենա վարելու մասին է, մենք պարզապես 

հետաքրքրվելուց հետո անցնում ենք սովորելուն, այնուհետև՝ փորձ ձեռք բերելուն, 

մինչև սկսում ենք վարել առանց մտածելու։ Եվ հենց սովորում ենք մեքենա վարել, 

արդեն վարորդ ենք դառնում։ Սա մեր հմտությունների մարմնավորումն է։ Երբ կան 

նոր հնարավորոթյուններ և նոր արդյունքների հասնելու ցանկություն, ժամանակն է 

ձեռք բերել նոր հմտություններ։ Սա ենթադրում է գիտելիք և փորձ։ Օրինակ, եթե 

ցանկանում ես սովորել մոտոցիկլով ճամփորդել երկրով մեկ։ Չնայած այն նույնպես 

փոխադրամիջոց է, այնուամենայնիվ, մեքենա վարելու հմտությունը չի դարձնում ձեզ 

փորձառու մոտոցիկլավար։ Պետք սովորել ինչպես պահել մարմնի 
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հավասարակշռությունը, երթևեկության մասին գիտելիքներ ունենալ, ուշադրություն 

դարձնել ճանապարհին և եղանակին, քանի որ այս ամենը կարևոր է անվտանգության 

համար։ Այսպիսով, դուք կսովորեք նոր հմտություններ՝ սկզբում փոքր-ինչ 

դժվարությամբ, իսկ ժամանակի ընթացքում՝ շատ հեշտ։ Դուք հեշտությամբ կանեք մի 

բան, որը սկզբում դժվարանում էիք՝ կդառնաք մոտոցիկլավար։  

Մենք պետք է նախևառաջ վերափոխենք ինքներս մեզ՝ որպես գումար 

հայթայթողների, որպեսզի ավելի շատ դոնորների ներգրավենք մեր ծրագրերում։ 

Բավական չէ պարզապես իմանալ, որ տարբեր դոնորներ տարբեր կերպ  են 

նվիրաբերում, որպեսզի կապ հաստատենք նրանց հետ և կայուն, նշանակալի 

աջակցություն ու նվիրատվություն ստանանք։ Փոփոխությունը տեղի չի ունենում 

գիտելիք ստանալուց։ Փոփոխությունը տեղի է ունենում, երբ մենք օգտագործում ենք 

այդ գիտելիքը նոր պրակտիկաներում՝ փոխելով մեր «ես»-ը, և թե ինչպես ենք 

ընկալվում այլ անձանց կողմից։ Միայն երբ հետևողականորեն վարվենք, 

կկարողանանք ավելի շատ գումար հայթայթել՝ ներգրավելով տարբեր դոնորների։ 

Մենք բոլորս կարևոր դեր ենք խաղում մեր ոլորտում բազմազանությունը 

խթանելու գործում։ Որոշ առաջնորդներ փորձում են խորհուրդների կազմում 

ընդգրկել ներկայիս դոնորներին։ Մյուսները շեշտը դնում են նոր մեթոդների վրա, 

այնպես որ աշխատակազմում ապահովեն բազմազանություն։ Մեր մասնագիտության 

մեջ կան շատ ոլորտներ, որոնք ուշադրության և հարմարեցման կարիք ունեն, 

որպեսզի մենք կարողանանք համապատասխանել այսօրվա անձնակազմին, 

կամավոր առաջնորդները և դոնորները կառուցեն փոխվստահելի, միմյանց օգնող 

հարաբերություններ, որոնք մեր առաքելություններին կաջակցեն գալիք 

տասնամյակներին։  

Այս գրքի նպատակն է ներկայիս դրամահավաքների գործընթացում 

ուշադրությունը սևեռել կանանց վրա և այդ վարքագծերը հարմարեցնել 

վերջիններիս աջակցությունն ավելացնելու համար։  

Ես գրում եմ կանանց ֆիլանթրոպիայի մասին ոչ միայն նրա համար, որ այն իմ 

մասնագիտացման ոլորտն է, այլև այն պատճառով, որ կանայք հարստություն 

ունեցող, փոփոխության և ազդեցության պարտականությունը ստանձնող 

ամենաարագ աճող ֆիլանթրոպիկ խումբն են։  

Ներկայում կանայք են որոշում կայացնում և գումար տնօրինում, և դեռ որոշ 

ժամանակահատված այդպես է լինելու։ Ես գիտեմ, որ կանայք այսօրվա դոնորների 

լայն և խճճված աշխարհի միայն մի մասն են, սակայն նրանք մեր բնակչության կեսն 

են։ Ես կարծում եմ, որ կանանց վրա կենտրոնանալը առաջին տրամաբանական քայլն 

է ցանկացած կազմակերպության համար, որը ցանկանում է բազմազանություն 

հաստատել իր դրամահավաքների պրակտիկայում։  
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Այս գիրքը 

 

Ես հատուկ խուսափեցի ձեռնարկ գրելուց, քանի որ պարզ, գծային 

պատասխանները լուծում չեն։ Մարդիկ էլեկտրոնային սարք չեն։ Մենք չենք կարող 

նախագծել «եթե X, ապա Y» ռազմավարություն՝ ստանալու մեզ համար ցանկալի 

արդյունքներ։ Ես ականատես եմ եղել հիասթափության ու եկամտի կորուստներ 

ունեցել՝ կին դոնորներ ունենալու համար հստակ մարտավարություններ կիրառելու 

հետևանքով:  

Ես նաև գիտեմ, որ ցանկացած կազմակերպություն ունի յուրահատուկ, 

հարուստ մշակույթ և ոճ: Դրամահավաքային միջավայրի զարգացումը յուրաքանչյուր 

մշակույթում հարաշարժ բնույթ է կրում, ինչը նշանակում է, որ հարմարեցված, կայուն 

լուծումներն անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր կազմակերպությունում կանանց ուղղված 

աջակցությունը մեծացնելու համար։ Հաջորդ գլուխներից մեկում կներկայացնեմ 

բացթողնված պահը, երբ  «կին շահագրգիռ կողմ հանդիսացողի համար լուծումը» 

պարզապես համալրեց ավանդական մշակույթին։ Նաև կխոսեմ ամբողջական 

համակարգային մոտեցման առավելությունների մասին։  

Եթե դուք ինձ պես այն մարդկանցից եք, որ գործողությունների պլան են 

ցանկանում գտնել, ապա խորհուրդ եմ տալիս սկսել առաջին բաժիններից։ Ոչ մի 

պարզ լուծում չի աշխատի առանց ԱՄՆ-ում կանանց դոնորների մասին փաստերի 

իմացության. լավ լսեք գործընկեր կանանց և ընտրեք յուրահատուկ նպատակներ, 

որոնք լավագույնն են ձեր կազմակերպության համար: Այս ամենը հաշվի առնելով ՝ ես 

այս գիրքը գրել եմ Գնահատող հարցման (Appreciative inquiry) շրջանակում:  

Գնահատող հարցումը ստեղծվել է Դեյվիթ Քոփերրիդորի կողմից 1980 

թվականներին։ Այն  բավականին լավ հետազոտված, արդյունավետ նախագծման 

մոդել է, որը կազմակերպությունները հետևողականորեն տանում է կայուն 

փոփոխությունների։ Այն կենտրոնանում է կազմակերպությունների վրա ՝ որպես 

մարդկային կապերի կենտրոնների։ Գործառնողները գտել են, որ երբ մարդիկ միմյանց 

հետ կապվում են նորովի՝ տեսնելով և հասկանալով դիմացինի ներուժը, ապա կարող 

են տեղի ունենալ մեծ փոփոխություններ։ Քոփփերիդերը գրում է. «Գնահատող 

հարցման ժամանակ միջամտելուն փոխարինում է հարցումը, երևակայությունը և 

նորարարությունը. մերժումը, քննադատությունը և պարուրաձև ախտորոշումը 

փոխարիրնվում են հայտնագործությամբ, երազանքով և նախագծով։ Այն 

ենթադրում է անվերապահորեն դրական հարցեր տալու արվեստ, որը հզորացնում է 

համակարգի՝ ընկալելու, կանխատեսելու և դրական ներուժը  բարձրացնելու 

կարողությունը»։ (Cooperrider and Whitney 2005) 

Այս հայեցակարգը հարաշարժ է և օգնում է կին շահագրգիռ կողմերի հետ 

նախագծել հստակ գործելակերպ՝ հետաքրքրասիրությամբ և աճող 

շահագրգռվածությամբ։ Մոտեցումը ավելի շուտ թույլ կտա մեզ հասկանալ, թե ինչ է 

տեղի ունենում կանանց ֆիլանթրոպիկ ընտրությունների հետ,  քան նրանց մասին 

մեր պատմությունները։ Երբ մենք անկեղծորեն հարցեր ենք տալիս մեր շահագրգիռ 
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կողմերի, ինչպես նաև մեր մասին, հայտնվում ենք տարբեր հնարավորությունների 

վերաբերյալ վավերական խոսակցությունների մեջ։ Մեր մեջ արթնացնում ենք 

կարևոր կապեր ստեղծելու, նորարարելու և հարմարվելու մեր ունակությունը։ Մեր 

համագործակցությունը կանանց հետ առավել հաջողակ կլինի, եթե մենք լինենք 

հետաքրքրասեր և աշխույժ, օգնենք կանանց աջակցություն ցուցաբերել մեր 

առաքելություններին: 

Այս մոտեցումը համապատասխանում է նաև այն փաստին՝ համաձայն որի՝ 

փոփոխությունը բարդ գործընթաց է ցանկացած ժամանակ, հատկապես 

դրամահավաքների միջավայրում, որտեղ մենք անընդհատ շարժման մեջ ենք՝ 

փորձելով հետևել մեծ նպատակների, ինչպես նաև հարաբերությունների։ Մենք 

բոլորս ձգտում ենք արդյունավետության այն ամենում, ինչ անում ենք։ Երբ մենք 

ուզում ենք ներկայացնել ինչ-որ նորություն, ապա կարող է տեղի ունենալ մի քանի 

բան։ Մենք ունենում ենք էներգիայի պոռթկում և մոտիվացիա՝ նոր մոտեցումների 

համար։ Սակայն արտաքին կամ ներքին թեթև ճնշումից հաճախ ապավինում ենք հին 

«լավագույն պրակտիկաներին»։ Այդպիսին է մարդու բնույթը։ Նաև ունենում ենք 

էներգիա, առաջընթաց, հասնում  հաջողությունների և, այդուհանդերձ, չգիտենք՝ ինչ 

անել այդ ողջ էներգիայի և փոփոխության հետ։ Եթե չձևավորենք հայեցակարգ 

նպատակը պահպանելու համար, ապա մեր հաջողությունը կարող է մարել կամ 

վերադառնալ նախկին ստատուս-քվոյին՝ բավարար աջակցություն չստանալու 

պատճառով։ Գնահատող հարցման մոտեցումը կարող է օգնել անհատապես կամ 

հավաքականորեն զարգացնել այնպիսի նոր հմտություններ, որոնք մենք կարող ենք 

կիրառել հետևողականորեն և համակարգված՝ ժամանակի ընթացքում 

փոփոխություններին օժանդակելու համար:  

Հիմնվելով Գնահատող հարցման հայեցակարգի վրա՝ այս գիրքը բաժանված է 

չորս մասի, որոնցում ես օգտագործում եմ տասնյակ դեպքերի ուսումնասիրություններ 

և օրինակներ՝ իմ տեսակետները ներկայացնելու համար։  
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ՄԱՍ I: ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼ 

Ի՞նչ գիտենք մենք, և ի՞նչ է անհրաժեշտ մեզ իմանալ։ Մենք չենք կարող հասնել 

հաջողության, եթե ապատեղեկացված ենք։  

Առաջին գլխում՝ «Ինչպե՞ս են կանայք նվիրաբերում», շեշտը դրվում է կանանց 

նվիրատվությունների մասին փաստերի վրա՝ հիմնվելով ազգային 

հետազոտությունների վրա։ ԿՖԻ ստեղծել է գենդերի նշանակության վերաբերյալ 

կարևոր, հիմնավորված հետազոտություն։ Ես ներառում եմ գլխավոր մասերը։ Ոչ 

բոլոր կանայք են վարվում նույն ձև, նույնն էլ տղամարդիկ։ Ես պատկերում եմ 

տարբերությունների «նկար», որը հիմնված է ինչպես հետազոտական փաստերի, 

այնպես էլ բազմաթիվ պատմությունների վրա, որոնք կանայք պատմել են 

հարյուրավոր զրույցների ժամանակ: Ես նաև ներկայացնում եմ այն հատուկ 

մանրամասները, թե որքանով են կանայք վերահսկում ֆինանսական որոշումները՝ 

ինչպես սպառողական, այնպես էլ բարեգործական: Այս բաժնի նպատակն է ձեզ 

տրամադրել համոզիչ փաստեր կանանց բարեգործական ներուժի վերաբերյալ և 

խրախուսել ձեզ՝ զարգացնելու կանանց ֆիլանթրոպիան հանուն ձեր առաքելության: 

Գլուխ II-ը՝ «Ի՞նչ են ձեր կանայք մտածում», թույլ կտա ուսումնասիրել սեփական 

տվյալները և հարցազրույցները կին-շահառուների հետ։ Կին-շահառուներին ակտիվ 

լսելու գործընթացը բացահայտման կարևորագույն մասն է կազմում։ Ի՞նչ են նրանք 

զգում ձեր կազմակերպության հանդեպ, ի՞նչ են խոսում ձեր մասին, ինչո՞վ են 

հետաքրքրված, ինչպե՞ս դարձնել նրանց ձայնը առավել լսելի և ավելացնել նրանց 

ներդրումը։ Ի՞նչն է աշխատում, և ի՞նչն է պակասում։ Ակտիվ լսելը թույլ է տալիս ավելի 

խորը ըմբռնել, ինչպես նաև օգնում է հասկանալ, թե ինչն է հարկավոր փոխել։  

Գլուխ III-ը՝ «Բացահայտելով մեր պատմությունները», ուսումնասիրում է 

ներկայիս դրամահավաքի իրականացման վարքագծերը։ Ի՞նչն է մեր «լավագույն 

պրակտիկաներում», որ կարող է խոչընդոտել կանանց աջակցությանը։ Մարդիկ 

հակված են հստակության և կաղապարների։ Ինչպե՞ս է այդ հանգամանքը 

խոչընդոտում փոփոխությանը։ Մենք ինքնըստինքյան կարող ենք պահպանել միֆեր 

կանանց նվիրատվություննեի վերաբերյալ։ Ներքին պատումների հանդեպ 

հետաքրքրասիրությունը կարող է էներգիան ուղղորդել դեպի փոփոխությունը, որը 

կարևոր բաղադրիչ է նոր գործողությունների համար։  

Չորրորդ գլուխը՝ «Քաղված դասեր», ներկայացնում է քսանհինգ տարվա 

ընթացքում ոլորտից սովորած կանանց ֆիլանթրոպիայի վերաբերյալ կարևորագույն 

իրադարձությունները։ Հաշվի առնելով նախորդ բազում ծրագրերը՝ իմ նպատակն է 

օգնել ձեզ հասկանալ, թե առաջխաղացման ո՛ր վարքագծերն ու տարբերակներն են 

աշխատող և որոնք՝ ոչ։ Կանանց ֆիլանթրոպիան զարգացնելու համար մենք 

լավագույնը արած կլինենք, եթե հիմնվենք հաջողություններ վրա։ Տեղեկացված 

լինելով մինչ այսօր քաղած դասերից՝ կազմակերպությունը կարող է տարբերակել 

արդյունավետ ընտրության հնարավորությունները կանանց վրա ուշադրությունը 

սևեռելիս։  
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Մաս II։ Երազել 

 

Այս բաժինը օգտագործում է այն ամենը, ինչ դուք բացահայտել եք, որպեսզի 

գործնականում ստեղծի տեսլական այն մասին, թե ինչին եք ձգտում հասնել, երբ կապ 

եք հաստատում կանանց հետ։ Եթե միայն բացահայտումը բավարար լիներ, ապա 

մենք բոլորս նոր ինֆորմացիա ստանալիս անմիջապես կանցնեինք արդյունավետ 

գործունեության։ Սակայն գիտելիքը չէ, որ հանգեցնում է փոփոխության, այլ մեր 

վարքը։ Գաղափարի ոգևորվածությունից անցումը երկարաժամկետ 

արդյունավետության հիմնված է ավելի խորը ուսումնասիրության, այլ, տարբեր 

հայացքներ ունեցող անձանց հետ կիսվելու և հիմնավորելու, թե ինչի վրա է պետք 

ուշադրությունը սևեռել։  

Հինգերորդ գլուխը՝ «Երևակայի՛ր», կօգնի ձեզ ստեղծել համոզիչ տեսլական՝ 

ձեր կազմակերպության համար կանանց կողմից նվիրատվություն ստանալու համար։ 

Ի՞նչին եք ձգտում դուք։ Վարքային և «լավագույն պրակտիկաների» 

փոփոխությունները լավագույն դեպքում կպատճառեն անհարմարություն, որոշ 

մարդկանց համար՝ նույնիսկ վախենալու։ Այնուամենայնիվ, հարմարեցված 

վարքագծերի պակասն է, որ խոչընդոտում է կանանց ֆիլանթրոպիայի զարգացմանը։ 

Ես կարծում եմ, որ միայն մեզ համար ցանկալի արդյունքների մասին պարզ և համոզիչ 

տեսլականով մենք կարող ենք դեմ գնալ ընդդիմությանը, որն ամեն դեպքում բնական 

մարդկային ռեակցիա է։ Ձեր տեսլականի շնորհիվ դուք կիմանաք՝ երբ մերժել որոշ 

գաղափարներ և գործողություններ՝ հանուն ձեր նպատակների։ 

Վեցերորդ գլուխը՝ «Մտադրություններ», օրինակներ է մեջբերում այն մասին, 

թե ինչպես հստակ տեսլականի շնորհիվ կարելի է ջանքերը կենտրոնացնել մեկ 

վայրում։ Նպատակն է ձեր մոտեցմամբ լինել մտադրված և աչքի ընկնող։ Լեզուն 

նշանակություն ունի։ Եթե դուք սահմանում եք ձեր մտադրությունները և 

հանրայնացնում, ապա հաջորդող խոսակցություններն ու դաշինքները զգալիորեն 

կտարբերվեն միայնակ և առանց հստակ նպատակակետի գործելուց: Անհրաժեշտ է 

իմանալ այն հիմնական, ռազմավարական արդյունքները, որոնց ձգտում եք հասնել, 

որպեսզի կարողանաք ուշադրությունը սևեռել այդ նպատակների իրականացման 

ուղու նախագծման վրա։ Ուշադրությունը կուղղորդի և կդրդի ձեր գործողությունները 

դեպի նպատակներ։ Այս բաժինը տրամադրում է անհատական կամ խմբի 

մտադրության օրինակներ, որոնք հաջողությամբ զարգացրել են կանանց 

ֆիլանթրոպիան։  
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Մաս III: Նախագծել 

 

Այստեղ է սկսվում կիրառումը՝ պահպանվելով այն Մաս II-ում՝ ձեր կողմից ընտրված 

հայեցակարգի շրջանակներում։ Մենք չենք կարող միանգամից ամեն ինչ անել։ 

Ավելին, երբ մենք ձեռնամուխ ենք լինում հանուն փոփոխության, լավ կանենք, եթե 

սկսենք փոքր քայլերից, որպեսզի զարգացնենք մեր վարքի «մկանները»։ 

Մեծամասնությունս չենք սկսել սովորել մեքենա վարել միանգամից երկրով մեկ 

երթևեկելուց։  

Երրորդ բաժնում դուք շատ օրինակներ կգտնեք, որոնց գուցե կցանկանաք 

անդրադառնալ դոնորների շրջանակներում ձեր ներկայիս պրակտիկաները 

վերանայելիս։ Ընտրեք այն, ինչ համապատասխանում է ձեր նպատակին։ Եթե 

նպատակը հեռանկարային պորտֆոլիոներում կանանց ներկայացուցչության 

բարձրացումն է, ապա ինչպե՞ս կարող է ձեր հետազոտության հարմարեցումն ազդել 

պոտենցիալ կին դոնորներ գտնելու, նրանց հետ կապ հաստատելու և նրանցից 

աջակցություն հայցելու նոր ճանապարհներ գտնելու վրա։ Ի՞նչ լեզու կապահովի, 

արձագանք կստանա՞, եթե  ցանկանում եք հաղորդակցությունը վերափոխել։ Ի՞նչ են 

կանայք փնտրում ձեր պարբերականում կամ սոցիալական մեդիայի դաշտում։ 

Ինչպե՞ս իրականացնել հաղորդակցությունը, որ կանայք ոգեշնչվեն։ Այլ օրինակներ, 

որ ես կիսում եմ, ներառում են՝ ինչպես կիսվել տեղեկատվությամբ կամ ապահովել 

կանանց նշանակալի ներգրավվածություն՝ տեղ գտնելով նրանց ծանրաբեռնված 

կյանքում։ Ինչպե՞ս նախագծել անհատական հանդիպումները։ Ինչպե՞ս և ե՞րբ 

համարձակորեն նվիրատվություն խնդրել։ Եվ, դիմել անձամբ, թե գուցե ներգրավել 

ընտանիքին կամ ցանցին։ Ի՞նչ է հաղորդակցում ղեկավարությունը։ Եվ վերջապես, 

որո՞նք են այն առանձնահատուկ չափանիշները, որոնց ցանկանում եք 

համապատասխանել։  

 

Մաս IV: Ճակատագիր 

 

Այս բաժինը կարող էր նաև կոչվել «Մատուցի՛ր»։ Որքա՞ն հաճախ ենք մենք 

սահմանում նոր գործողություններ և ներառում կարևոր մարդկանց միայն այն 

նպատակով, որ կրճատենք մեր աշխատանքը ճնշող այլ գործոնների առաջանալու 

դեպքում։ Բնականաբար, առաջընթաց ապահովելու համար կարևոր է ունենալ 

հստակ գործողությունների ցանկ, չափումներ, հաշվետվություններ, ինչպես նաև 

համապատասխան շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածություն։ Այնուամենայնիվ, 

հինգերորդ մասը կոչվում է «Ճակատագիր», քանի որ այս փուլում դուք ունեք ձեր 

տեսլականի շուրջ համախմբված, պարտավորություն ստանձնած թիմ, որը 

անընդհատ սովորում է, արարում, կիսվում և համագործակցում։ Դրամահավաքի 

բոլոր գործընթացներում և պրակտիկաներում ուշադրությունը սևեռված է կանանց 

վրա, և մոտեցումը թարմացվում է ամեն անգամ, երբ ձեռք են բերվում նոր 

գիտելիքներ։ Տեղի է ունեցել ավելի քան բուն նպատակի նվաճում։ Դրամահավաքի ձեր 
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պրակտիկաներում դուք ստեղծել եք նոր նորմա և հեշտ չի լինի վերադառնալ ելման 

դիրք։ 

 

 

Այս գիրքի նպատակն է օգնել կամավորներին, դրամահավաք 

իրականացնողներին և առաջնորդներին գիտակցաբար ստեղծել գործողությունների 

ցանկ՝ կանանց ֆիլանթրոպիան հզորացնելու նպատակով։ «Գիտակցաբար» բառը 

այստեղ բանալի բառ է: Իմ նպատակն է դուրս բերել թաքնված պատմություններ և 

որոշակի ընթացիկ փորձ, որոնք առանց իմացության գուցե դժվարանում ենք կապել 

կանանց հետ։ Միայն այս ամենի իմացությամբ կկարողանաք կայացնել առավել ճիշտ 

որոշումներ դրամահավաքների հարմարեցման վերաբերյալ։  

Կանանց ներուժի, աջակցության, ազդեցության և ֆիլանթրոպիայի ծորանը 

բացելու ժամանակն է։ Այս աշխատությունը միայն մեծ մասշատբի 

նվիրատվությունների մասին չէ։ Մեր համայնքներում կան անհամար կանայք, որոնք 

նվիրատվություն են արել առանց նպատակի, արժեքի մասին երկմտելու։ Այս մոդելը 

հնարավոր է օգտագործել այնպիսի վարքագծերի հարմարեցման համար, որոնք 

կարող են ձեր ծրագրերում էական ներգրավվածություն ապահովել. կամ աջակցող 

ցանցը ընդլայնել, կամ ապահովել մեծ մասշտաբի նվիրատվություններ։ Սովորելիս 

կարող եք նաև օգտագործել համընդհանուր մոդելը՝ բացահայտում-երազանք-

նախագծում-ճակատագիր չորս մասից բաղկացած գործընթացը որպես ուղեցույց՝ այլ 

դոնոր խմբերի դրամահավաքները հարմարեցնելու համար։ Ինչպես տեսել ենք 19-րդ 

և 20-րդ դարաշրջանների շարժումներում, հանուն այնպիսի նպատակների, ինչպիսիք 

էին ընտրության իրավունքը, ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները, մեծ խնդիրների 

լուծման հարցում կանայք թեև ոչ միշտ գնահատված, սակայն միշտ կարևոր դեր են 

խաղացել։ Այսօր հարյուրավոր և հազարավոր կանայք մասնակցում են քաղաքական 

կյանքին։ Ցուցաբերելով ակտիվություն՝ նրանք աշխարհում իրենց ներդրումն 

ունենալու մեծ կամք են ցուցաբերում։ Եկեք բաց չթողնենք այս կարևոր պահը։ Մեր 

հասարակությունում կարևոր մարտահրավերներ ունենք հաղթահարելու, և կանայք 

են այն բաղադրամասը, որ պակասում է մեր ուզած փոփոխությանը հասնելու համար։ 
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ԳԼՈՒԽ 1. ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒՄ ԿԱՆԱՅՔ 

 

Սկսի՛ր մոտ հեռավորությունից, 

մի՛ կատարիր երկրորդ կամ երրորդ քայլ, 

այլ սկսի՛ր առաջին մոտ գտնվող բանից՝ 

այն քայլից, որ չես ցանկանում անել։ 

— Դեյվիթ Ուայթ, «Սկսի՛ր մոտ հեռավորությունից» 

 

Ինչու՞ բացահայտում անելու համար մեզ հարկավոր է ժամանակ։ Կարող եք 

մտածել՝ «Ես գիտեմ, որ պետք է ուշադրությունը սևեռել կանանց վրա, սակայն այդ 

դեպքում ինչու՞ մեր կազմակերպությունում  չենք սկսում կանանց ծրագիր։  

Քա՞նի անգամ ենք շատ ոգևորված վերադարձել գիտաժողովից, որտեղ նոր բան 

ենք սովորել, սակայն աշխատավայր վերադառնալիս ձախողել փոփոխությունների 

հաստատումը մեր առօրյա գործունեության մեջ և փոխհարաբերություններում։ Եթե 

ակնկալում ենք տրանսֆորմացիոնալ փոփոխություններ մեր դրամահավաքներում, 

ապա պետք է ուշադիր հետևենք մեր սեփական քայլերին և դրանց հնարավոր 

ազդեցությանը այլ անձանց վրա, այս պարագայում՝ կանանց։ Մենք պետք է 

ուսումնասիրենք մեր տարբեր դոնորների հետ անհաջող կապի հաստատման 

առեղծվածը։ Ինչու՞ այսքան տարի անց մենք չենք արել այն փոփոխությունները, 

որոնք անհաժեշտ են մեր ոլորտում։ Ի՞նչն է մեզ խանգարում։  

Ես հավանում եմ Բռենե Բռաունի մոտեցումը։ Իր “Growing Powerful” գրքում 

գրում է, որ մենք պետք է աղմկենք, դղրդյուն հանենք մեր պատմություններով, 

որպեսզի բացահայտենք ճշմարտությունը։ (Brown 2015, 52-53) 

Նա հարցնում է՝ «Ինչպե՞ս ենք հասնում այդ «ԱՀԱ՛» վիճակին, եթե չենք 

ցանկանում ուսումնասիրել և հարցեր բարձրաձայնել։ Նրա կողմից  «դղրդյուն» բառի 

ընտրությունը հետաքրքիր պատկերներ է առաջացնում ինձ մոտ՝ ցայտում հատակին, 

խառնաշփոթ, խճճված հանգույցներ կամ իրերի մեծ կույտ։  

Ժամանակն է կանանց ֆիլանթրոպիայի վերաբերյալ մեր պատմություններով 

«դղրդյուն» հանել։ Դղրդյունը սկսում է խորաթափանց հարցումով, թև-թիկունք 

աշխատակիցների հետ, բաց խոսակցություններով այն մասին, թե ինչ մենք գիտենք, 

և ինչը մեզ հայտնի չէ, ինչն է խոչընդոտում մեզ կանանցից ավելի շատ ֆինանսական 

ներդրումներ ստանալու հարցում։  

Մարդիկ և նրանց կողմից ստեղծված համակարգերը աճում են իրենց 

ուշադրության և հարցադրումների կենտրոնացման ուղղությամբ։ 

Հետաքրքրասիրությունը լավ սկզբնակետ է։ Այն կարող է օգնել դուրս բերել 

ենթադրություններ, որոնք չեն գիտակցվել կամ բարձրաձայնվել։ 

Հետաքրքրասիրությունը տեսողության և լսողության ավելի լայն ոսպնյակներով է 

օժտված։ Այն կարող բացել մեր աչքերը, որպեսզի տեսնենք այնպիսի 

պրակտիկաներ/փորձեր, որոնք չենք վերլուծել կամ ներդրումներ, որոնց դիտարկմանը 

ժամանակ չենք տրամադրել։  
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Բացահայտման մեջ խորասուզվելիս նոր հարցադրումներ կառաջանան` 

տեղեկացնելով մեզ մեր այն ենթադրությունների, դրամահավաքի փորձի և 

կազմակերպչական կառույցների մասին, որոնք կարող են կանանց խանգարել 

նվիրաբերել մեր կազմակերպություններին։ Մենք կարող ենք նաև լսել 

պատմություններ և բաց լինել նոր հնարավորությունների համար, որոնք մինչ այդ 

հաշվի չենք առել։ Գնահատող հարցման հայեցակարգը, սկսելով բացահայտմամբ, 

թույլ է տալիս դուրս գալ խնդիրների շտկման ավանդական կիզակետից. ինչպիսին է 

այն հարցը, թե ինչպես ենք ավելի շատ եկամուտներ հավաքում մեր 

առաքելությունների համար։ Գնահատող հարցման իրենց ներածական գրքում Դեյվիդ 

Քոփերիդեը և Դայանա Ուիթնին գրում են. «Հոգնե՞լ եք նույն հին քննարկումներից՝ 

ուղղված նրան, թե ինչը չի աշխատում, և որքան բարդ է հաղթահարել, և ու՞մ 

մեղադրել։ Ունե՞ք հույսեր և երազանքներ ձեր կազմակերպության հետ կապված։ 

Կուզենա՞յիք տեսնել եկամուտների հետ մեկտեղ նաև ներգրավվածության, 

պատասխանատվության և ոգևորվածության բարձրացում։ (Cooperrider and Whitney, 

2005,6) 

20 տարի կանանց ֆիլանթրոպիայում ներգրավված լինելուց հետո ես կարող եմ 

վստահեցնել, որ երբ բարձրացնեք հետաքրքրասիրությունը կանանց 

նվիրատվությունների նկատմամբ, ավելի հավանական կլինի տեսնել աջակիցների 

այս կարևոր խմբի կողմից ներգրավվածություն, պատասխանատվության ստանձնում 

և ֆինանսական աջակցություն։ 

 

Ձեր բացահայտող թիմը  

Մինչ բացահայտմանն անցնելը, ներգրավե՛ք նոր գործընկերների կամ 

ձևավորեք թիմ։ Ինչպես շուտով կտեսնեք, նախորդ 25 տարիների ընթացքում շատ 

նախաձեռնություններ են տուժել այն պատճառով, որ մեկ մեկուսացված անձ է գործել` 

երբեմն աշխատելով կես դրույք, չստանալով աջակցություն կազմակերպության 

կողմից։ Թիմի անդամներին և շահագրգիռ կողմերին ներգրավելը ունի ստացած 

գիտելիքի հետ առերեսվելու ներուժ։ Աջակցությունն անմիջապես որոշում 

կայացնողից նույնպես շատ վճառական է ներդրած ջանքերի համար։  Ես տեսել եմ  

բազում թիմեր, որոնք միասին են աշխատում` հանուն իրենց առաքելության, կանանց 

ֆիլանթրոպիայի մասին տեղեկանալու և այն զարգացնելու համար։ 

Ամենահաջողվածը եղել են ժամանակին ձևավորրված այն աշխատանքային ուժերը, 

որոնք բաղկացած են եղել մի քանի աշխատակցից՝ ներառյալ մի քանի կամավորների 

և դոնորների (հիմնականում կանայք, բայց որոշներում ընդգրկված էին նաև 

տղամարդիկ): Ղեկավարության որոշումները խմբին անմիջականորեն հասանելի էին։ 

Այլ կերպ ասած՝ այս հարցման համար կազմակերպության հանձնառում կար. մի 

նշանակալի դեր ունեցող առաջնորդ հաստատել էր ներդրած ջանքերը, և 

կամավորների ներդրումները ու ձայները  դարձել էին լսելի հայտնագործությունների 

բացահայտման ժամանակ։  
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Այս թիմային մոտեցումը թույլ է տալիս ձեր շահառուներին և ղեկավարությանը 

օգնել ճիշտ ուղղորդել ռազմավարությունը, ունենալ  ներդրում գործընթացներում և 

տվյալներում, ինչպես նաև կազմակերպության համար լավագույնս 

համապատասխանող նախաձեռնությունների նախագծման մաս կազմել։ Մելիսա 

Էֆրոն Հայեքը՝  Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարանի (UCLA) Կանանց և 

ֆիլանթրոպիայի  տնօրենը, ինձ հետ կիսվեց.«Մենք՝ որպես անձնակազմ, գիտեինք, 

թե ինչ էինք ուզում անել, որոշները ուզում էին պարզապես արձանագրել մեկնարկը։ 

Ես գիտեի, որ ավելի լավ տարբերակ կար։ Մենք զարգացման դեպարտամենտից որոշ 

շահառուների և կին դոնորների մի խումբ ներգրավեցինք։ Աշխատելով միասին՝ մենք 

հասկացանք, որ նրանք ավելի էական փոփոխություններ բերեցին, քան մենք 

պատկերացնում էինք։ Նրանց ներգրավվածության շնորհիվ ծրագիրը առավել հզոր 

է։» 

Այս աշխատության մեջ դուք կտեսնեք, որ կին դոնորերի և շահառուների ձայնը 

առաջնային դեր ունի այնպիսի ծրագրի մշակման համար, որը ձեր երևակայությունից 

դուրս է։ 

Նոր հնարավորություններ ուսումնասիրելու համար բազմազան, մտածող 

անհատներից կազմված աշխատանքային խմբի գաղափարը մի առաջադրանք է, որը 

հավանաբար ստանձնել եք՝ ելնելով հիմնավոր պատճառներից։ Կանանց 

տնտեսական հզորության և բարեգործական ազդեցության մասին համոզիչ 

ուսումնասիրությամբ դուք կարող եք հիմնավոր փաստարկ ներկայացնել այն մասին, 

թե ինչու ժամանակն է, որ ձեր կազմակերպությունը ուշադրությունը կենտրոնացնի 

կանանց կողմից տրամադրվող աջակցության վրա: 

Ահա համոզիչ մի դեպք այն մասին, թե ինչպես ապահովվեց պաշտոնական 

աջակցություն.  

Մենք  առաջարկում ենք Գլխավոր նվիրատվությունների և Մեծ 

նվիրատվությունների համատեղ ջանքեր, որպեսզի ստեղծվի մի պաշտոնական 

կառույց, որը կենտրոնացած կլինի կին առաջնորդների կողմից 

նվիրատվության վրա։ Մեր նախորդ հաշվետվությունը վկայում է, որ մեր 

կազմակերպությունում գենդերային տեսանկյունից կա բաց՝ 

ներգրավվածության և կատարած նվիրատվության առումով։ Այս առաջին 

խոշոր քարոզարշավով հաշվետվության թողարկման պահից ի վեր և 

դրամահավաքի իրականացման ավանդույթը բարելավելու նպատակով, մի 

քանի կարևոր գործոններ հաշվի առնելով, մեր կազմակերպությունը պետք է 

նախապատրաստվի ինչպես իր շրջանավարտների կողմից ստացված և 

ժառանգված հարստությունը կապիտալիզացնելու, այնպես էլ 

շրջանավարտների առաջնորդության ներուժը յուրացնելու` զգալի 

ֆինանսական աջակցությամբ առաջընթաց ապահովելու համար։  

Մեր նախաձեռնությունը կազմակերպության առանցքային մասնիկ դառնալու 

ներուժ ունի։  
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Հատուկ ձևավորված թիմը վերանայել է հետազոտությունը և գրականությունը, 

լսել է հարցումների և ֆոկուս խմբերի արդյունքները, մանրամասն ուսումնասիրել 

կազմակերպության տվյալները։ Նրանք ղեկավարությանը զեկուցել են իրենց 

նախնական ռազմավարությունը, և վերջինս իր հերթին հաստատել է այն։ Հինգ տարի 

անց գործադրած ջանքերը հանգեցրին ֆինանսական աջակցության և կանանց 

լիդերության խթանման։  

 

Սկսենք հետազոտությունից 

 

Կանայք համաշխարհային տնտեսության մեջ 

2017 թվականի վերջերին սադրող բնույթի մի հոդված գրվեց. «Կանանց կողմից 

առաջնորդվող տնտեսության լուռ վերելքը»։ Հոդվածում նշվում է.«Կանայք եզակի 

հզոր տնտեսական ուժ են և բիզնեսի համար գրեթե յուրաքանչյուր տնտեսական 

ցուցանիշի խթան են»։ Սակայն մեզ մոտ նույն տպավորությունը չի առաջանում 

տնտեսական տվյալներ կամ գովազդ դիտելիս։  

Որոշ գնահատումների համաձայն՝ ԱՄՆ-ում կանայք տնօրինում են 

սպառողական ծախսերի 85%։ Ինչու՞։ Քանի որ միջին վիճակագրական կինը գնումներ 

է կատարում իր համար, իր ամուսնու կամ զուգընկերոջ, երեխաների և ծնողների 

համար։ Իրենց և ընտանիքի համար կարևոր ֆինանսական որոշումների 70%-ն 

իրականացնում են հենց կանայք. ցանկացած բան՝ սկսած մեքենայից, գույքից մինչև 

ներդրում։ Գլոբալ առումով կանայք տնօրինում են ընդհանուր հարստության 36 

տրիլիոն դոլարը։  

2015թ․  վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ կանայք հավաքական 

ներկայացնում են աշխարհում երկրորդ ամենամեծ տնտեսությունը՝ ըստ եկամտի և 

ՀՆԱ-ի։ Սա կարող է թվալ շատ տրամաբանական ենթադրություն, քանի որ կանայք 

կազմում են բնակչության ½-ը։ Սակայն, տվյալների պակասի պատճառով այն լիովին 

չի արտացոլում կանանց ներդրումը գլոբալ տնտեսության մեջ։ Նշված տվյալներում 

հաշվի առնված չէ այն փաստը, որ աշխարհում կանանց տղամարդկանցից 25-40% 

ցածր են վճարում, ինչպես նաև այն փաստը, որ կինը միջինում օրական 4,5 ժամ 

չվճարվող աշխատանք է կատարում (շաբաթական 22.5 ժամ) (Kayembe 2017): Այժմ 

եկեք գլոբալ մոտեցումը նեղացնենք. իրավիճակը ԱՄՆ-ում։  

 

Կանանց տնտեսական ուժը 

Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտը կանանց ֆիլանթրոպիայի 

հետազոտության ոլորտի համաշխարհային առաջնորդն է։ ԿՖԻ-ը կրթության և 

խստապահանջ հետազոտության միջոցով բարձրացնում է կանանց ֆիլանթրոպիայի 

ըմբռնումը՝ մեկնաբանելով և կիսելով այդ գաղափարները հանուն ֆիլանթրոպիայի 

զարգացման։ Համադրելով փաստեր տասնյակ թեմաների վերաբերյալ՝ ԿՖԻ-ը 

կարևոր հարթակ է, որը օգնում է հասկանալ, թե ինչպես են կանայք վերաբերվում 

նվիրատվություններին։  
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ԿՖԻ-ը իր 2015 թվականի գրականական ակնարկում ներկայացնում է կանանց 

ֆիլանթրոպիայի գլխավոր մի համատեքստ՝ «Ինպե՞ս և ինչու են կանայք 

նվիրաբերում»։ ԱՄՆ-ում կանայք ակտիվ են եղել ֆիլանթրոպիայի ոլորտում 

պատմության ողջ ընթացքում, սակայն այսօր նրանք ֆիլանթրոպիայում ավելի 

կարևոր դեր ստանձնելու ներուժ ունեն։ Նախորդ 40 տարվա ընթացքում կանանց 

դերերը կտրուկ փոփոխության են ենթարկվել ամերիկյան հասարակությունում, և 

նրանք զգալի հաջողություններ են գրանցել տղամարդկանց հետ տնտեսական և 

սոցիալական արդարության հարցում։ Եկամտի բարձրացման, կրթության 

ձեռքբերման և հարստության նկատմամբ վերահսկողության հաստատման շնորհիվ 

կանայք երբեք այսքան վերահսկողություն չեն ունեցել բարեգործական ռեսուրսների 

նկատմամբ, որքան այսօր (Mesch et al. 2015a, 3): 

Վիճակագրական մեջբերումները հատկապես տպավորիչ են, երբ դիտարկվում 

են միաժամանակ. 

• Կանանց մի մաս չի ամուսնանում։ Իգական սեռի մեկ հոգուց բաղկացած 

տնային տնտեսությունները երեք անգամ ավելի շատ են, քան արական սեռի 

(15.3 միլիոն ընդդեմ 5.8 միլիոնի) (Vespa, 2017, 5,10): 

• Կանայք ավելի ուշ են ամուսնանում և ավելի քիչ երեխաներ ունենում, որը 

ենթադրում է, որ նրանք ավելի մեծ եկամուտ ունեն իրենց ենթակայության տակ 

(Lofquist et al/ 2021, 4): 

• Կանայք ավելի շատ կրթական աստիճաններ են նվաճում: Այժմ նրանք 

բակալավրի կոչում ունեցող մեծամասնություն են և կազմում են 

համալսարանների և քոլեջների շրջանավարտների կեսից ավելին։ 

Բարձրագույն կրթությունը բերում է բարձր եկամուտներ (Bureau of Labor 

Statistics 2011): 

• Ամերիկյան ընտանիքի կերակրողի, «հաց բերողի» ավանդական մոդելը այլևս 

գերիշխող չէ։ Ամուսնացած զույգերի կանանց կեսից ավելին աշխատում է։ 

Տնային տնտեսությունների 40%-ում նրանք են ընտանիքի կերակրողը (Wang, 

Parker and Taylor, 2013): 

• Երկրում ամեն 5 բիզնեսից երկուսը՝ 10 միլիոն ընկերությունից ավել, 

պատկանում է կանանց։ Նրանց ընդհանուր հարստությունը գնահատվում է 6 

տրիլիոն դոլար (Swank 2010, 45): 

• Կանանց թիվը մասնագիտական պաշտոններում մեծացել է՝ նրանց համար 

ապահովելով ավելի մեծ եկամուտ։  

• Կանայք կառավարման ոլորտում աշխատուժի 51% են կազմում (Bureau 

of Labor Statistics 2011): 

• ԱՄՆ-ի ամենահարուստ մարդկանց 42% կանայք են՝ ներառելով ավելի 

քան 3 միլիոն դոլար (տարեկան 550,000 դոլարից ավել եկամուտով) (IRS 

2007): 
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• Կանայք հարուստների ամենաարագ աճող մասն են կազմում։ Նախորդ 

տասնամյակում 100,000$ ավել եկամուտ ունեցող կանանց թիվը եռապատկվել 

է (Witter and Chen, 2008): 

• Կանայք հզոր ներդրողներ են։ Նրանք հակված են ներդրումների նկատմամբ 

ավելի կարգապահ մոտեցման, ինչը տղամարդկանց հետ համեմատելիս ցույց է 

տալիս ավելի բարձր եկամտաբերություն (Wells Fargo, 2017,7): 

 

Տնտեսական տեղաշարժը ավելացնում է այն կանանց թիվը, որոնք մեծ 

հարստություն ունեն իրենց վերահսկողության տակ։  

 

Մեջբերում կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի զեկույցներից. 

  

Թեև հստակ թվեր նշելը բարդ է, սակայն լրատվամիջոցների զեկույցների 

գնահատմամբ՝ ԱՄՆ-ի հարստության 60%-ը կանանց վերահսկողության տակ 

է (10-12 տրիլիոն դոլար 2008 թվականի տվյալներով, որը 2020 թվականին 

հասել է մինչ 22 տրիլիոն դոլարի)։ Եթե համադրենք առաջիկա 

տասնամյակներում սերնդի հարստության փոխանցման ընթացքում 

ակնկալվող տրիլիոն դոլարների հետ, ապա կանայք կարող են օգտվել 

ընդհանուր բարիքի աներևակայելի ռեսուրսներից (Mesch et al. 2015 a, 41): 

 

Կանանց ֆիլանթրոպիկ ազդեցությունը 

Ապացուցվել է, որ բարձր եկամուտով և կրթության աստիճանով կանայք ավելի 

շատ են ուշադրություն դարձնում ֆիլանթրոպիային։ Կանայք ավելի շատ են 

նվիրաբերում՝ ավելի մեծ ազդեցություն ունենալով ֆիլանթրոպիայում։ 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կանայք, ի տարբերություն 

տղամարդկանց, ավելի են հակված նվիրաբերելուն. 

• Միայնակ (single) կանայք ավելի հավանական է, որ բարեգործական 

նպատակներով նվիրատվություն կանեն, քան նույն կարգավիճակով 

տղամարդիկ (Mesch, 2010a, 6): 

• Կանայք հավասար պայմաններում ավելի շատ են նվիրաբերում, քան 

տղամարդիկ՝ անկախ եկամուտների չափից (Ibid.): 

• «Բեյբի բում սերնդի» և տարեց կանայք ավելի հակված են նվիրատվություն 

անելուն, քան նրանց տղամարդ գործընկերները՝ անկախ կարգավիճակից 

(Mesch at al. 2015a, 25): 

• Կանայք, ամենայն հավանականությամբ, 11 բարեգործական 

ենթաճյուղերից 10-ին ավելի մեծ նվիրատվություն կանեն՝ բացառությամբ 

սպորտի/ժամանցի ենթաճյուղի (O’Connor et al. 2018,3): 

 



23 
 

 
 

Կանանց բարեգործական ազդեցությունն առավել պարզ է դառնում, երբ մենք 

հասկանում ենք տնային տնտեսության կողմից կատարված նվիրատվությունների 

օրինաչափությունները։  

 

• Կնոջ եկամտի ամեն 10,000$ աճի համար ընդհանուր տնային տնտեսության 

նվիրատվությունը աճում է առնվազն 5%-ով։ Տղամարդու եկամտի ամեն 

10,000$ աճի համար ընդհանուր տնային տնտեսության նվիրատվությունը 

աճում է 3%-ով (Mesch 2016): 

• ԿՖԻ-ը բացահայտել է, որ տնային տնտեսությունների ¾-ը բարեգործության 

որոշում  կայացնում է միահամուռ, իսկ մեծ կարողություն ունեցող տնային 

տնտեսություններում գրեթե ½-ն է միասնական որոշում կայացնում։ Երբ 

տնային տնտեսություններում որոշում կայացնողը միայն մեկն է, ապա այս 

դեպքերում կինը տղամարդուց երկու անգամ ավելի հաճախ է որոշում 

կայացնողի դերում գտնվում։ Սա նշանակում է, որ կանայք տնային 

տնտեսությունում միշտ ներգրավված են ըտանիքի կողմից 

նվիրաբերություններ անելու որոշումների կայացման գործընթացներում։  

 

• Որոշումների կայացման հարցում կանանց ազդեցությունը փոխանցվում է 

սերնդեսերունդ: ԿՖԻ-ը մի հետազոտություն իրականացրել՝ պարզելու, թե 

արդյոք բարեգործական նվիրատվություններում սերնդափոխությունը 

ազդում է ընտանիքում կնոջ՝ որպես որոշում կայացնողի դերի 

փոփոխության վրա։ Հետազոտողները դիտարկել են 25-47 տարեկան 

տարբեր սերունդների ներկայացուցիչների, որպեսզի առավել խորը 

հասկանան բարեգործական վարքի վրա սերնդափոխության 

ազդեցությունը։ X սերունդ/Միլլենիալներ ամուսնացած զույգերի դեպքում, 

որտեղ կանայք ունեն ազդեցություն նվիրատվության որոշումների 

կայացման հարցում, նվիրատվության չափը ավելի մեծ է, քան 

նախաբումերների։ X սերունդ/Միլլենիալներ ամուսնացած զույգերի 

դեպքերում, երբ նմանատիպ  որոշումները կայացնում են բացառապես 

տղամարդիկ, նվիրատվության չափը ավելի փոքր է (Mesch at al. 2016, 16): 

 

Եզրակացությունն այն է, որ կանանց ազդեցությունը բարեգործության 

ոլորտում աճում է։ Կանայք հակված են ավելի մեծ չափերի նվիրատվություններ 

անելուն։  

Հաշվի առնելով վերոնշյալ հետազոտությունը՝ պետք է նկատի ունենալ՝ արդյո՞ք 

թիրախավորում եք միայնակ կանանց։ Արդյո՞ք հարցնում եք, թե ինչպես են տնային 

տնտեսությունում բարեգործություն անելու որոշում կայացնում։ Երբևէ նախատեսե՞լ 

եք  թիմ ձևավորելիս կամ ներդրում հայցելիս ներգրավվել միևնույն տնային 

տնտեսության բեյբի բումեր և միլլենիալ կանանց կամ հավասար թվով երկու սերնդի 

ներկայացուցիչների։ 
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Կանանց նվիրատվության հնարավորությունը  

Թեև կանայք դեռ հայտնի չեն մեծ չափի նվիրատվություններ անելու 

տեսանկյունից, այնուամենայնիվ, նրանք ունակ են և անում են մեծ չափերի 

նվիրաբերություններ։  

• IUPUI Լիլի ֆիլանթրոպիայի ընտանեկան դպրոցի՝ Միլիոնանոց ցուցակի 

(The Million Dollar List) համաձայն՝ 2000-2013 թվականներին 815 կին ավելի 

քան 1 միլիոն դոլարի նվիրատվություն է կատարել։ «Ավելի»-ն շեշտադրվում 

է, քանի որ նրանց ընդհանուր գումարը կազմել է 4,594,010,000 դոլար։  

• “Women Moving Millions”-ը շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը 

սկսել է գործել 2007 թ.-ից և կանանցից միլիոնավոր դոլարի 

նվիրատվություններ է հավաքում՝ աջակցելու կանանց և աղջիկներին: 

Նախնական արշավը երեք տարվա ընթացքում 102 կանանցից թույլ տվեց 

հավաքել ավելի քան 182 միլիոն դոլար, ինչը գերազանցեց 150 միլիոնի 

թիրախը: 2017 թվականի դրությամբ` դոնորների համայնքը աճել է՝ 

հասնելով 282 մարդու. նրանք նվիրաբերել են կամ առնվազն խոստացել են 

նվիրաբերել մեկ միլիոն և ավել իրենց նախընտրած այնպիսի 

կազմակերպությունների, որոնք ծառայում են կանանց և աղջիկներին։  

• Կանայք աչքի են ընկնում “Giving Pledge” ընկերությունում։ 

Կենտրոնանալով միլիարդատերերի վրա՝ “Giving Pledge” ընկերությունը 

խրախուսում է աշխարհի ամենահարուստ անձանց և ընտանքիներին 

նվիրաբերել հարստությունը հանուն բարեգործական նպատակների։ Շատ 

կանայք աշխատել և վաստակել են իրենց հարստությունը (Սառա Բլեյքլին՝ 

“Spanx”-ի հիմնադիրը, բազմաթիվ օրինակներից մեկն է) կամ ազդեցություն 

ունեն իրենց ամուսինների հետ կիսվող հարստությունը ուղղորդելու և 

բարեգործական խոստումը կատարելու։ 

• Պրետտի Գիլլը (2018)՝ “Sole Searcher Strategies”-ի հեղինակը, Կանադայի 

Վանկուվեր քաղաքաղում պոտենցիալ նվիրատուների զարգացման 

խորհրդատվական ընկերություն է, որն ունի մի ցուցակ, որը կոչվում է 

«Դիվա աստիճանի նվիրատվություններ»։ Վերջինս գրել է 2017 թ.-ին 

կանանց կողմից ուղղակի կամ կտակի տեսքով ավելի քան 135 միլիոն 

դոլարի մեգա-նվերների մասին։ Թեև այս ցուցակը համապարփակ չէ, քանի 

որ հիմնված է հանրային մամուլի հաղորդագրությունների վրա, 

այնուամենայնիվ, այն տպավորիչ է Գիլլի համար։ Գիլլը զեկուցում է 

հետևյալը՝  

• Ֆիլիս Հանսը դաշնամուրի  նախկին ուսուցիչ էր։ Նա 4.2 միլիոն 

դոլար հանգանակեց մի շարք բարեգործությունների, որոնք 

օգնություն էին տրամադրում Հարավային Դակոտայի երեխաներին, 

դպրոցական տարիքի պատանիներին, տեղի եկեղեցուն և 

գրադարանին։  
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• Սթեյսի Սմիթ Բրանքան 1994 թվականի Դարթմութի դասարանից է։ 

Երբ նա դեռ քառասուն տարեկան էր, իր ընտանիքի հետ միասին 

երկու միլիոն դոլարի նվիրատվություն կատարեց կանանց 

ֆուտբոլային թիմի գլխավոր մարզիչի պաշտոնը ֆինանսավորելու 

համար։  

Հարկավոր է հաշվի առնել՝ արդյո՞ք կանանցից նվիրատվություն 

հայցելու համարձակություն ունեք։ Անտեսու՞մ եք այն կանանց և 

տղամարդկանց, ովքեր կարող են 1 միլիոն կամ 4 միլիոն դոլար նվիրաբերել՝ 

հաշվի առնելով, որ մեգա նվիրաբերությունները կազմում են 25 միլիոն դոլար, 

100 միլիոն դոլար և ավել: Գիլլը սա անվանում է «նվիրատվության 

ապազգայունացում», երբ դրամահավաք իրականացնողները, հետևելով 

նվիրաբերելու միտումներին, սերտորեն կենտրոնանում են մեգանվերների 

վրա՝ կորցնելով ավելի փոքր, սակայն ոչ պակաս նշանակալի նվիրատվության 

հնարավորությունները:  

 

Կանանց նվիրաբերելու վարքագիծը 

Թեև կանայք, ի տարբերություն տղամարդկանց, ավելի շատ են 

ուշադրություն դարձնում ֆիլանթրոպիային և ավելի մեծ չափի 

նվիրատվություն անում, նրանց նվիրատվությունները բնույթով տարբեր են։ 

Կանայք հակված են նվիրատվություն անելու տարբեր կազմակերպությունների 

միջոցով, մինչդեռ տղամարդիկ անձնական բնույթի նվիրատվություն են անում։ 

Թեև այս պնդումը բոլոր կանանց համար ներկայացուցչական չէ, 

այնուամենայնիվ, նրանք հակված են ավելի փոքր չափաբաժիններով ավելի 

շատ կազմակերպությունների նվիրատվություն անել։  

Պետք է հաշվի առնել՝ ինչպե՞ս է այն փաստը, որ կանայք բաշխում են 

իրենց նվիրատվությունը, ազդում ձեր հետազոտական մոտեցումների վրա։ 

Հնարավո՞ր է արդյոք իմանալ, հավաքագրել կնոջ նվիրատվությունների մասին 

ընդհանրական տվյալներ։ Ուղղակիորեն հարցնու՞մ եք, թե իր կատարած 

բարեգործությունների ցանկում ո՛ր տեղն է զբաղեցնում ձեր 

կազմակերպությանը ուղղված վերջին նվիրատվությունը: Եթե լինի տվյալ նրա 

կողմից արդեն կատարած ընդհանուր թվով նվիրատվությունների վերաբերյալ,  

ինչպե՞ս կազդի այդ հանգամանքը ձեր կողմից հայցվող հավանական 

նվիրատվության գնահատման վրա։  

Մեծահարուստ տղամարդկանց և կանանց կողմից կատարվող 

նվիրատվությունների մոտիվացիաներում գոյություն ունի գենդերային 

գործոնով պայմանավորված տարբերություն։ Կանանց և տղամարդկանց 

հիմնարար մոտիվացիաները նույնն են. 

• Համոզմունք, որ նրանց նվիրատվությունը կարող է փոփոխություն բերել 

• Նվիրատվությունից անձնական գոհունակության զգացողություն 

• Հավատարմություն նույն ամենամյա ծրագրին  
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• Համայնքին հատուցելու ցանկություն  

 

Սակայն կանայք ավելի շատ են նվիրաբերում, քան տղամարդիկ, երբ 

ա․  հայցը չի հակասում իրենց արժեհամակարգին  

բ․  նրանք անմիջապես ներգրավված են (որպես կամավոր կամ աշխատանքային 

խմբի անդամ) 

գ․  Կարճաժամկետ մարտահրավերների կամ արհավիրքների առաջացման դեպքում:  

Օրինակ՝ կանայք ավելի հակված են նվիրաբերելու #givinTuesday-ի դեպքում 

(Mesch201b 4-5;Osili et al. 2017,4): 

Ահա մի օրինակ ԿՖԻ-ի՝ «Ո՞րտեղ են կանայք և տղամարդիկ նվիրատվություն 

անում» գրական ակնարկից. 

Դոնորների մոտիվացիաների վերաբերյալ մեր ուսումնասիրության 

արդյունքները նոր տեղեկություն են տալիս այն մասին, թե ինչպես շահույթ 

չհետապնդող կազմակերպություններում ապահովել կանանց ավելի 

արդյունավետ ներգրավվածություն։ Կանայք նշում են, որ նրանք ավելի 

հակված են նվիրատվություն կատարելուն, երբ որևէ կազմակերպության թիմի 

անդամ են կամ կամավոր՝ մի փաստ, որն այդքան էլ բնութագրական չէ 

տղամարդկանց։ Ուստի շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունները պետք 

է կանանց առաջարկեն կարևորություն ունեցող կամավոր դերեր, որպեսզի 

խթանեն նրանց մասնակցությունը։ Կանայք նշում են, որ ուղղակի 

ներգրավվածությունը կբարձրացնի նվիրատվություն անելու մոտիվացիան։ 

Սա պետք է հաշվի առնվի դրամահավաք իրականացնողների կողմից 

կանանցից նվիրատվություն հայցելու ժամանակ (Mesch 2015b 30): 

Պետք է հաշվի առնել՝ ի՞նչ հաճախականությամբ եք առաջին հանդիպման 

ժամանակ կնոջը հարցնում իր մոտիվացիաների և արժեհամակարգի 

համապատասխանության մասին։ Խնդրե՞լ եք երբևէ կանանց կիսվել որևէ 

կազմակերպության հետ իրենց ֆիլանթրոպիական փորձով։ Նման հարցադրումներով 

հնարավոր կլինի տեղեկություն ստանալ կնոջ մոտիվացիաների, ներգրավվածության 

նախընտրելի ձևի և արժեհամակարգի վերաբերյալ: 

Շատ կանայք աջակցություն ցուցաբերելիս հակված են համագործակցության։ 

ԿՖԻ-ի 2017-ի գիտաժողովում կանանց բարեգործություն ստեղծելու հարցում 

շեշտադրվեց համագործակցող կանանց դերը։ Սիմպոզիումը սկսվեց Բիլ և Մելինդա 

Գեյթս հիմնադրամի համանախագահ և հոգաբարձու Մելինդա Գեյթսի բացման 

խոսքով.«Սա է մեր՝ կանանց ուժը, մենք համագործակցում ենք և նորարարություն 

ենք անում, որպեսզի մեր ձայնը լսելի դարձնենք և հասնենք փոփոխության։ Որպես 

բնատուր ձևով ցանց հյուսող՝ կանայք հակված են կապ հաստատելու այլ անձանց 

հետ՝ միասին ազդելու նպատակով։ Հենց ցանց հյուսող և ոչ թե ցանց ստեղծող, քանի 

որ ցանցի ստեղծումը կարող է օգնել այնպիսի կապեր ստեղծելուն, որոնք կօգնեն 

կարիերայի կամ բիզնես գաղափարի հետ կապված, մինչդեռ ցանցի հյուսումը ավելի 

կամրապնդի այդ կապերը։ Այս ձևակերպումը սահմանել է Բոբ Լիթթելը մոտ 
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տասնհինգ տարի առաջ։ Այժմ Լիթթելը Ատլանտայի “Netweaver International”-ի ցանցի 

հյուսման գծով (netweaving) տնօրենն է։ Նա պնդում է.«Երբ մարդիկ ցանցեր են 

ստեղծում, հիմնականում դրանք վերաբերում են «ինչպե՞ս կարող ես ինձ օգնել», 

«կարո՞ղ ես ինձ տալ այն, ինչի կարիքն ունեմ» հարցերին։ Ցանցերի հյուսումը 

վերաբերում է «Ինպե՞ս կարող եմ օգտակար լինել», «Կա՞ ինձ ծանոթ որևէ մեկը, որի 

համար օգտակար կլինի ձեզ հետ հանդիպումը» հարցերին (Strang 2011): 

Այս մոտեցումը կարող է լինել վստահելի հարաբերությունների ստեղծման 

հիմքում, իսկ կանայք կարևորում են հարաբերությունների ստեղծումը։ Երբ նրանք 

հավաքվում են, տեղեկություն են փոխանակում իրենց մասին՝ լինի մասնագիտական, 

թե անձնական։ Նրանք միմյանց առաջարկում են կապեր և գաղափարներ, 

ներգրավվում գործընթացում։ Բարեգործական ցանցերն աչքի են ընկնում կանանց 

շրջանում, քանի որ կանայք կապ են ստեղծում խմբի հետ և թույլ տալիս կոլեկտիվ 

ազդեցությամբ լուծել ցանկացած հարց: Կանանց համագործակցելու 

հակվածությունը անհատ ֆիլանթրոպ լինելու փոխարեն կարևոր տարբերակում է 

հատկապես մեր օրերին, երբ դրամահավաքների պրակտիկաները ավելի հաճախ 

շեշտը դնում են անհատական մակարդակում ռազմավարությունների վրա։  

Պետք է հաշվի առնել՝ որքա՞ն հաճախ եք հրավիրում կանանց ձեր 

միջոցառումներին և խրախուսում նրանց ցանցից մարդկանց ևս ներգրավել կամ 

կիսել յուրացրածը ցանցի հետ։ Արդյո՞ք նպատակային եք կոլեկտիվ հայցման 

ռազմավարություն մշակելիս կարողություն ունեցող կանանց խմբերի համար, ինչպես 

նաև անհատական ռազմավարություն մշակելիս: Ավելի ուշ, գրքում կտեսնեք 

կազմակերպություններից հաջողակ օրինակներ, երբ անհատի փոխարեն ցանցային 

մոտեցում է ցուցաբերվել։ Կանայք ակնկալում են ներգրավվել և հասկանալ մի 

կազմակերպության, նախքան նվիրատվության հայցում: Կանանց մի մասին դեպքում 

դա կարող է լինել ընդամենը մեկ խոսակցությամբ, հատկապես եթե նրանց 

արժեհամակարգի և ներդրման վերաբերյալ հարցեր տրվեն։ Այլ դեպքերում գուցե 

որոշակի ժամանակ և փորձ պահանջվի, մինչև որոշում կայացվի նվիրաբերության 

մասին։ Մոտենալով այդ կանանց՝ առաջին հերթին նվիրաբերության համար կարող 

եք շտապեցնել նրանց և դրդել իրենց զգալ չգնահատված։ Ստորև բերված է շահույթ 

չհետապնդող մի կազմակերպության կին շահառուի հետ հարցազրույցից հետևյալ 

թեմաների շուրջ ամփոփ մի նկարագիր. 

• «XX» կազմակերպությանը սատարելու համոզիչ պատճառնե՞ր  

 - Հավատ հեղինակության և առաքելության հանդեպ 

• Ֆիլանթրոպիայի հետ կապված մտքե՞ր 

 - Մինչ նվիրաբերելը իմանալ և տեսնել դրա անհրաժեշտությունը  

• Ներգրավվածության հետ կապված մտքե՞ր 

-Ակտիվ ներգրավվածության կամք  

 -«XX» կազմակերպության պատմություններից ոգեշնչվածություն, սակայն 

ավելի մեծ ներգրավվածության ցանկություն, քան պարզապես նվիրատվությունն է։  

• Առաջնորդության հետ կապված հարցեր 
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 -Կա ներգրավված լինելու ցանկություն, սակայն չկա վստահություն, որ 

կազմակերպությունը իրենց կարիքն ունի։  

Այս պատասխանները ֆոկուս խմբերում և հարցումներում լսած հարյուրավոր 

պատասխաններից պարզապես մի քանիսն են։  

Պետք է հաշվի առնել՝ երբ գնահատում եք կանանց նվիրաբերություն անելու 

հավանականությունը, արդյո՞ք գնահատում եք նաև կազմակերպության հանդեպ 

վստահությունը, ներգրավվածության աստիճանը, և թե ինչպես է այն ընկալվում։ 

Նախատեսու՞մ եք արդյոք առնվազն երկու այց կամ ինտերակցիա մինչև 

նվիրաբերության հայցում, որպեսզի պարզվի գումարից զատ այլ ինչ կարող է նա 

առաջարկել։ Արդյո՞ք անկեղծ եք, երբ ներդրում եք հայցում և պատմու՞մ եք իր 

աջակցության մասին՝ լինի այն ժամանակի, տաղանդի և նյութական կարողության 

տեսքով։  

Ի տարբերություն տղամարդկանց՝ կանայք կարող են ավելի շատ ժամանակ 

պահանջել նվիրատվության կամ ներգրավվման այլ ձևերի մասին որոշումներ 

կայացնելու համար։ Շատ հետազոտություներ վկայում են, որ կանայք բազում 

գործոններ են հաշվի առնում մեքենա կամ ընտանեկան հանգստի վայր ընտրելիս կամ 

պարզապես ընտանեկան պլանավորման հարցերի համար։ Վերջերս “Wells Fargo 

Investment Institute”-ի՝ կանանց ներդրումների վերաբերյալ  զեկույցը բացահայտել է, 

որ ավելի հավանական է` կանայք տեղեկություն և խորհուրդներ փնտրեն 

ներդրումների մասնագետներից, քան տղամարդիկ, ինչը միայն օգտակար արդյունքի 

է հանգեցնում։  Կանանց համբերելու մեծ պատրաստակամությունը, ավելորդ 

առևտրից հրաժարվելը, կրթության ձգտումը և ներդրումային ծրագրին հավատարիմ 

մնալը ավելի լավ արդյունքների է հանգեցնում: Այս հատկությունները նրանց, ի 

տարբերություն տղամարդկանց, դարձնում են ավելի արդյունավետ որպես ներդրողի 

(Wells Fargo 2017,9): 

ֆիլանթրոպիայում՝ որպես ներդրման ոլորտ, կանայք ցանկանում են 

հասկանալ, ստուգել փաստերը և լինել ներգրավված, որպեսզի վստահ լինեն, որ ճիշտ 

ընտրություն են կատարում նվիրատվության համար։ Ավելին` նրանք ցանկանում են 

նախօրոք իմանալ հնարավոր ազդեցության մասին։  

Պետք է հաշվի առնել` եթե իրավաբանական փորձաքննության 

համատեքստում վերաձևակերպում եք կանանց ներգրավվածությունը, ապա ի՞նչ 

տարբեր հարցեր կարող եք ուղղել նրանց ձեր կազմակերպությանը անդամակցելու 

ժամանակ: Ինչպե՞ս մշակել ներգրավվածության հնարավորությունները, որպեսզի 

դրանք լինեն իրենց նախասիրություններին համապատասխան և բարձրացնեն 

ոգևորությունը։ Դրամահավաք իրականացնողները կարևորում են դոնորների 

դոնորներին պահելը, քանի որ այն ավելի քիչ ռեսուրս է պահանջում, քան նոր դոնոր 

գտնելը: Ինչպե՞ս ենք համեմատում արդեն իսկ բավականաչափ հետաքրքրված կնոջ 

մասնակցության կամ նրան տրամադրած տեղեկության արժեքը նոր ծրագրերի 

համար դոնորների ներգրավման ծախսատարության հետ: 
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Կանայք ինքնաբերաբար բարձր աստիճանի դերերի փոխարեն կարող են ձգտել 

մեծ ազդեցություն ունեցող կամավորական աշխատանքների: Կանանց ներգրավումը 

ձեր խորհուրդներում կարող է կարևոր դեր խաղալ նրանց բարեգործության 

խթանման համար: Այս հայեցակարգի մասին ես առաջին անգամ լսել եմ 2013-ին՝ 

Դաներ համալսարանի, Ուելսլի քոլեջի նախկին նախագահ Նաներլ Օ. Դյուկից։ 

Կանանց աշխատանքային խմբի հետ խոսելիս նա նշեց, որ երիտասարդ կանայք 

առաջնորդության հարցում հաճախ սոցիալականացվում են այնպես, որ դրսևորեն 

տղամարդկանցից տարբերվող վարքագիծ։ 

Նրանք նախընտրում են այնպիսի դերեր, որոնց շնորհիվ կարող են 

համագործակցել այլոց հետ հանուն փոփոխությունների հաստատման և չեն ձգտում 

բարձրաստիճան դերերի, օրինակ՝ խորհրդի նախագահ: Այս պնդումը, իհարկե, չի 

վերաբերում բոլոր կանանց, և նույնիսկ այս պահին, որ ես գրում եմ, մեծանում է այն 

կանանց թիվը, որոնք ստանձնում են առաջատար դերեր և կայացնում կոշտ 

որոշումներ: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչպես կարող է այս 

սոցիալականացումը ինքնաբերաբար ազդել ինչպես կին, այնպես էլ տղամարդ 

թեկնածու առաջնորդների վրա: Դուք գուցե «չտեսնեք» նույնքան շատ կանանց՝ 

պատրաստակամ ստանձնելու ձեր կազմակերպության առաջնորդի դերը։ 

Պետք է հաշվի առնել՝ գուցե հարկավոր է համապատասխան կրթել ձեր կողմից 

որպես առաջնորդ դիտարկվող կնոջը այն մասին, թե որքան կարևոր է 

բարձրաստիճան դեր ստանձնելը, քանի որ դա կարող է մեծացնել այն ազդեցությունը, 

որ նա ուզում է ունենալ: Նաև պետք է հաշվի առնել, թե ինչպես կարելի է ժամանակի 

ընթացքում հետևել կանանց: Կանայք իրենց կարիերայում առաջ են գնում 

զիգզագաձև, քանի որ փորձում են կատարել նաև ընտանեկան 

պարտականություններ և հաստատել այլ, անձնական կյանքի փոփոխություններ: 

Հետաքրքրվածությունը ձեր առաքելության հանդեպ կարող է ժամանակի ընթացքում 

փոփոխվել: Ինչպե՞ս կապ պահպանել նրանց հետ, որպեսզի հիշեն ձեր 

կազմակերպության մասին, երբ պատրաստ կլինեն ստանձնել առաջնորդի դերը: 

 

Ինչու՞ զբաղվել այդ հարցով 

 

Կանանց բարեգործական վարքը դրամահավաք իրականացնողների համար 

ամենակարևոր տարբերակիչն  է, որպեսզի հնարավոր լինի հասկանալ և 

համապատասխանաբար հարմարեցնել սեփական վարքագիծը: Այնուամենայնիվ, 

այս բաժինը ընթերցելիս գուցե հարց առաջանա. «Հանուն ինչի՞. Կանանց հետ 

աշխատանքը չափազանց երկար ժամանակ է պահանջում»: Եթե ֆինանսական 

պատճառները համոզիչ չեն, ապա հաշվի առեք երկու լրացուցիչ պատճառներ, որոնք 

նշվում են Լիզա Ուիթերի և Լիզա Չենի կողմից՝ “The She Spot։ Why Women Are the 

Market for Changing the World – And How to Reach Them” աշխատությունում։  
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Երբ կազմակերպությունը շահում է կնոջ վստահությունը, նրա հավատարիմ 

լինելու շնորհիվ  վերջինս մերձենում է ձեր առաքելության հետ՝ իր հետ ներգրավելով 

նաև իր ցանցը:  

«Երբ մարքեթինգի միջոցով թիրախավորում եք կանանց, օգտագործում եք 

աշխարհի ամենահզոր շուկայավարման գործիքը՝ ուղիղ խոսքը։ Ձեզ հավատող 

կանայք կարող են օգնել մյուսներին ևս հավատացնել՝  ձեր խոսքը տարածելով 

շրջապատում և ընտանիքում, կամ պարզապես կիսվելով իրենց անկեղծ կարծիքով, 

թե ինչու են աջակցում»։ Ըստ Վիտերի և Չենի (2008, 16):  

Սա նշանակում է հավանական դոնորների արագ հավաքագրում, որոնք իրենց 

հերթին կներգրավեն այլ դոնորների: Նվիրաբերելու և ցանց ձևավորելու 

արդյունքներն անհամեմատելի են մեկանգամյա նվիրատվության հետ։ 

Ավելին, երբ կանանց բարձր չափանիշներին համապատասխան եք, ապա 

ինքնըստինքյան բավարարում եք  նաև տղամարդ դոնորների պահանջները: 

Ներկայիս շատ նվիրատուներ իրենց համարում են «ներդրողներ»: Թեև տղամարդիկ 

կարող են չուղղել այն բոլոր հարցերը, որ կանայք են ուղղում սկզբնական փուլում, 

այնուամենայնիվ, ժամանակի ընթացքում նրանք կարող են տարբեր բնույթի հարցեր 

տալ: Ես միշտ վերհիշում եմ իմ մենթոր Մարթա Թեյլորի խոսքերը. «Երբ կանանց 

նկատմամբ ցուցաբերվում է նույն մոտեցումը, ինչ տղամարդկանց, ապա դուք 

կորցնում եք կանանց: Երբ կանանց ցուցաբերում եք իրենց համար նախընտրելի 

մոտեցում, ապա ներգրավում եք թե՛ կանանց, թե՛ տղամարդկանց»:  

Հաշվի առնելով, որ կանայք ներգրավվածություն ունեն տնային 

տնտեսություններում, բարեգործական որոշումների  կայացման մեծամասնության 

դեպքում կամ հանդիսանում են որոշում կայացնողը, այս պնդումը պետք է համարվի 

բոլոր դոնոր ռազմավարությունների հիմնարար կանոն։  
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ԳԼՈՒԽ 2. Ի՞ՆՉ ԵՆ ՄՏԱԾՈՒՄ ԿԱՆԱՅՔ 

 

Ապագան տեղափոխվում է ներկա, երբ քաղաքացիները ներգրավում են մեկը 

մյուսին` հարցնելով հնարավորությունների մասին, պարտականությունների, 

այլակարծության և նվերների միջոցով։ 

—Փիթեր Բլոք, “Community: The Structure of Belonging” 

 

 

Այս գլուխը կօգնի տեղեկանալ այն ամենի մասին, ինչը ձեզ շրջապատում է։ 

Որտե՞ղ է այն հիմնական տեղեկությունը, թե ինչպես են կանայք նվիրատվություն 

անում ձեր կազմակերպությանը: Ի՞նչ են մտածում շահառու կանայք ձեր մասին։ Ինչու՞ 

են հետաքրքրվում ձեզանով։ Ի՞նչ ունեն ասելու նրանց բարեգործության մասին։ 

Ո՞րոնք են ձեր կազմակերպության արժեքները և ուժեղ կողմերը։ 

Ծավալուն հետազոտությունների շնորհիվ մենք գիտենք, որ եթե սկսենք 

աշխատել հանուն փոփոխության՝ ելնելով  կազմակերպության ուժեղ կողմերից, ապա 

հաջողության հավանականությունը ավելի մեծ կլինի, քան բացերի և խնդիրների վրա 

կենտրոնանալու դեպքում։ Փիթեր Դրաքերը՝ փոփոխությունների կառավարման 

ոլորտի գնահատված մի առաջնորդ, հարցազրույցներից մեկում ասել է՝ 

«կազմակերպության ղեկավարության խնդիրն է ստեղծել ուժեղ կողմերի այնպիսի մի 

շարք, որ համակարգի թուլությունը դառնա ոչ տեղին» (Cook 2013): 

 

Տվյալներ առաջնորդության վերաբերյալ  

 

Պատկերացնելով նվիրատվությամբ կապի հաստատումը կազմակերպության 

հետ՝ ինչպե՞ս են կանայք տեսնում իրենց ներկայացուցչությունը վերջինիս 

առաջնորդության մակարդակներում։ Մարդիկ հաճախ սկսում են ուսումնասիրել 

կազմակերպությունը՝ ուսումնասիրելով վերջինիս ղեկավարությանը, նայելով այն 

մարդկանց անունները և նկարները, ովքեր որոշումների կայացման կարևոր մաս են 

կազմում։ Նկարները և անունները նրանց վրա մեծ տպավորություն են թողնում 

առանց կենսագրությունն ընթերցելու։ Եթե կին դոնորները քիչ ներգրավված կանանց 

տեսնեն ձեր կազմակերպության առաջնորդների ցանկում, կամ առհասարակ 

չտեսնեն, ապա կարող են ենթադրել, որ ձեր կազմակերպությունը իրենց համար 

այդքան էլ ճիշտ տարբերակ չէ։  

Գենդերային բազմազանության հաստատումը ղեկավարման մակարդակում 

կարևոր է։ Կան բազում վկայություններ այն մասին, որ կազմակերպության 

աշխատողների թիվը աճում է, երբ կանայք որոշում կայացնողների մաս են կազմում։ 

2013 թվականին Բիզնես կառավարման և էթիկայի միջազգային 

պարբերականում թողարկված մի հետազոտություն ցույց է տալիս, որ կանայք արդար 

և բարոյական որոշումներ կայացնելիս մի շարք շահագրգիռ կողմերի են հաշվի են 

առնում: Սա բարձրացնում է կազմակերպության կատարողականությունը։ Կանանց 
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բարձր ներկայացուցչություն ունեցող ղեկավարությունը սեփական կապիտալից 53% 

բարձր եկամտաբերություն է ունենում (Carter and Wagner 2010): 

Չնայած բերված փաստարկներին՝ ղեկավար մարմիններում կանանց 

ներգրավվածությամբ ԱՄՆ-ը բավականին զիջում է այլ երկրներին։ Այնուամենայնիվ, 

ուշադրությունը և տրամադրվածությունը փոփոխությունը հնարավոր են դարձնում։ 

Thirty Percent Coalition-ը՝ հիմնադրված 2011 թվականին, որպես  հանրային ոլորտի 

առաջնորդների, ներդրողների և կորպորացիաների համագործակցություն, 

օգտագործում է իր ավելի քան 80 հոգանոց բազմազանությունը և հավաքական 

ներուժը՝ ղեկավարման օղակներում կանանց ներգրավվածությունը բարձրացնելու 

համար։ 2016 թվականի հոկտեմբերի դրությամբ՝ ավելի քան հարյուր 

թիրախավորված կազմակերպություն իրենց ղեկավարման խորհուրդներում 

ընտրեցին նոր կին թեկնածուների։  

Նման միտումը երաշխավորված է բազմաթիվ համալսարաններում և շահույթ 

չհետապնդող կազմակերպություններում։ Երբ 2013 թվականին Դյուք համալսարանը 

վերանայեց ներգրավված կանանց թիվը իր բազմաթիվ խորհուրդներում, պարզվեց, 

որ 11 առաջնային խորհուրդներում կանայք կազմում էին միջինը 24 տոկոս։ Որոշ 

դեպքերում կանայք ավելի շատ էին, քանի որ խոսքը հենց «կանանց խորհուրդների» 

մասին էր։ Օրինակ՝ բուժօգնության խորհուրդը, որտեղ կանայք կազմում էին 

խորհրդի անդամության 71 տոկոսը։ Ամենաքիչ բազմազանություն ունեցողը այն 

խորհուրդներն էին, որոնք մինչև վերջերս հիմնականում բաղկացած են արական 

սեռի ուսանողներից և շրջանավարտներից։ Դրանք են՝ բժշկական դպրոցները (18 

տոկոս) , բիզնեսը (ընդամենը 11 տոկոս) և ճարտարագիտությունը (13 տոկոս): Այս 

նույն անհավասարությունը առկա էր նաև Ուիլյամ և Մերիի քոլեջում: Չնայած Ուիլյամ 

և Մերրի անվանմանը՝ 2013-ին բոլոր խորհուրդներում գենդերային 

ներկայացուցչությունը ուներ հետևյալ տեսքը. 63 տոկոս տղամարդ և 37 տոկոս կին: 

Երկու համալսարաններում կին առաջնորդների համամասնությունը չի արտացոլում 

կին ուսանողների կամ շրջանավարտների տոկոսային ներկայացուցչությունը՝ 

համապատասխանաբար 50 տոկոսից ավելին: 

 

 

Տվյալներ դոնորների վերաբերյալ  

 

Դոնորների տվյալների բազայի կամ տվյալների կառավարման համակարգի 

վերլուծությունը թույլ կտա բացահայտել ձեր հաստատությանը նվիրատվություն 

անող կանանց պատմությունները: Գիտեմ, որ ձեզանից շատերը այս առաջարկի 

պատճառով շփոթման մեջ կհայտնվեն՝ բողոքելով առկա համակարգից: Հասկանում 

եմ, որ շատ համակարգերի կառուցվածը գլխացավանք է առաջացնում, երբ փորձ է 

արվում նվիրատվությունները վերլուծության ենթարկելու ըստ գենդերային 

բաղադրիչի։ Առանց հստակ գործընթացների և ընթացակարգերի՝ հնարավոր է որևէ 

տնային տնտեսության կողմից նվիրատվությունը ճշգրիտ չմուտքագրվի, եթե նույնիսկ  
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կան հստակ վկայություններ այն մասին, որ կինը որոշումների կայացման հարցում 

կարևոր դեր է խաղացել։ Անկասկած, կանանց ֆիլանթրոպիայի ազդեցության 

վերաբերյալ վկայությունները պահանջում են տվյալների կառավարման 

համակարգեր։ Հույս կա, որ այս փոփոխության հաստատման ճանապարհին ենք։ 

Միևնույն ժամանակ, ներկայիս նվիրատվությունների նույնիսկ ամենապարզ 

վերլուծությունը՝ ըստ գենդերի բաղադրիչի, թույլ կտա բացահայտել նոր 

տեղեկություն։  

Բնապահպանական մի ընկերության առաջնորդները սկսեցին վերլուծել թե 

ինչպես են իրենց կին դոնորները նվիրաբերում։ Նրանք սկսեցին կազմակերպության 

նամակագրության ծրագրի վերլուծությամբ։ Բացահայտեցին, որ 

նվիրաբերությունների 51 տոկոսն են կանանց կողմից, իսկ 49 տոկոսը՝ 

տղամարդկանց, ինչն ընդգծեց այն, որ առաքելությանն արձագանքում են կանայք։ 

Այնուամենայնիվ, տղամարդիկ ավելի մեծ չափերի նվիրատվություն են անում: 1000 

դոլարից ավել նվիրաբերող կանանց և տղամարդկանց համեմատությունը ուշագրավ 

էր. 1000 դոլարը գերազանցող նվիրատվություն արել է 962 տղամարդ, 653 կին: 

Մաքգիլլ համալսարանի միջին նվիրաբերության ավանդական 

համեմատությունը՝ 76$  տղամարդկանց դեպքում և 64$ կանանց դեպքում, ցույց 

տվեց, որ իրականությունն ամբողջությամբ չի արտացոլում։ Համալսարանն ավելի 

խորը ուսումնասիրեց սերնդային  միտումները և պարզեց, որ չնայած բոլոր 

սերունդներում կանայք ավելի քիչ են նվիրաբերում, քան տղամարդիկ, սակայն, այն 

կանայք, որոնք ավարտել են 2000 թվականին կամ ավելի ուշ, ի տարբերություն 

տղամարդկանց, ավելի շատ էին  նվիրաբերում: 

Դյուքի համալսարանը վերլուծեց բակալավրիատի շրջանավարտների կողմից 

նվիրատվության միջին տևողությունը և դուրս բերեց զգալի 

անհամապատասխանություն տղամարդկանց և կանանց միջև. կին 

շրջանավարտները տալիս էին 7,857$՝ տղամարդ շրջանավարտների նվիրատվության 

կեսից (19,085$) քիչ: Դպրոցը կատարեց կարողություն-նվիրատվություն 

հարաբերականության վերլուծություն,  սահմանեց անհատի հնգամյա 

բարեգործություն կատարելու ունակությունը և պարզեց, որ 25,000 ԱՄՆ դոլար կամ 

ավելի գումար տվող կանայք ավելի ցածր տոկոս են կազմում, քան նույն 

կարողությամբ տղամարդիկ:  

Ազդեցիկ պատմություն պատմելու համար ձեր տվյալները օգտագործելիս ձեր 

եզրակացությունները կարող եք ձևակերպել որպես «բաց թողնված եկամուտներ»: 

Մեզնից շատերը վաճառքից գիտեն, որ համոզիչ չէ ասել՝ «դու կարող էիր մեկ տարում 

10 միլիոն ԱՄՆ դոլարից ավել աշխատել»,  այլ նախընտրելի է՝ «վերջին մի քանի 

տարիների ընթացքում տարեկան կորցնում եք 10 միլիոն դոլար»։ Երբ «Ուիլյամ և 

Մերի»-ին վերլուծեց 2015 թ.-ի նվիրատվությունները, պարզվեց, որ եթե կանանց 

կողմից կատարած միջին նվիրատվությունը նույնը լիներ, ինչ տղամարդկանցը, ապա 

այդ տարի լրացուցիչ 3.4 միլիոն կհավաքվեր։  
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Տվյալների վերլուծման շատ տարբերակներ կան. տարբեր մակարդակներում 

միջին չափի նվիրատվություններում  ավանդական գենդերային տարբերությունից 

մինչև տարբեր գործընթացներում ներգրավվածության վերլուծություն և դոնորների 

նվիրատվությունների պատմության մեջ գենդերային տարբերությունների 

դիտարկում։ Այս ամենը թույլ կտա հասկանալ՝ ինչ է այժմ տեղի ունենում։ Պատմական 

հեռանկարների վերլուծությունը, վիճակագրությունը և միտումները, ինչպես 

Մաքգիլլի սերնդային միտումների վերլուծությունն է, կարող են օգնել հասկանալ՝ ո՛ր 

ուղղությամբ կենտրոնացնել ջանքերը։ Ավելին, ձեր տվյալները առաջ կբերեն նոր 

հարցադրումներ։  

Նշված բոլոր երեք կազմակերպություններն օգտագործել են իրենց 

հավաքագրած տվյալները նոր հարցադրումներ ձևակերպելու համար՝ նպատակ 

ունենալով ուղղել դրանք կին դոնորներին և պարզել թե, ինչ գործոններով է 

պայմանավորված նրանց նվիրատվությունների տարբերությունը։  

Եթե կանանց դպրոցի, քոլեջի անդամ եք կամ շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպության, որի ուշադրության կենտրոնում են կանայք և աղջիկները, ապա 

կարող եք ենթադրել, որ կին շահառուներն իրենց տեսնում են որպես հանրային դեմք։ 

Հնարավոր է, որ կանայք ձեր խորհրդի գերակշիռ մաս կազմեն։ Դուք մեծամասամբ 

այցելում եք կանանց, տվյալների կառավարման համակարգում գերակշիռ մասը 

կանայք են, և կիսվում եք պատմություններով այն երիտասարդ կանանց, աղջիկների 

մասին, ում ծառայում եք։ Այնուամենայնիվ, շարունակում եմ խրախուսել ձեզ, որ 

վերլուծեք դոնորներին։ Հնարավոր է դոնորների անսպասելի խմբեր բացահայտել և 

ավելին իմանալ նրանց մասին, հարցնել դոնորներին նվիրատվությունների 

պատճառների մասին, և թե ինչպես են ձեր կազմակերպությանն ուղղված 

նվիրատվությունները տարբերվում այլ կազմակերպություններից, որոնց իրենք 

աջակցում են։ Նրանց նվիրատվության վարքի ուսումնասիրումը կարող է առաջ բերել 

զրույցներ և դրամահավաքի նոր հնարավորություններ։ 

 

Ճանաչեք դոնորներին և շահառուներին 

 

Բավարար չէ կրկնել, թե որքան կարևոր է բացահայտման փուլում հասկանալ 

կին դոնորների և շահառուների ընկալումները՝ մինչև տեսլականի սահմանումը և 

նախագծումը։ Հարցումները, ֆոկուս խմբերը և կառուցվածքային հարցազրույցները 

կարող են կարևոր տեղեկություն տրամադրել այնպիսի կին դոնորների և 

շահառուների մասին, ինչպիսիք են զարգացման պատասխանատու թիմը, խորհրդի 

անդամները և ղեկավարությունը։ Մյուս կողմից, պատշաճ չիրականացնելու դեպքում 

կարող են հանգեցնել սխալ եզրահանգումների, ինչի արդյունքում կկայացվեն սխալ 

որոշումներ։ Լավ անելու դեպքում դուք կստանաք արժեքավոր տեղեկություն, որը 

կօգնի աշխատել նրա հետ, ով կնախագծի ձեր հոգեոմետրիկան։ 

Կանանց վերաբերյալ հարցուփորձը կարող է տրամադրել հարուստ, որակյալ 

տեղեկություն։ Եվ ինչպես գիտեք, հարցուփորձ անելը դոնորների ձեռքբերման և 
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հավանական դոնորների ցանկի մշակման հիանալի տեխնիկա է։ Այլ անձանց 

պատմությունները լսելով և ընդլայնելով մեր մտածողությունը՝ մենք ստուգում ենք 

կամա թե ակամա արված մեր ենթադրությունները։ Հարցադրումները և 

պատասխանների ուշադիր ունկընդրումը օգնում է թարմացնել մեր համոզմունքները։ 

Այս մոտեցումը նաև օգնում է զարգացնել տարբերությունների մասին մեր ընդհանուր 

ընկալումը, որն իր հերթին թույլ կտա ավելի ճշգրիտ որոշումներ կայացնել։ 

Հետաքրքրասիրությունից դրդված հարցադրումները և նոր տեղեկություն 

յուրացնելու պատրաստակամությունը ոչ միայն մատնանշում են կազմակերպության 

ուժեղ կողմերը, այլև բացահայտում, թե ինչպես են կին շահառուներն ընկալում ձեզ և 

ինչպես են տեսնում ապագայում իրենց կապը ձեր կազմակերպության հետ։ Հարցեր 

տալը նաև մարդկային  կապեր է ստեղծում՝ հնարավորություն տալով  միմյանց 

հասկանալու սեփական «դերից դուրս» և որպես մարդ, այլ ոչ թե որպես ղեկավար, 

աշխատակազմի անդամ կամ դոնոր: Ինչպես մենք բոլորս գիտենք, անկեղծ 

հարաբերությունների ստեղծումը մեր դրամահավաքների հիմքում է։ 

Ձեր կին շահառուների ձայնը լսելի դարձրեք բացահայտման փուլում։ 

Բարեգործության ոլորտում ունեցած փորձի մասին կնոջն անձամբ հարցուփորձ 

անելը ձեզ կտրամադրի հարուստ, որակական պատասխաններ, որոնք հնարավոր չէր  

հավաքագրել ավելի մեծ խմբերում կամ հարցումներում։ Եթե ձեր ժամանակը 

սահմանափակ է, ապա ձեր դոնորներից մի քանիսին ուղղեք հետևյալ հարցերը. 

● Նկարագրեք մինչ այսօր ձեր նվիրատվության ամենաոգևորիչ պահը, 

պարտադիր չէ, որ այն կապված լինի այս կազմակերպության հետ։  

o Պատմեք, թե ինչ է պատահել։  

o Ի՞նչը հնարավոր դարձրեց այդ նվիրատվությունը։ Ո՞րն էր ձեր 

դերակատարումը։ Ո՞րն էր ձեր ընկերության դերակատարումը: Ո՞րն էր 

աշխատակցի դերն այս հարցում։  

o Ի՞նչ այլ գործոն հնարավոր դարձրեց այս փորձը իրականացնել։  

Դուք կիմանաք նրա արժեքները, մոտիվացիաները, հարաբերությունների 

նախապատվությունները, տեղեկատվությունը, որին տիրապետում է և 

տնտեսվարման ձևը։  

Ահա կանանց հիշարժան պատմություններից մեկ օրինակ. 

Ես նվիրատվություն արեցի, քանի որ խնդրել էին։ Իհարկե, այդքան պարզ չէր 

ամեն ինչ, բայց առանցքային էր։ Այդպես վարվեցի, քանի որ իմ քաղաքում մի 

շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն կար, որով ես հետաքրքրվում էի։ 

Ինձ անձամբ գիտեին, և իմ դուստրը ներգրավված էր նրանց 

աշխատանքներում, երբեմն ինձանից խորհուրդներ էին հարցնում, բայց երբեք 

չէին դիմել նվիրատվության համար։ Այդ պատճառով ես նվիրատվություն չէի 

արել մինչ այդ պահը։ Իհարկե փոքր չափի նվիրատվություններ անում էի, բայց 

միանշանակ ոչ այնքան, որքան կարող էի։  

Մյուս կողմից, այս կազմակերպությունն ամեն ինչ արեց, որ առաջին 

հերթին ինձ ճանաչի։ Նրանք չսահմանափակվեցին միայն ինձանից 
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խորհուրդներ հարցնելով, այլև ծանոթացան իմ ընտանիքի և այն ամենի հետ, 

ինչ ինձ հետաքրքրում էր։ Նրանք, նախքան գործողություններին 

անդրադառնալը, միշտ հարցնում էին իմ ընտանիքի և իմ գործերի մասին:  Երբ 

ես իմ առաջին նվիրատվությունը արեցի՝ 500 ԱՄՆ դոլարի չափի, նրանք 

հիանալի տնօրինեցին այն։ Այն կրթաթոշակի համար էր, և ես միակը չէի, ով 

աջակցում էր կրթաթոշակին, այսինքն լրիվ ինքնուրույն արված ծրագիր չէր։ Ես 

ուսանողներից մեկից ձեռագիր նամակ ստացա, որով ինձ հրավիրում էր 

մասնակցելու իրենց ղեկավարության հետ միջոցառմանը։ Թեև չէի կարող 

մասնակցել, այնուամենայնիվ ներագրավված զգացի։ Նրանք շարունակում էին 

ինձ տեղեկացված պահել իրենց գործերի մասին։ Կարծեմ գրավոր կամ զանգի 

միջոցով ամեն եռամսյակ ես ստանում էի տեղեկություն նրանց 

նախաձեռնությունների և վերջիններիս արդյունքների վերաբերյալ։ Ինձ հաճելի 

էր, երբ նրանք աշխատանքի գնահատման համակարգում  կիսվեցին իրենց 

առաջընթացով։ 

Անցած տարվա աշնանը նրանք զանգ նշանակեցին իմ և իմ ամուսնու 

հետ (թեև ավելի քիչ է ներգրավված, նա նույնպես հետաքրքրվում է իրենց 

աշխատանքներով)։ Իհարկե, մենք գիտեինք, որ սա նշանակում է, որ մեզ 

հանգանակության համար են դիմելու։ Տնօրենը զանգեց, և հանդիպումը 

չմեկնարկեց կազմակերպության գործունեության մասին պատմելով։ Նա 

հետարքրվեց մեր որպիսությամբ և հարցրեց, թե ինչով ենք այժմ զբաղվում։ 

Մենք զգացինք մեր կիսած տեղեկության հանդեպ նրա հետաքրքրվածությունը։ 

Այնուհետև նա նկարագրեց մի շատ կարևոր հիմնահարց, և մեծ 

նվիրատվություն խնդրեց մեզանից՝ նշելով, որ մենք կդառնանք այս 

նախաձեռնության առաջնորդ։ Հայցը ավելին էր, քան մենք ակնկալում էինք, 

սակայն մի քանի անգամ քննարկելուց հետո այն իրագործելի դարձնելու ձև 

գտանք։ Տեսնել այս նոր նախաձեռնությունը և իմանալ, որ մենք օգնելու ենք ի 

կատար ածել այս փոփոխությունը, կարծես փոխհատուցում լիներ մեր 

ներդրումների համար։ 

 

Այս դոնորը կիսվեց այն ամենով, ինչին նա չէր կարող չարձագանքել։ 

Նվիրատվություն անելու հայցը չէր միայն կարևոր։ Վերջինս նաև գնահատում էր 

անձնական բնույթի խոսակցությունները, ինչպես նաև գնահատումը՝ անկախ 

նրանից, թե ինչքան էր նվիրաբերվելու։ Նա նաև ուշադրություն էր դարձնում 

կազմակերպության աշխատանքների ազդեցությանը և նրան, թե ինչպես էր 

ուղղորդվում հանգանակության հարցում։ Ի վերջո, զգաց հարգանք, երբ իրեն և իր 

ամուսնուն առաջարկեցին դառնալ նոր նախաձեռնության առաջնորդներից։ Նա 

ոգևորված էր փոփոխություն անելու այս հնարավորությամբ։  

Մի քանի թոփ դոնորների նման պատմություններ լսելուց հետո դուք կարող եք 

սկսել թեմատիկ ուղղություններ դուրս բերել։ Մի կազմակերպություն սկսեց 
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հասկանալ իր կին դոնորներին միայն այն ժամանակ, երբ վերլուծեց, թե ինչն էր 

մոտիվացնում նրանց նվիրատվություն անելու համար՝  

o Հպարտության զգացում կազմակերպությունում  

o Բարձր ներգրավվածություն  

o Հանուն ապագայի փոփոխություն  

o Այլ անձանց և սեփական «ես»-ի համար նոր հնարավորությունների ստեղծում 

o Ներառական մոտեցում  

o Ձայնի լսելիություն  

o Կազմակերպությունից ոգեշնչում  

o Համայնքի հետ կապվածություն  

o Գործնական կիրառում իրական աշխարհում  

Երբ այս թեմատիկ ուղղվածությունը դասավորվեցին ըստ առաջնահերթության, 

գլխավոր քառյակը հետևյալն էր.   

o Ներառական մոտեցում 

o Գործնական կիրառում իրական աշխարհում 

o Նոր հնարավորություններ  

o Կապ իրական աշխարհի հետ  

Այս կազմակերպությունը երբեք չէր բացահայտի իր նվիրատվությունների 

վերաբերյալ մոտիվացիաները տվյալների բազայից։ Նրանք հարուստ հիմք  

ստեղծեցին ավելի խորը ուսումնասիրությունների և կանանց հետ կապվելու ծրագրի 

նախագծման համար:  

 

Հավաքագրելով շահառուների ներդրումը 

 

Շահառուների ներդրում ապահովելու նպատակով իրականացվող 

գնահատման գործընթացը կարող է տարբերվել՝ ելնելով կազմակերպության 

մեծությունից և բյուջեից։ Սակայն ընդունված է լսել անձնակազմին, դոնորներին և 

կամավորներին։ Որոշ կազմակերպություններ անհատական հարցազրույցներ են 

անում, այլ դեպքերում անհատական հարցազրույցները համադրում են փոքր ֆոկուս 

խմբերի հետ։ Կան կազմակերպություններ, որ ավելի ընդլայնված հարցումներ են 

ավելացնում կամ միայն այդ մեթոդը օգտագործում։  

Կարևոր է նախօրոք իմանալ, թե ով է ձեր կազմակերպությունից մասնակցելու 

հարցմանը, ինչպես եք նրան դիմելու, ովքեր են հարցազրույցներ իրականացնելու, 

տվյալներ վերլուծելու, և ինչպես են այդ պատմությունները, հարցազրույցներից 

մեջբերումները և  միտումները հաղորդակցվելու։ Թույլտվության դեպքում 

հնարավորություն կա նաև ներառելու այդ պատմությունները ձեր պարբերականում 

կամ կայքում։ 

Ստորև ներկայացված է աղյուսակ այնպիսի հարցերի օրինակներով, որոնք 

կարող եք օգտագործել։ Կարելի է դիմել կազմակերպության փորձագետին՝ լինի 

կամավոր կամ աշխատակազմից, որպեսզի օգնեն ձեզ կազմել գնահատման 
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մեթոդաբանություն և հարցեր, վերլուծել տվյալները։ Հարկավոր է փորձարկել, թե ինչն 

է աշխատում, ինչը՝ ոչ, և ինչով առաջնորդվել։ Նպատակը ոչ թե սխալ փնտրելն է, այլ 

ոգեշնչվել այն ամենով, ինչ արդեն տեղի է ունենում, արժևորել և ընդլայնել կիրառումը։  

 

 

 
Աշխատակիցների 

հարցազրույցները 

Շահագրգիռ կողմերի 

հետ 

հարցազրույցները 

Հարցում մեծ խմբերի  

հետ 

XX ընկերության հետ փորձառություն և ընդհանուր տպավորություն 

XX ընկերության 

ընկալումը 
√ √ √ 

Գիտելիքներ XX 

ընկերության մասին 
√ √ √ 

Հաղորդակցություն 

XX ընկերությունից 
 √ √ 

Կազմակերպչական 

ուժը և արժեքները 
√ √  

Ներգրավվածություն 

Ներգրավված լինելու 

չափը XX 

ընկերության հետ 

 √ √ 

Ներգրավվածության 

միջոցները 
 √ √ 

Ներգրավվածության 

մոտիվացիան 
 √ √ 

Գիտելիքներ XX 

ընկերության 

կամավորական 

առաջնորդության 

աշխատանքների 

մասին 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

Կամավորական 

ղեկավարի դերը XX 

ընկերությունում  

 √  
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Աշխատակիցների 

հարցազրույցները 

Շահագրգիռ 

կողմերի հետ 

հարցազրույցներ 

հարցում մեծ 

խմբերում 

Առաջնորդություն    

Առաջարկություններ կանանց 

ղեկավարման ունակության 

բարձրացման վերաբերյալ  XX 

ընկերությունում 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

ֆիլանթրոպիա    

Բարեգործական անձնական 

որոշումների ընդունում 

 

 

 

√ 

 

√ 

Պատմել ձեր բարեգործական 

կարևոր փորձառության մասին 
 

 

√ 
 

Աջակցած 

կազմակերպությունների թիվը 
 √ √ 

Նվիրատվության չափի որոշիչ 

գործոնները 
 √ √ 

Մոտիվացիաներ 

նվիրատվության չափը 

մեծացնելու համար 

 
 

√ 

 

√ 

Բարեգործության մշակույթը XX 

ընկերությունում 
√   

Մոտիվացիաներ 

նվիրաբերելու/չնվիրաբերելու 

XX ընկերությանը 

 √ √ 

XX ընկերությունում կանանց 

նվիրատվությունը 

բարձրացնելու 

առաջարկություններ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Կանանց ֆիլանթրոպիա    

Կանանց ուշադրություն 

դարձնելու 

անհրաժեշտության և 

հնարավոր օգուտների 

մասին 

 
 

√ 

 

√ 
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Անհրաժեշտ 

փոփոխությունները XX 

ընկերությունում կանանց 

նվիրատվությունը 

մեծացնելու համար 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

Ներկայիս ծրագրերը XX 

ընկերությունում այդ 

նպատակին հասնելու 

համար 

 

√ 
  

Առաջարկներ/լավագույն 

փորձ կանանց 

նվիրաբերության գործում 

հաջողության հասնելու 

համար 

 

√ 

 

    √ 
 

Առանցքային 

հաղորդագրություններ կին 

դոնորներին/գործընկերներին 

 
 

   √ 
 

Մասնակցության նկատմամբ 

հետաքրքրություն 
 √ √ 

Ներգրավված լինելու 

առաջարկություններ 

ներկայացնել շահառուներին 

 

√ 
  

Այլ    

Ժողովրդագրական տվյալներ   √ 

 

 

Պետք է հաշվի առնել, որ այս աղյուսակը  դուրս է բերվել անձնակազմում 

աշխատակիցների շրջանում արված հարցազրույցներից։ Աշխատակիցները կարող 

են կիսվել կանանց ներգրավելու ինչպես հաջողության, այնպես էլ ձախողման մասին 

պատմություններով։ Նրանք կարող են անկեղծանալ իրենց քաղած դասերի 

վերաբերյալ։ Որպես «ներսի» մարդ՝ նրանք կարող են կիսվել ներկայիս մշակույթի, 

առանձնահատուկ պահերի, կազմակերպության թույլ և ուժեղ կողմերի վերաբերյալ 

իրենց ընկալումներով և հանդես գալ առաջարկներով։  

Այս բոլոր հարցազրույցների, ֆոկուս խմբերի և հարցումների տվյալների 

ամփոփումը կարող է թույլ տալ բացահայտել նոր տեղեկություն։ Ստորև 

ներկայացված են երկու տարբեր կազմակերպությունից անսպասելիորեն ստացած 

տեղեկության օրինակներ։  
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Մի համալսարան օնլայն հարցում էր արել 4,400 շրջանավարտների շրջանում 

25,000$ և ավել նվիրատվություն անելու վերաբերյալ,  և երկու առանձնահատուկ 

արդյունքի է հանգել. 

● Շրջանավարտների համար աջակցության առաջնային թիրախ են 

ուսումնական հաստատությունները, շրջանավարտների գումարային 

աջակցության հիմնական թիրախն են միջին, բարձրագույն կրթական այլ 

հաստատությունները։   

● Շրջանավարտների համար համալսարանին նվիրատվություն անելու համար 

ներգրավվածությունը հիմնական նախադրյալն էր, թեև տվյալները թույլ կապ 

էին ցույց տալիս դոնորի ներգրավվածության և հաջորդ նվիրատվության միջև։ 

Համալսարանը հասկացավ, որ անհրաժեշտ է ամրապնդել 

հարաբերությունները։   

Մեկ այլ համալսարան իրականացրեց թե՛ դեմառդեմ հարցազրույցներ, թե՛ 

հարցումներ, և ստացավ վերոնշվածից տարբերվող արդյունքներ. 

● Համալսարանում լիդեր ուսանող լինելու և հետագա դոնորության միջև կապ 

դուրս չի բերվել։  

o Այնուամենայնիվ, դուրս է բերվել կորելացիա աշխատավայրում կին 

առաջնորդների առկայության և նվիրատվության միջև։ 

● Ուժեղ կորելացիա է դուրս բերվել համալսարանական և 

արտահամալսարանական միջոցառումներում ներգրավվածության և հետագա 

նվիրատվությունների միջև։ 

o Միջոցառումներին հաճախելը մեծ նվիրատվությանը նույնքան 

կորելացված էր, որքան այնպիսի երկարաժամկետ 

ներգրավվածությունը, ինչպիսին է ներգրավվածությունը համայնքային 

ծառայության աշխատանքներում։ 

Տվյալների վերլուծությունը ցույց կտա կազմակերպության շահառուներին և 

մշակույթի առանձնահատկությունները։ Դուք ձեռք կբերեք այնպիսի քանակական 

տվյալներ, ինչպիսին երբեք չեք ունեցել կամ նկատել։ Մյուս կողմից, որակական 

տվյալները իրենց հերթին դուրս կբերեն պատմություններ և մեջբերումներ` 

բացահայտելով ձգտումները։ Ձեր շահառուների ձայնը առասպելները վերացնելու և 

նոր գաղափարներ հետապնդելու ուժեղ գործիք կդառնան։ Աշխատակիցների 

կարծիքը թույլ տա բացահայտել, թե ինչպիսի ուժեղ կողմեր կամ հնարավորություններ 

կարելի է զարգացնել։ Արդյունքները թույլ կտան կատարել ավելի մանրամասն 

քննարկում և ուսումնասիրություն։ Այս տվյալները կօգնեն հիմք ստեղծել նոր, 

առանձնահատուկ վարքագծերի ձևավորման համար՝ կանանց բարեգործությունը 

առավելագույնի հասցնելու նպատակով։   
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ԳԼՈՒԽ 3. ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԵՍԱՆԵԼԻ 

ԴԱՐՁՆԵԼՈՎ 

 

«Երրորդ պայմանավորվածությունն է՝ չանել ենթադրություններ: Մենք ամեն ինչի 

մասին ենթադրություններ անելու հակում ունենք: Ենթադրությունների հետ 

կապված խնդիրն այն է, որ մենք կարծում ենք, որ դրանք ճշմարտություն են: Մենք 

կարող ենք երդվել, որ դրանք իրական են»: 

—Դոն Միգել Ռուիզ, “The Four Agreements” 

 

 

  Այս գլխում ես նվիրատուներից անցում եմ կատարելու դեպի դրամահավաք 

իրականացնողները: Նաև անցում եմ կատարելու հատուկ փաստերի, թե ինչպես են 

կանայք վերաբերվում տարբեր համոզմունքներին, որոնք մենք կարող ենք ունենալ 

կանանց բարեգործության վերաբերյալ: Շատ կարևոր է, որ ուղիղ նայենք այն 

պատմություններին, որոնց կրողն ենք մենք, քանի որ դրանք ձևավորում են մեր 

կյանքի տեսակետը և մեր հետագա գործողությունները, որոնք շատ հաճախ 

ինքնաբերաբար անում ենք:     

Երբեմն մեր մասին գոյություն ունեցող պատմությունները ինչ-որ պահի 

ենթադրություններ կատարելու արդյունք են: Ենթադրությունները վերաբերում են մեր 

համոզմունքներին, կարծիքներին և մեկնաբանություններին: Շատ հաճախ մենք 

ենթադրությունները չենք դիտարկում որպես կարծիքների ամբողջություն: Մենք 

դրանք ընդունում ենք որպես փաստ: Չքննված ենթադրությունները պահում են մեզ 

իրենց ստեղծած աշխարհում:  

Ես աշխատում էի մի տաղանդավոր կնոջ հետ, որին պայմանականորեն 

կանվանեմ «Մերի»։ Նա դրամահավաք էր կազմակերպում  շահույթ չհետապնդող 

փոքր կազմակերպության համար, որը օգնում էր համալսարանի երիտասարդ 

կանանց: Նա շատ հաճելի անձնավորություն էր և պատմություններ պատմող էր: 

Բացի այդ՝ թվերից շատ լավ էր գլուխ էր հանում ու շատ հեշտությամբ կարողանում 

էր գրել նվիրատուների և  բյուջեների մասին վերլուծությունները: Երբ ես սկսեցի 

աշխատել Մերիի հետ, նա ինձ հստակ բացատրեց, որ իր մոտ գրել չի ստացվում: Նրա 

կարծիքով՝ պատճառն այն է, որ իրենից երկար ժամանակ է պահանջվում: Գրելը 

տառապանք էր նրա համար, և այդ պատճառով նա իր ուշադրությունը 

կենտրոնացնում էր դրամահավաքի թվերի և իր նվիրատուների ու աշխատակիցների 

հետ անձնական հարաբերությունների ձևավորման վրա: Նա խուսափում էր  

հնարավորությունների կամ ազդեցության մասին փաստաթղթեր ու 

հաշվետվություններ պատրաստելուց: 

Մի օր Մերին ինձ պատմեց, որ ինքը շատ լարված էր, քանի որ պետք է գրեր իր 

բարեգործական արշավի մասին: Ոչ ոք չէր կարող դա անել: Երբ մենք վերլուծեցինք 

նրա գրելու մասին ենթադրությունները, պարզեցինք, որ նա կարծում էր, որ գրելու 

համար անհրաժեշտ է մի լուռ վայր, թուղթ ու գրիչ: Սա, իհարկե, բնութագրական չէ 
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իր տանը կամ գրասենյակին, որտեղ նա անընդհատ զբաղված էր: Բացի դրանից՝ 

գրելը, ըստ նրա, ձանձրալի էր ու մեկուսացնող: Երբ ես նրան առաջարկեցի 

ստեղծագործաբար մտածել այն մասին, թե ինչպես ելույթի ժամանակ կարող է 

համոզիչ փաստարկներ բերել իր նվիրատուներին ու թիմին, նա  մտածեց, որ 

հնարավոր է պատմություններն ու գաղափարները տեխնոլոգիաների միջոցով 

բանավոր խոսքից վերածել գրավորի: Այդ մտածողության փոփոխության շնորհիվ 

Մերին շատ կարճ ժամանակում կարողացավ համոզիչ գրավոր փաստարկներ բերել: 

Միայն այդ  ժամանակ նա հասկացավ, որ ենթադրությունը, որ ինքը չի կարող գրել, 

կապված էր իր այն համոզմունքի հետ, որ գրելու միայն մի եղանակ կա:   

Համոզմունքներն ու ենթադրությունները հաճախ ազդեցություն են ունենում 

ապագայի հանդեպ մեր վերաբերմունքի վրա:  Օրինակ, ես կարծում եմ, որ իմ 

գործընկեր Սառան կարող է վարել գալիք և ամենայն հավանականությամբ դժվար 

խորհրդի նիստը: Ես իմ ենթադրությունները հիմնավորում եմ փաստերով, որովհետև 

ես տեսել եմ, թե նա ինչպես է անցած ամիս գրագետ ղեկավարել թիմային նախագիծը: 

Ես հրապարակայնորեն հայտնում եմ իմ որոշումը: Ես բոլոր շահագրգիռ կողմերին 

հայտնում եմ, որ Սառան է պատասխանատու ժողովի համար: Մարդիկ ժողովին 

պատրաստվելիս սկսում են համախմբվել Սառայի շուրջ: Նա ստեղծում է ճիշտ 

օրակարգ և խնդրում է իր թիմին վերլուծել փաստերը: Խորհրդի նիստի նախագահը 

սպասում է Սառայից նոր գաղափարների առաջարկի: Սա ազդեցիկ պատմություն է: 

Իմ հիմնավորված, փաստերի վրա հիմնված գնահատականը փոխեց Սառայի 

ենթադրությունները իր սեփական կարողությունների մասին, ինչպես նաև այլոց 

ենթադրությունները Սառայի մասին: Նպատակը մեր սեփական ենթադրություններին 

մարտահրավեր նետելն է, որպեսզի կարողանանք  պատճառաբանված 

գնահատականներ տալ:  

Երբ մենք մոռանանք, որ ցանկացած ենթադրություն միայն 

հավանականություն է, ապա իսկապես խնդիրներ կարող են առաջանալ: 

Գնահատումը, ի տարբերություն ենթադրության, ավելի լավ է, թեև 100%-ով հաստատ 

չէ, որ Սառան այն ճիշտ մարդն է լինելու, ով թեթևացնելու է խորհրդի նիստի դժվար 

խոսակցությունները: Անցյալում օգտագործված տեղեկությունը, հնարավոր է, այլևս 

չկիրառվի ապագայում:  Հավատքը, որ հիվնավորված գնահատականներն 

անսխալական են, կարող է մեզ սահմանափակել փոփոխություններից: Երբ մենք 

ցանկություն ունենք տեսնելու մեր պատմությունները, ենթադրությունները կամ 

գնահատականները և ընդունելու վերագնահատումները, լուրջ քայլեր ենք կատարում 

դեպի փոփոխություն: Որո՞նք են մեր պատմությունները, ենթադրությունները կամ 

գնահատականները կանանց բարեգործության մասին:   
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Լավագույն օրինակնե՞րը 

 

Կսկսեմ մեր դրամահավաքի լավագույն փորձի մասին հավաքական և 

ակամայից առաջացած մի պատմությունից: Եթե մենք այն անվանում ենք 

«լավագույն», ապա պետք է որ այդպես լինի: Մենք միշտ պետք է ձգտենք օգտագործել 

դրանք, այնպես չէ՞: Եկեք ուշադրություն դարձնենք այս պատմությանը: Որտեղի՞ց է 

գալիս լավագույն փորձը:  

Ամերիկյան ժամանակակից բարեգործության լավագույն փորձը սկսեց 

զարգանալ 1960-ական թվականներին, երբ նախատիպային դոնորը սպիտակ 

տղամարդն էր: Մենք տարբեր ռազմավարություններ էինք փորձարկում իր 

աջակցությունը ստանալու համար: Այն ռազմավարությունները, որոնք աշխատող 

էին, տարածվեցին և կրկնօրինակվեցին: Վերջիններս ներառում էին մրցակցություն, 

վերջնաժամկետներ, ճանաչում, խորհրդի պաշտոններ և աշխատակիցների ճնշում` 

գումար հավաքելու նպատակով: Այդ ժամանակ գերակշռող կազմակերպությունները 

համալսարաններն էին: Հենց նրանք սկսեցին վստահություն ձեռք բերել 

տղամարդկանցից գումար հավաքելու գործում. շատ համալսարաններ սկսեցին 

կազմակերպել ու կատարելագործել աշխատանքը: Կանոններ, համակարգեր և 

կադրային կառույցներ ներդրվեցին՝ ամրացնելու դրամահավաքային 

մասնագիտությունը և ավելի հետևողականորեն բավարարելու համալսարաններում 

աճող ֆինանսական պահանջները: Աշխատող ռազմավարությունները դարձան 

աշխատակիցների վերապատրաստման մի մասնիկը։ 

 «Այսպես պետք է հայցել ամենամյա նվիրատվություն»: 

 «Ահա նրան մեր խորհրդի անդամ դարձնելու համար հիմնականում հաջողակ 

մի մոտեցում»: 

«Եթե խոշոր նվիրատվություն ես ուզում, համոզվիր, որ նշել ես, թե ով ինչ 

նվիրատվություն է կատարել»: 

«Մրցակցությունը և ճանաչումը աշխատող տարբերակ են: Ճանաչի՛ր, թե ով է 

ուզում ղեկավարել բարեգործական արշավը, և տու՛ր լավագույն նվերը» 

Սպիտակամորթ տղամարդկանց վստահությունը շահելու ճանապարհները 

շարունակում էին կրկնօրինակվել՝ հետագայում ընդլայնվելով ավելի շատ 

դրամահավաքների վրա: Այս «լավագույն փորձերը» տարածվեցին համալսարանների 

շրջանում՝ ավելի շատ նորմավորելով դրամահավաքները: Ինչ-որ պահի ոչ 

առևտրային կազմակերպությունները սկսեցին կիրառել «լավագույն փորձը», որը 

իրենց հետ բերել էին համալսարանից շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն 

տեղափոխված խորհրդատուները և աշխատակազմի անդամները։ 

Գրեթե 60 տարի անց տարեկան շատ հայցումներ դեռևս սկսվում են՝ «Խնդրում 

ենք հանգանակեք մինչև հունիսի 30-ը» արտահայտությամբ: Նվիրատու 

հասարակության մաս դառնալու համար  անհրաժեշտ հանգանակության 

մակարդակները  հաճախ ստեղծված են ղեկավարության հասանելության և 

ճանաչողության ձեռքբերման  համար: Անհատական հարցման ժամանակ հաճախ 
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նշվում է, թե ինչ է նվիրաբերել մեկ այլ անձ կամ խումբ, և արդյո՞ք կա այն 

գերազանցելու ցանկություն: Բարեգործական արշավները սկսում են նպատակ դնել 

վերևից-ներքև տրամաբանությամբ: Գալաները հաճախ ունենում են կարճ և 

ինտենսիվ «Կատարի՛ր քո նվիրատվությունը հիմա» մաս, որի ընթացքում 

նվիրաբերելու համար մարդիկ բարձրացնում են ձեռքերը կամ քարտերը՝ շտապելով 

ժամանակի ճնշման պատճառով և այն փաստով, թե ինչքան են հանգանակում 

ուրիշները: Այս մոտեցումները լավ են աշխատում, սակայան միայն մեր դոնորների 

բազայի մի մասի համար: 

Մենք կատարել ենք փաստերի գնահատում այն մասին, որ ունենք 

դրամահավաքային լավագույն փորձը, և մոռացել ենք, որ դրանք ստեղծված են 1950-

ական և 1960-ական թվականների նվիրատուների խմբի համար: Եթե մենք 

առերեսվենք այս փաստի հետ, ապա մեր հետաքրքրասիրությունը կարթնանա: 

Անցյալը անպայմանորեն չի նախատեսում, թե ինչպես պետք է դրամահավաք 

կազմակերպենք ապագայում: Հետաքրքրություն առաջացավ հասկանալու, թե որ 

դեպքում են ընթացակարգերը աշխատում կանանց համար, որ դեպքում՝ ոչ և ինչու: 

 

Դրամահավաքի լավագույն հմտությունները կարող են խանգարել 

հարմարվողականությանը։ 

 

Չե՞նք կարող ուղղակի «արթնանալ» և հարմարեցնել այն ամենը, ինչ անում 

ենք` կանանց հետ կապ հաստատելու համար: Կարող ենք և պետք է անենք, բայց 

սկզբում պետք է հասկանանք էությունը, թե ինչքան խորն ու ինտեգրված 

(հիմնականում ակամայից) են լավագույն փորձերը մեզ համար: Առանց խորը 

տեղեկացվածության դժվար է ազատվել  այդ հմտությունների կողմից ստեղծված 

հարյուրավոր գործընթացներից:  

Այն բոլոր ճանապարհները, որ մենք հիմնականում տղամարդկանցից գումար 

ստանալու նպատակով ենք սովորել, ավելին են, քան սովորական 

կրկնօրինակումները: Դրանք դարձել են մեր մասնագիտության մեջ կոդավորված 

ֆունկցիոնալ պարտադիր հմտություններ: Յուրաքանչյուր անձ, ով ցանկանում էր 

սովորել` ինչպես պետք է դրամահավաք կազմակերպել, նորից ու նորից յուրացնում էր 

այդ հմտությունները: Երբ մենք անընդմեջ կիրառում ենք ցանկացած բան, 

հմտությունները մեր գիտակցության առաջին պլանից մղվում են դեպի երկրորդ պլան, 

որովհետև մենք դարձնում ենք նրանց մեր մի մասնիկը: Մեր մասնագիտության մեջ 

մենք դառնում ենք կամ ամենամյա դրամահավաք կազմակերպողներ, կամ 

բարեգործական գրասենյակի համակարգողներ, կամ էլ հետազոտողներ: Մենք այն 

ենք, ինչ կիրառում ենք. մենք մեր կատարած աշխատանքի մարմնավորումն ենք:   

Կան բազմաթիվ լուրջ հետազոտություններ նյարդաբանության ոլորտում, թե 

ինչպես է ուղեղը ճանաչում և կրկնօրինակում օրինաչափությունները, որպեսզի 

մարդը կարողանա գործել առանց ամեն մի քայլի մասին մտածելու: Օրինակ, ինչպե՞ս 

ես դուք հագնում ձեր ձմեռային շորերը, երբ դրսում ցուրտ է: Դուք գիտեք՝ ինչպես 



46 
 

 
 

արագ հագնել վերարկուն, բարձրացնել շղթան, հետո դնել գլխարկը, ձեռնոցները, 

կոշիկները և շարֆը` ինքներդ ձեզ պաշտպանելու համար, և այդ ամենը ձեր 

սիրելիների հետ խոսելու պահին, երբ որոշում եք՝ որ ճաշարանը գնալ այդ երեկո: Ձեր 

խոսակցությունն ընդհանրապես կապ չունի ինքնաբերաբար կատարած 

գործողությունների հետ: Միշտ չէ, որ այդպես է եղել: Երեխա ժամանակ դուք պետք է 

սովորեիք յուրաքանչյուր քայլը, և դա հեշտ չէր: Դուք չէիք կարող հեշտությամբ հագնել 

կոշիկները և ոչ էլ կոճկվել: Յուրաքանչյուր ծնող գիտի, երբ պետք է օգնի երեխաներին 

սովորել միայնակ հագնվել: Տարիներ առաջվա այդ ամբողջ հմտությունները 

կոդավորված են նյարդային օրինաչափությունների մեջ: Հիմա, երբ դուք ձմռանը 

ցանկանում եք դուրս գալ, ինքնըստինքյան սեղմում եք համապատասխան նյարդային 

օրինաչափության «մեկնարկ»-ի կոճակը, և, ահա, այն պատրաստ է:  

Դրամահավաքների դեպքում օրինաչափությունները կրկնօրինակվում են 

այնքան,  մինչև  մեր ուղեղում կդառնան նյարդաբանական ձև, որը  թույլ է տալիս 

կատարել մեծ քանակի աշխատանք ավելի կարճ ժամանակահատվածում: Երբ մենք 

գիտենք ինչպես անել ինչ-որ բան, կարող ենք անցնել գործողության և իրականացնել 

մեր նպատակները: Մեզ անհրաժեշտ չէ ամեն մի քայլի մասին մտածել:   

Դիտարկենք այս օրինակը: Միջին չափի ոչ առևտրային կազմակերպությունը 

խորհրդի առաջադրման նիստ ունի այս շաբաթ: Նրանց անկախ հետազոտողը մինչև 

հաջորդ օրը պետք է ներկայացներ նվիրատուների ցուցակը առաջադրման նիստի 

համար: Նման պրակտիկա արդեն 5 տարի է՝ կիրառվում է, այսինքն` աշխատակցի 

համար սա նորություն չէ։ Այսպիսով, տվյալների բազայի 50 լավագույն դոնորների 

ցանկն է դուրս բերում, ինչպես նաև դուրս է բերում նախորդ տարվա խորհրդի նիստի 

թեկնածուների Excel ֆայլը, լրացնում այն այս տարվա լավագույնների ցուցակով՝ 

նշումներ անելով այն անունների կողքը, որոնք արդեն իսկ կային տվյալ ցուցակում։ 

Վերջինս, յուրաքանչյուր անվան կողքը ավելացնում է նաև ունեցվածքը և գործակիցը։ 

Նաև ընդհանուր նվիրատվության չափին ավելացնում է դոնորի վերջին երկու 

նվիրատվությունները, նշում է կապը կազմակերպության ներսում երկու կարևոր 

անձանց հետ, ինչպես նաև վերջին հինգ տարվա ընթացքում կամավորի և 

առաջնորդի ստանձնած դերերի մասին։ Այնուհետև ցուցակը դասակարգում է՝ հիմք 

ընդունելով, թե որ դոնորներն են բավարարում այս բոլոր չափանիշներին։ Այնուհետև 

կատարում է ևս երկու դասակարգում՝ հիմք ընդունելով վերջին երկու 

նվիրատվության գումարի չափը՝ հաշվի առնելով այդ գումարը վեցանիշ է, թե՞ ավելի 

մեծ։ Վերջում, դասակարգում է ըստ ունեցվածքի։ Նրա վերջնական ցուցակը 

պարունակում է 10 անուն։ Նա ցուցակը ուղարկում է իր գործընկերոջը։ Նա պրոյեկտի 

վրա ծախսել է 2 ժամ։ Առաջադրանքն արյունավետ կատարվել է՝ առանց խորանալու  

մանրամասների մեջ։ Երբ հաջորդ օրը նրան հարցրին, թե ինչու ցանկում չկան 

կանայք, նա պատասխանեց, որ թեև նախնական ցանկում կանանց անուններ ևս 

կային, սակայն նրանք չհայտնվեցին լավագույն 10-ի ցանկում։ Ցանկը փոխանցվում է 

մի նշումով՝ այս տարվա ցանկում չկան կին դոնորներ։ Այսինքն, ստանդարտ 

առաջադրանքը ստացավ ստանդարտ արձագանք. 
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● Աշխատակցից չէին պահանջել ցանկում ներառել կանանց։ 

● Հետազոտողը տեղյակ չէր, որ տղամարդկանց ունեցվածքը ավելի շատ է, քան 

կանանց, ինչի արդյունքում չներկայացվեց կանանց ներուժը։ (Այս մասին ավելի 

շատ տեղեկություն կգտնեք «Նախագծեր» բաժնում): 

● Նույնիսկ եթե նա տեղյակ լիներ դրա մասին, նա չէր զարգացրել 

հետազոտության նոր ընթացակարգը, որը այլընտրանքային գործիքակազմով  

կարող էր թույլ տալ գնահատել կանանց ներուժը։ 

Այսպիսով, խոսքը սխալ աշխատող մասնագետի մասին չէ, այլ այն մասին, որ 

հարկավոր է նայել իրականությանը, գիտակցել, որ նմանատիպ պրակտիկաները 

արմատացած են մեր մեջ։ Մենք պետք է երախտապարտ լինենք: Հաշվի առեք 

դրամահավաքի շրջանակներում յուրաքանչյուր դոնորի հետ աշխատելիս այն 

բոլոր ընտրությունները, որ մենք կատարում ենք։  

● Ինչպե՞ս ենք գտնում և համապատասխան համարում հավանական 

դոնորներին։ 

● Ինչպե՞ս ենք աշխատանք տանում նրանց հետ և ներգրավում նրանց։ 

● Ինչպե՞ս ենք նախագծում հայցը և իրականացնում այն։ 

● Ինչպե՞ս ենք ուղղորդում դոնորներին։  

Դրամահավաքի դեռ այնքան մասեր կան, որ ներառված չեն վերոնշյալ 

ցանկում։ Դրամահավաքի գործընթացները այնքան բարդ են ու խճճված, ներառում 

են հազարավոր գործողություններ։ Բազմապատկեք այդ գործողությունները 

կազմակերպության ներսի կամ դրսի այն մարդկանց թվի հետ, ում հետ 

փոխհարաբերվում եք դրամահավաքի շրջանակներում։ Եվ հնարավոր չէ հասնել 

սահմանված տարեկան թիրախին, եթե ամեն անգամ վերլուծենք մեր այդ 

ընտրությունները։  

Այսպիսով, մենք ունենք նմուշներ այն մասին, թե ինչպես ենք հետազոտություն 

անում, ինչքանով ենք համապատասխանում, իրականացնում միջոցառում և ինչպես 

ենք հետևում նվիրատվությունների ընթացքին և երախտապարտություն հայտնում 

դոնորներին։ Ցանկացած դեպքում, երբ որևէ անձի նոր նախագիծ է հանձնվում, նա 

առաջին հերթին փորձում է պարզել իր թիմակիցներից, թե արդյո՞ք կան անցյալում 

իրականացված նախագծի շաբլոններ կամ ուղեցույցներ, որոնք հնարավոր է 

օգտագործել։  

Երբ բացենք մեր աչքերը՝ տեսնելու լավագույն փորձը  և նրանից ստեղծված 

հազարավոր այլ օրինակները, ապա մենք կկարողանանք գտնել խորհրդի 

անդամակցության ցուցակ ստեղծելու պարզ պահանջի մշակման այլընտրանքային  

եղանակներ` հանուն մեր նոր նպատակի՝ կանանց ներգրավման։ 

Այլ վարքագիծ դրսևորելու շնորհիվ կանայք հայտնվել են հետևյալ ցանկում.  

● կամավոր առաջնորդներ՝ բազմազանության հանդեպ առաջնորդության ուրիշ 

բնույթի դրսևորում 

● Առաջնորդության` այլ բնույթի հաղորդակցում (խորհրդում գենդերային 

հավասարության ապահովում) 
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● Այլ պահանջ (հատուկ մանրամասներ ցուցակում ավելի շատ կանանց 

ներգրավվելու ցանկության վերաբերյալ) 

● Այլ բնույթի իրազեկվածություն (որոնք են կանանց կարողությանը հետևելու 

այլընտրանքային եղանակները ) 

և  

● Այլ պրակտիկաներ (նոր ցուցակի նախագծում, որը կներառի կանանց 

հարստության հնարավորությունների մասին տեղեկություն) 

 

Կազմակերպության ազդեցությունը 

 

Ոչ ոք մեղավոր չէ։ Անհատական մակարդակի պատմությունները և լավ հղկված 

փորձը դառնում է կազմակերպության կառուցվածքների մաս։ Թեև շատ 

առաջնորդներ գիտեն, որ հարկավոր է ուշադրությունը սևեռել կանանց վրա, շատ քիչ 

համալսարաններ կամ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ ունեն հատուկ 

ռազմավարություն՝ ուղղված կանանց դերը որպես առաջնորդ կամ ֆիլանթրոպ 

բարձրացնելուն։ 25 միլիոն դոլարը գերազանցող ակտիվներ ունեցող շահույթ 

չհետապնդող կազմակերպությունների մի խmբում իրականացված հարցման 

տվյալների համաձայն՝ նրանց 40%-ի դեպքում կայանք չեն դիտարկվում որպես 

դոնորներ (Di Mento 2014): 

Ինչու՞ է այդպես։ Ինչպես իմ աշխատակիցը հաճախ ասում է՝ 

«Կազմակերպությունները նախագծված են այնպես, որ ստանան այն արդյունքները, 

որ ստանում են»։  

ԿՖԻ-ի վերջերս արված զեկույցում նշվում է. 

Երբ գիտաժողովի ժամանակ դրամահավաք իրականացնողների մի խմբի 

հարցրին, թե ինչու կանայք չեն դիտարկվում որպես դոնորներ, նրանք հինգ պատճառ 

առանձնացրին. 

1. Կազմակերպության ղեկավարության գերակշիռ մասը տղամարդիկ են: 

2. Միջոցառումները տղամարդկանց են հարմարեցված:  

3. Տվյալների համակարգերը տղամարդկանց են ներկայացնում որպես 

հիմնական թիրախ:  

4. Թիմի համալրման շրջանակներում նույնպես տղամարդկանց թեկնածությունն 

է հիմնականում դիտարկվում: 

5. Կանայք ներգրավված են օժանդակ կառույցներում կամ այլ պակաս 

կարևորության մակարդակներում (Tempel, Seiler and Burlingame 2016): 

Ունենալով կազմակերպության կառուցվածքներ, որոնք ձևավորվել են 1950 և 

1960-ականներին, մենք ակամայից կենտրոնանում ենք տղամարդկանց վրա՝ նույնիսկ 

իմանալով, որ մենք պետք է այլ ձև գործենք։ Այս կողմնակալությունը մատնանշել է 

William & Marry քոլեջի ինստիտուցիոնալ հզորացման փոխնախագահ Մեթյու 

Լամբերտը, ով ղեկավարում է մի մեծ նախագիծ՝ ուղղված կանանց առաջնորդության 

և ֆիլանթրոպիայի հզորացմանը։ 
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Ինչպես ցանկացած լավ զարգացման առաջնորդ, ես միշտ իմացել եմ, որ միշտ 

էլ ավելի լավ է երկու գործընկերներին էլ ներգրավել հարաբերություններում, սակայն 

հաճախ միայն տղամարդկանց հետ էի հանդիպում իրենց կենտրոնական 

գրասենյակներում՝ Մանհեթենում, Չիկագոյում, Վաշինգտոնում և Սան 

Ֆրանցիսկոյում, քանի որ դա ավելի հեշտ էր ինձ համար։ Սակայն պետք է իմանայի, 

որ իմ հարմարավետությունը կարող է բավականին վնասակար լինել նրանց 

երկարամյա ֆիլանթրոպիստական աջակցության համար։ 

Հետազոտության շնորհիվ պարզ է դառնում, որ կարևոր է ներգրավվել կանանց 

այս խոսակցություններում, եթե ցանկանում ենք նվիրատվությունները 

առավելագույնի հասցնել (Lambert 2016): 

Ինչպես նշում է Լամբերտը, ինչ-որ բան իմանալը նույնը չէ, ինչ նոր 

գործողություններ կատարելը։ Առանց այն փոխակերպման, որին հանգեցնում է 

վարքագծերի ստանձնումը և դրանց  գործածումը, ոչ մի փոփոխություն տեղի չի 

ունենա։ 

Լամբերտը իր այցելությունների ժամանակ կանանց բացառման միակ 

պատասխանատու անձը չէր։ Հետազոտողի առաջ հստակ պահանջ չէր դրվել 

հավաքագրել տեղեկություն տնային տնտեսությունների կանանց վերաբերյալ։ Չկան 

գրառումներ նախորդ այցելություններից այն մասին, թե ինչպես են որոշումներ 

կայացվել այդ տնային տնտեսություններում, քանի որ նման պահանջ չի դրվել։ 

Դրամահավաք իրականացնողը իր կատարած աշխատանքի արդյունավետությունը 

չէր չափում նրանով, թե քանի կնոջ է այցելել իր աշխատանքի ընթացքում, ուստի չէր 

ձգտում կանանց ներգրավել այդ գործընթացներում։ Ամփոփագիր պատրաստողը 

կանգ չի առել ու մտածել, որ պայմանավորված հանդիպումներում կինը կամ կին 

զուգընկերը ներգրավված չեն եղել։ Ոչ ոք չի ահազանգել դրա մասին և 

ճանապարհորդությունը այդպես էլ շարունակվել է, ինչպես և շատերն են անում։  

Երբ մեզ ինչ-որ բան է հանձնարարվում, համակարգի բոլոր մասերը 

ինքնաբերաբար փորձում են հարմարացնել այդ հանձնարարությունը հայտնի 

պարկտիկաներին։ Ինչու՞։ Որովհետև այդպես հեշտ է։ Համակարգը չի դադարում 

խորհել։ Բոլոր այն անհատները, ովքեր որևէ հանձնարարության մաս են 

հանդիսանում, ինքնաբերաբար առաջընթաց են ապահովում։ Եթե փոփոխության 

ցանկություն կա, կազմակերպության շատ բաժիններ պետք է ավտոպիլոտային 

ռեժիմով արձագանքելու ընդհատման մաս կազմեն։ Ոչ ոք փոփոխության չի հասնում 

միայնակ, որքան էլ նվիրված և ոգևորված լինի։  

 

Միֆերը նույնպես մեզ խոչընդոտում են 

 

Վերջերս պետական քոլեջում զարգացման գծով պատասխանատու ղեկավարիn 

հարցրի՝ արդյո՞ք տարբեր մոտեցումներ են ցուցաբերվում կին և տղամարդ 

դոնորների հետ աշխատելիս։ Իհարկե, սա հարց-ծուղակ չէր։ Ինձ շատ հետաքրքիր 
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էր, քանի որ նա կանանց շրջանում դրամահավաքների ղեկավար է եղել՝ ցույց տալով 

կանանց հանգանակության բնույթի խորը ընկալումը։  

Հարցիս նա անմիջապես պատասխանեց՝ «կանայք ավելի դժվար են 

նվիրատվություն անում, ցանկացած պահի ինձ տղամարդ դոնոր ներկայացրեք»։ Ես 

անընդհատ լսում եմ այս պատմությունը՝ «կին դոնորների հետ ավելի բարդ է 

աշխատել»։ Անընդհատ պտտվող մի պատմություն կարող է ժամանակի ընթացքում 

դառնալ միֆ, որին իսկապես հավատում են մարդիկ։ Միֆը կարող է պարունակել 

ճշմարտության մի մասնիկ, սակայն դա չի նշանակում, որ բացարձակ ճշմարտություն 

է։ Եկեք փաստերը դիտարկելով վերակառուցենք պատմությունը։  

Ինչպես Գլուխ I-ում էր նշված, կանայք սպառողական կամ ընտանեկան հարցերում 

որոշումներ կայացնելիս բազում փաստեր են հաշվի առնում։ Նրանք, մինչ 

համաձայնվել կամ չհամաձայնվելը, ավելի շատ հարցեր են տալիս և ավելի 

մանրամասն են ուսումնասիրում։ Նրանք ուզում են, որ իրենց կատարած 

նվիրատվությունը լինի ազդեցիկ։ Ինչպես ֆինանսական հարցերում որոշումներ 

կայացնելիս կանայք ավելի խորը ուսումնասիրություն են անում, այդպես էլ նույնչափ 

վերլուծում են իրենց ֆիլանթրոպիական որոշումները։ Այս վարքագծի 

վերակառուցված տարբերակները կարող են լինել «կանանց հետ ավելի բարդ է»,  

«կանայք ավելի քննադատական մոտեցում ցուցաբերող են» արտահայտությունները։ 

Կանանց հարցադրումները և փաստերի ստուգումը երբևէ չի խանգարել մեր երկրի 

ֆինանսական ոլորտի ղեկավարներին թիրախավորել վերջիններիս։ Նրանք գիտեն, 

որ կանայք տիրապետում են և շարունակելու են տիրապետել ողջ կարողությանը։  

Ես համակրանք եմ տածում այն առաջնորդի հանդեպ, որի հետ խոսել եմ, քանի որ 

տեղյակ եմ, որ նա շատ մեծ դրամահավաքի պատասխանատու է։ Դրամահավաք 

իրականացնողները մեծ ճնշման տակ են գտնվում։ Նրանց ժամանակը սահմանափակ 

է, և հաճախ նախընտրում են աշխատել այն դոնորների հետ, որոնք պատրաստ են 

անմիջապես օգնել։ Երբ մենք ճնշման տակ ենք, ընդունված է նախընտրել այն մեթոդը, 

որն արդեն հաջողվել է անցյալում։ Երբ կինը չի արձագանքում այնպես, ինչպես 

ակնկալվում էր, և ավելին՝ սկսում է հարցեր տալ, չի միանում թիմին, ավելի քիչ է 

նվիրաբերում, քան հայցել էին, ապա մենք սկսում ենք կենտրոնանալ այն մարդկանց 

վրա, որոնք մեզ ցանկալի ձևով կարձագանքեն։ Առաջ նայելու շնորհիվ մենք 

ենթաօտիմիզացիայի ենք ենթարկում այն, ինչը կարող է կինը նվիրաբերել, երբ 

հաշվետվությունը նրան բավարարում է։ 

Ի լրումն՝ մենք կարող ենք կիսվել այդ պատմություններով մեր աշխատակիցների 

հետ։ Նմանատիպ պատմությունները կառուցակցվում են, և  հավաքական ձևով մենք 

սկսում ենք յուրացնել «կանանցից ավելի բարդ է գումար հայթայթել» միֆը։ Ես 

կասկածի տակ եմ դնում այն միֆը, համաձայն որի` կանայք ավելի բարդ են։ Ես 

կարծում եմ, որ նրանք պարզապես տարբերվում են։  Դա ավելի դժվար է թվում 

կանանց հանդեպ ընդունված մոտեցումների անհամապատասխան կիրառմամբ, 

որովհետև մենք պատրաստվում ենք մեկ նախընտրած արդյունքի՝ հիմնականում 

արագ պատասխանի և գերադասելի նվերի, բայց ստանում ենք մեկ այլ:  
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Եթե մենք ադապտացնենք մեր սպասելիքները, ապա «բարդ»-ին կփոխարինի 

«ՍԱ է մոտեցումը» տարբերակը։  

Բեթ Մաննը Հյուսիսային Ամերիկայի հրեական ֆեդերացիայի 

ինստիտուցիոնալ զարգացման գծով փոխնախագահն է։ Երկար ժամանակ կանանց 

ֆիլանթրոպիան ՀԱՀՖ-ի և Հյուսիսային Ամերիկայի թվով 148 հրեական 

ֆեդերացիաների հզոր կորիզն է եղել՝ սկսած 1970-ականներից՝ “Lions of Judah” (LOJ) 

հիմնադրմամբ։ (LOJ)-ն ունենում է տարեկան առնվազն 5000$-ին համարժեք 

նվիրատվություն և թվով ինը այլ նվիրատվություններ, որոնք գերազանցում են 

250.000$-ը։ “Lions of Judah”-ի 17,500 անդամներ անցած տարի բացառապես 

տեղական ֆեդերացիաների՝ կանանց ֆիլանթրոպիայի դեպարտամենտների 

միջոցով, նվիրատվություն անող կանանց հետ միասին 200 միլիոն դոլարի 

նվիրատվություն են արել։ Մեկ նվիրատվությունը միջինում կազմել է 10.000$: 

Հարկավոր է նշել, որ այս օրինակը չի ներառում կանանց կողմից տեղական 

ֆեդերացիաներին արած այն նվիրատվությունները, որոնք կատարվել են այնպիսի 

միջոցներով, ինչպիսին է, օրինակ, ամուսնու հետ կատարած ընտանեկան 

նվիրատվությունը։ 

Մաննը պնդում է, որ թեև համայնքի աշխատանքներում կանանց ներգրավումը 

ջանքեր է պահաջում, նրանց ներգրավվածության դիզայնի, հարցերին 

պատասխանելու և ազդեցությունը ապացուցելու վրա ծախսված ժամանակն արժի 

այն ջանքը, որ դուք գործադրում եք։ Նա իր ակնկալիքները սահմանում է հետևյալ 

կերպ․  ունենալ առնվազն երկու հանդիպում զուտ կնոջ հետաքրքրություններն ու 

դրդապատճառները ճանաչելու համար` առանց որևէ բան հայցելու նպատակով։ Այդ 

հարմարեցման շնորհիվ Մաննը բացահայտում է, որ իրենց ֆեդերացիային աջակցող 

կանայք ավելի խորը ներգրավվածություն ունեն ՝ հաճախ իրենց վրա վերցնելով բեռը 

թեթևացնող այնպիսի կամավոր դերեր, ինչպիսիք են կազմակերպման, թրեյինգների 

իրականացման և այլ հեռանկարային հարաբերությունների ստեղծումը։ Ի լրումն` 

նրանք նաև ներգրավում են իրենց ընտանիքներին և ցանցը, հետևաբար այս 

մոտեցումը նաև լծակային շահավետ էֆեկտ է ունենում։ Դրա մասին են վկայում 

տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները։  

Կան նաև այլ միֆեր, որ, հնարավոր է, որ մենք յուրացնում և ակամայից 

փոխանցում ենք մեր գործընկերներին. 

● Կանայք , ի տարբերություն տղամարդկանց, ավելի քիչ ֆիլանթրոպ են:  

● Բարեգործության որոշում կայացնելիս կանայք ապավինում են իրենց 

ամուսիններին: 

● Կանայք չեն կատարում մեծ չափի նվիրատվություններ:  

Գլուխ I-ի հետազությունը հերքում է այս միֆերը։ Եթե փորձեք հասկանալ ձեր 

թիմի կամ հենց ձեր դեպքը, ապա գուցե կանանց հետ աշխատելու և նրանց 

աջակցությունը հայցելու հետ կապված իրավիճակի այլ գնահատականներ կամ 

պատմություններ կգտնեք։ Մեր մարտահրավերն է տեսնել առասպելները, հասկանալ, 
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թե որտեղից են դրանք ծագել և ինչպես են ակամայից ազդում մեր գործողությունների 

վրա։  

Օգտագործելով հետաքրքրասիրությունը և նվիրվածությունը որպես 

հիմնական գործիքներ՝ մենք կարող են լինել իրազեկված և բարձրաձայնել մի բանի 

մասին, որը, ըստ էության, մեր ենթագիտակցության մեջ է։ Երբ իրազեկված չենք, 

կարող ենք բաց թողնել տեղեկություն և հետևաբար` հնարավորություններ: 

Իրազեկվածությունը թույլ է տալիս պարզապես արձագանքելու փոխարեն տեսնել 

արձագանքը և հաշվի առնել ընտրության նոր հնարավորությունները։ Միայն երբ մեր 

իրազեկվածությունը բարձրացնենք, կկարողանանք իսկապես կանանց 

նվիրատվությունների վերաբերյալ այդ պարզ հետազոտությունները դարձնել կանանց 

նվիրատվությունների առանձնահատուկ, «լավագույն փորձեր»։  
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Գլուխ 4. ՔԱՂԱԾ ԴԱՍԵՐ 

 

Շատ հաճախ [համալսարանի] ղեկավարությունը կանանց ֆիլանթրոպիան 

ընկալում է որպես մի ծառայողական վագոն, ոչ թե շարժիչ, որն ունակ է ծանր բեռ 

կրելու: 

— Դեբրա Մեսչ և Անդրեա Պաքթոր,  “Women’s Philanthropy on Campus” 

 

Հետազոտությունը, իրազեկումը և որակական տվյալները թույլ են տալիս 

սահմանել նոր նպատակներ և գործողություններ։ Առանձնահատուկ 

նախաձեռնություն անելուց առաջ եկեք դիտարկենք 25 տարի առաջ արված այն 

ծրագրերը, որտեղ կանանց ֆիլանթրոպիան ուշադրության կենտրոնում էր։ Այս 

քաղած դասերը կարող են օգնել ձեզ հասկանալ ինչպես առաջ գնալ։   

2009 թվականին Կանանց Ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտը հրատարակեց մի 

աշխատանք՝ «Կանանց ֆիլանթրոպիան համալսարանում»։ Այդ ժամանակ նրանք 

բացահայտեցին, որ երկրում կային մոտ 3,000 համալսարաններ և քոլեջներ, սակայն 

նախորդ 20 տարվա ընթացքում նրանց առավելագույն 10%-ն  էր հատուկ 

կենտրոնացած կանանց ուղղությամբ (Mesch and Pactor 2009): 

Այսօր մենք ունենք ավելի շատ համալսարաններ և քոլեջներ, և փոքր-ինչ 

ավելացել են կանանց նախաձեռնությունները։ Այնուամենայնիվ, քանի որ որոշ 

ծրագրեր ավարտվել են, մենք դեռ տատանվում ենք այդ տասը տոկոս նշաձողի շուրջ։ 

Շահույթ չհետապնդող ոլորտում այդ նպատակային ծրագրերը էլ ավելի քիչ են։ Դեռ 

չհաշված կանանց հիմնադրամներն ու համայնքնային նվիրաբերությունների 

շրջանակները, առավել հայտնի ոչ առևտրային կազմակերպությունները, որտեղ 

միտումնավոր ներգրավված ֆիլանթրոպ կանանց կարելի է մի ձեռքի մատերի վրա 

հաշվել՝ ամերիկյան Կարմիր Խաչի Թիֆֆընի Շրջանակը, հրեական ֆեդերացիայի՝ 

Լայոնս օֆ Ջուդդահ, և Ամերիկայի Կանանց Միավորման՝ Յունայթըդ Վեյը։   

Ես և իմ գործընկերներից շատերը դիտարկել ենք կանանց թիրախավորող այդ 

զանազան նախաձեռնությունները և ծրագրերը։ Իմ 22 տարվա դիտարկումները թույլ 

են տվել ինձ տեսնել տարածված պրակտիկաներ և դուրս բերել երկու առանցքային 

կետ, որից մենք բոլորս կարող ենք դասեր քաղել։  

 

 

Տարածված պրակտիկաներ 

 

Շատ համալսարաններ կանանց համար այնպիսի ծրագրեր և 

նախաձեռնություններ են նախագծել, որոնք թույլ են տալիս կանանց կապեր 

հաստատելու և համագործակցելու միտումը համատեղել նրանց ներգրավվածության 

հետ, նախքան ֆիլանթրոպիկ ներդրում կհայցեն։  

Նմանատիպ ծրագրերում հայտնաբերված ընդհանրություններն են՝ 
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● Անդամակցություն. սա թերևս ամենատարածված, հայտնի բաղադրիչն է՝ 

հաշվի առնելով կանանց՝ միասին աշխատելու և ցանցեր ստեղծելու միտումը։ 

Կազմակերպությունը ձևավորում է հարյուրավոր կանանց խմբեր, 

խորհուրդներ կամ շրջանակներ։ Այս խմբերը տարեկան կամ երկու տարին մեկ 

կազմակերպում են հանդիպումներ՝ կազմակերպության և միմյանց հետ կապ 

պահպանելու նպատակով։ Այս ծրագրերից շատերը, թեև ոչ բոլորը, ենթադրում 

են հստակ չափի տարեկան նվիրատվություն անդամների կողմից (հաճախ 

1.000-10.000$-ի չափ): Կան ծրագրեր, որ ենթադրում են տարեկան 

նվիրատվություն՝ առանց հստակ գումարի չափ նշելու։ Շատերը հետևում են 

հանգանակության մի մոդելի, համաձայն որի՝ անդամները կատարում են իրենց 

տարեկան նվիրատվությունը և հետո կոլեկտիվ կերպով այդ գումարները 

տրամադրում են այնպիսի ծրագրերի, որոնք օգուտ կտան 

կազմակերպությանը։ Անդամակցության մոտեցումը կարող է ներառել կից 

աշխատող խորհուրդներ կամ խմբեր ավելի երիտասարդ կանանց կամ 

ուսանող աղջիկների համար։ Նմանատիպ միջոցառումների ժամանակ 

համայնքին ծառայելու, նոր ցանցեր ձևավորելու և ոգեշնչող զեկուցողներին 

լսելու շնորհիվ անդամակցության մոդելը ներգրավված անձանց համար 

համայնք է ձևավորում։ 

● Անդամակցության մոտեցման մի տարբերակ է ավելի մեծ չափերի 

նվիրատվություն անող կանանց փոքր համայնքի ձևավորումը։ 

Հանգանակության միջին նշաձողը կարող է կազմել 25.000$ և ավել։ Սա 

«Էլիտար» խորհուրդ կամ խումբ է համարվում։ Հաճախ կազմակերպության 

ներսում այն ունի ազդեցություն և հեղինակություն։ 

● Մուտքը նշմարող միջոցառում. կանանց առաջարկվում են կազմակերպության 

հետ կապ հաստատելու խթանող միջոցառումներ, որոնք ներառում են 

կազմակերպությանը, դասախոսական կազմին կամ ծրագրի ղեկավարներին 

լսելու և հարուստ բովանդակությամբ ծրագրեր հաճախելու 

հնարավորություններ: Միջոցառումը կատալիզացնող դարպաս է՝ կապեր 

հաստատելու կամ վերականգնելու համար։ Կապ հաստատելուց անմիջապես 

հետո կանայք ինքնուրույն ընտրում են ապագայում ներգրավված մնալու 

մեթոդը՝ պարզապես կանոնավոր ամսագրերը կարդալուց սկսած մինչև 

միջոցառումների հաճախում և կամավորություն։ Այս կանանց «գտնելուց» 

հետո կազմակերպությունը սկսում է աշխատանք տանել այդ ուղղությամբ։  

● Կազմակերպության կին աջակիցների, առաջնորդների և շահառուների միջև 

կապերի ստեղծում. սրանք ֆորմալ մենթորության ծրագրեր չեն, այլ ավելի շատ 

խթանող հավաքույթներ, որոնք ուղղված են կանանց համալսարան, գլխամաս 

կամ այլ տարածքային հաստատություն վերադարձնելուն, որպեսզի կապ 

հաստատվի այն անձանց հետ, ովքեր աշխատանքից շահույթ են ունենում։ Այս 

փոխհարաբերություններում երկու կողմ հանդիսացող կանայք հարստանում 

են փորձով, մինչդեռ կազմակերպությունը առանձնահատուկ ձևի 
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ամրապնդում է իր կապերը դոնորների հետ։ Օրինակներում համալսարանի 

շրջանավարտներին կապում են ներկայիս ուսանողների հետ կամ համայնքի 

ֆիլանթրոպ կանանց նրանց հետ, ում աջակցում են աշխատանքի 

վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում։  

● Առաջնորդություն. Մի շարք ծրագրեր ուղղված են ղեկավար օղակներում մեծ 

թվով կանանց ներգրավմանը, ինչպես նաև կամավորական առաջնորդների 

պաշտոններում կանանց ներառմանը։ Թեև ավանդաբար սա կարող է լինել 

ներքին կազմավորման գործընթաց, այնուամենայնիվ, որոշ ծրագրերում 

նպատակաուղղված ներգրավում են կին դոնորների և կամավորների, որպեսզի 

իրազեկեն կազմակերպությունում կամավոր կին առաջնորդների 

համամասնության մասին, մասնակցեն ապագայի համար նոր նշաձողի 

սահմանմանը և օգնեն նոր հարաբերություններ ձևավորել կանանց հետ՝ 

հանուն ապագա կին առաջնորդների շրջանակի ընդլայնման։  

Որոշ նախաձեռնություններ ենթադրում են այս մոդելների համադրում։ 

Անդամակցության ծրագիրը կարող է ունենալ տարեկան մեկ մեծ միջոցառում 

գլխամասում անդամակցող կանանց և նորերի ներգրավվածությունը 

բարձրացնելու նպատակով, որի ժամանակ կարող է նաև լինել միջոցառում՝ 

կազմակերպության կին առաջնորդներին ճանաչելու նպատակով։ Կանանց 

ներգրավման շատ տարբերակներ կան, և չնայած վերոնշյալները 

ամենատարածված տարբերակներն են, կան նաև այլ մոտեցումներով ևս 

հաջողակ ծրագրեր։ Այն, ինչ աշխատում է, ծրագրեր են՝ կապված այն ամենի հետ, 

ինչին կարձագանքեն ձեր կին շահառուները՝ կախված կազմակերպության ներքին 

առաջնահերթություններից և հարմարեցված վերջինիս յուրահատուկ մշակույթին։  

 

 

 

Կարևոր դասեր  

 

Ձեր մոտեցումը նախագծելիս օգտակար կլինի հաշվի առնել երկու կարևոր 

դաս, որոնք ինքս քաղել եմ մինչ 2013 թվականը ստեղծած ծրագրերից. 

1. Հաճախ կանանց վերաբերում էին որպես առանձին փոքր խմբերի, ինչը 

սահմանափակում էր նմանատիպ ծրագրերի կայունությունը։   

2. Կանանց ծրագրերը՝ նախագծված առաջին հերթին ներգրավվածության 

նպատակներով, ոչ միշտ էին հանգեցնում ֆինալնթրոպիայում առանձնակի 

զարգացման։  

 

Նիշայի ծրագրեր  

 

Նախորդ ծրագրերը հաճախ ստեղծվում էին որպես կանանց համար սիլոսի 

նախաձեռնություններ՝ նախագծված 1-3 ձևի՝ նրանց նեգրավելու համար՝  
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համալրված լինելով միջին մասնագիտական աստիճանի աշխատակիցներով։ 

Օրինակ, 1990 կեսերին ես “Cornell Women”-ի նախագահի խորհուրդն էի 

ղեկավարում, այսինքն` ստեղծման պահից մի քանի տարի անց։ Համալսարանի 

դրամահայթայթման իմ կարիերայի հինգերորդ տարին էր, և 700 հոգուց ավել 

ներգրավված հաջողակ շրջանավարտների խորհրդի միակ աշխատակիցն էի։ Այդ 

ժամանակ “Cornell Women”-ի նախագահի խորհուրդը զարգացման մյուս 

գործառույթների հետ առնչություն չուներ։  Հազվադեպ էր լինում, որ ինձանից 

պահանջվի այդ դոնորներից մեծ չափի նվիրատվություններ ստանալու պլան։ Եվ 

հազվադեպ էին այլ դրամահավաք իրականացնողներ միանում այն 

միջոցառումներին, որ մենք կազմակերպում էինք մեր անդամակիցների համար` 

կանանց հետ ծանոթանալու և նոր կապեր ստեղծելու համար։ Ես այլ գործընկերներից 

լսել եմ այդ ժամանակների վերաբերյալ նմանատիպ այլ, ոչ ինտեգրող մոտեցման 

պատմություններ։  

Մի շարք ծրագրեր, որոնք մեկնարկել են 1980-ականների վերջին կամ 2000-

անների սկզբին, նույնպես բռնեցին այդ ուղին։ Դրանք «նիշաներ» էին այն կանանց 

համար, որոնք ունեին նվիրատվություն անելու կարողություն, սակայն 

պատրաստված չէին խթանող, գրավիչ և ներգրավող ձևերով համախմբվելու։ Կապը 

միմյանց, ինչպես նաև կազմակերպության հետ խանդավառություն և 

ոգևորվածություն առաջացրեց։ Մեծ աջակցություն և հանգստություն էր հաղորդում 

շփումը այնպիսի կին ղեկավարների հետ, որոնք հոգ էին տանում առաքելության 

մասին և նմանատիպ խնդիրների էին  բախվում իրենց մասնագիտական կյանքում: 

Այնուամենայնիվ, նիշայի ծրագիր ստեղծելու հետ մեկտեղ մենք նաև ստեղծեցինք 

արհեստական մի սահման, որը կազմակերպությանը հետ է պահում կանանց 

աջակցության կայուն և զգալի աճից։ Ես օգտագործում եմ «արհեստական» բառը, 

քանի որ Լիսա Չենը և  Լիսա Ուիտթերը իրենց “She Spot” գրքում նշել են. «Լանայք 

նիշա չեն, նրանք հենց մեր լսարանն են, և ժամանակն է, որ նրանք լքեն նիշան» (Witter 

and Chen 2008, 5,6): 

ԿՖԻ-ի` «համալսարանում կանանց ֆիլանթրոպիան» հաշվետվությունում 

վերանայվել են ավելի քան երկու տասնյակ սկսնակ ծրագրեր, ինչի արդյունքում դուրս 

է բերվել, թե ինչու են այդ ծրագրերից որոշները ձախողվել։  

● Միջին օղակի ղեկավարը, որը հաճախ կին է, ստեղծում է նախաձեռնությունը, 

իսկ հաստատությունն այն մարգինալացնում է: 

● Երբ միջին օղակի ղեկավարը հեռանում է, իր հետ է տանում նաև այդ ծրագրի 

վերաբերյալ հաստատության ձևավորած հիշողությունը։  

● Հաստատությունը ձախողում է այն երկարաժամկետ հեռանկարով մարդկային 

և ֆինանսական կապիտալի ներդրումը, որն անհրաժեշտ է ծրագրի 

իրականացման համար։  

● Ծրագիրը գործում է մեկուսացված և չի դառնում ընդհանուր զարգացման 

ծրագրի մաս։  
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● Զարգացման անձնակազմը կանանց ֆիլանթրոպիայի ծրագիրը համարում է 

մրցակից ընթացիկ այնպիսի ծրագրերին, ինչպիսիք են տարեկան 

դրամահայթայթումը կամ շրջանավարտների նվիրատվությունները։  

● Երբ ծրագրի առաջին տարվա ընթացքում ներդրումների փոխհատուցում չի 

լինում, ապա հաստատությունը դադարեցնում է ծրագիրը։  

● Զարգացման աշխատակիցներից որոշները դժվարանում են կամ չեն 

ցանկանում փոխել ստատուս քվոն։  

Բազմաթիվ նախաձեռնություններ վերանայելուց հետո իմ կողմից 

կավելացնեմ, որ հաջողությունը չափելու սանդղակները շատ սակավ են։ Ոչ ոք 

համակարգված չի չափել ներդրման փոխհատուցումը։ Հաշվի առնելով, որ ծրագրերը 

համարվել են որպես «լրացուցիչ» և չեն կազմել զարգացման հիմնական 

գործառույթների մի մաս, շատ քիչ կազմակերպություններ են իրենց առջև նշաձող 

սահմանել և հետևողականորեն դիտարկել, զեկուցել մասնակցության, 

առաջնորդության, դոնորների և նվիրատվութունների հետ կապված 

փոփոխությունները։  

Կանանց համար առանձին այս նախաձեռնությունները ստեղծել են արժեք։ 

Հաջողությամբ կապել են կանանց կազմակերպության, շահագրգիռ կողմերի և 

աշխատակիցների հետ։ Նաև մեծացրել են այն խնդիրների ընկալումը, որոնց 

բախվում են համալսարանները կամ շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունները։ 

Այս ծրագրերը նաև թույլ են տվել հասկանալ, թե կանանց համար դրամահավաքային 

պրակտիկաներ զարգացնելիս ո՛րն է աշխատող մեթոդ և որը՝ ոչ։  

Այսպիսով, հիմա մենք գիտենք, որ ժամանակն է դուրս գալու նիշայից և 

կանանց ներառելու մեր դրամահավաքների բոլոր ոլորտներում։ Ավելին՝ 

ժամանակները փոխվել են։ Վերջերս ֆոկուս խմբերի և հարցումների շնորհիվ ես 

պարզել եմ, որ կանայք ֆիլանթրոպիական գործուներության մեջ չեն ցանկանում 

առանձնանալ։ Թեև հաճախ ցանկանում են միմյանց հետ շփվել և համագործակցել, 

այնուամենայնիվ, ձգտում են դրված խնդրի ավելի երկարաժամկետ լուծման, ինչը 

ենթադրում է հավասար մասնակցություն։ 

Քանի որ կանայք են հիմնական լսարանը, և կենտրոնանալով կանանց վրա՝ 

դիմում եք նաև նրանց ընտանինքներին և տղամարդկանց. այդ կերպ ողջ մոդելը 

կարելի է դարձնել գործողությունների և վարքագծերի առավել ինտեգրացված մի 

ամբողջություն։ Դուք կարող եք նախագծել ծրագրային միջոցներ` կանանց միմյանց 

կապելու համար` միաժամանակ զարգացնելով նրանց ներգրավվածությունը, 

առաջնորդությունը և ֆիլանթրոպիան: Բացի այդ՝ հաշվի առեք, թե ինչպես եք ձեր 

ծրագիրը օգտագործելու կազմակերպության ներսում ձեր դրամահավաք 

իրականացնող գործընկերների հետ՝ նվիրվածության, համագործակցության, 

վարքագծերում, կանանց ֆիլանթրոպիայի աճին նպաստելու գործում: Այս գրքի 

«ճակատագիր» գլխում կտեսնեք, թե ինչպես Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի 

համալսարանի վաղ անդամակցության ծրագիրը վերափոխվեց ներառող մի 

նախաձեռնության, որն այժմ ավելի տարածված է համալսարանում։  
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Ներգրավվածություն-Ֆիլանթրոպիա կապը  

Կանանց ծրագրերում նախնական ներգրավվածության նախագծերը հույս էին 

ներշնչում, որ կնպաստեն ներգրավված կանանց կողմից նշանակալի չափի 

նվիրատվությունների։ Այդ հույսը ոչ միշտ էր իրականություն դառնում։ Կար 

պատկերացում՝ գիտակցված թե ենթագիտակցորեն, որ եթե նախագիծը լինի, ապա 

նրանք կանեն նվիրատվություն։ Դրամահավաքի հետ կապված կա տղամարդկանց 

օրինակից բխող մեկ այլ համոզմունք, համաձայն որի՝ գոյություն ունի բնական 

առաջընթաց՝ ներգրավվածությունից դեպի կամավոր առաջնորդության դերեր, 

ընդհուպ մինչև նշանակալի ֆիլանթրոպիա։  

Արդյո՞ք կանանց դեպքում նույն առաջընթացն է։  Հնարավոր է՝ ոչ։ Գլուխ մեկում 

մենք տեսանք, որ չնայած այժմ կանայք ունեն ավելի մեծ չափի նվիրատվություն 

անելու հնարավորություն և ուժ, հավասար պայմաններում նրանք ավելի շատ են 

հանգանակում, քան տղամարդիկ, այնուամենայնիվ, կանանց վարքագիծը այս 

ասպեկտով տարբերվում է։ Թեև շատերը նշում են, որ նրանք նախընտրում են 

ներգրավված լինել մինչև նվիրատվություն անելը, մյուս կողմից՝ 

● Բարձր հեղինակություն ունեցող դերերի փոխարեն շեշտը դնում են մեծ 

ազդեցություն ունեցող դերերի վրա։ Նրանք կարող են նախընտրել 

ներգրավված լինել այնպիսի գործողություններում, որոնք թույլ են տալիս 

տեսնել շահառուների վրա ուղիղ ազդեցություն։ 

● Բաշխել իրենց նվիրատվությունը։ Սա նշանակում է, որ դուք նախագծում եք 

բաց խոսակցություններ, որպեսզի պատասխանեք հարցերին և օգնեք 

կանանց ճանապարհ բացել դեպի նշանակալի նվիրատվություն։  

● Նախընտրում են ներգրավվածություն համագործակցությամբ։ Շատ կանայք 

սիրում են համագործակցել այլ անձանց հետ և լուծել խնդիրները՝ 

օգտագործելով իրենց ժամանակը, դրամահայթայթումը և տաղանդը։ 

Այստեղից կարելի է հանգել այն եզրակացության, որ, հավանաբար, 

անհատական նվիրատվությունից զատ, կանանց մի խումբ միահամուռ կարող 

է ավելի նշանակալի ազդեցության և ֆիլանթրոպիայի հասնել, քան դուք 

նախատեսել էիք։ 

Շատ հարցազրույցներում, լսելով բազում կին շահագրգիռ կողմերի, ես 

սովորեցի, որ միշտ չէ, որ կանայք նշանակալի հանգանակության դեպքում 

առաջնորդվում են նույն կերպ, ինչ տղամարդիկ։ Այսպիսով, մեր աշխատանքն է ոչ 

թե նրանց դրդել դեպի ներկայիս «լավագույն փորձեր», այլ օգնել նախագծել 

ուրույն ընթացք։ Այս գրքի III մասը, որը կենտրոնանում է նախագծման փուլի վրա, 

կտրամադրի յուրահատուկ օրինակներ այնպիսի կազմակերպություններից, 

որոնք նոր ճանապարհներ են ստեղծում կանանց համար՝ բոլոր հնարավոր 

ռեսուրսները բաշխելու՝ ժամանակ, փորձ, ինտելեկտ, ցանց և նշանակալի 

ֆիլանթրոպիական աջակցություն՝ հանուն իրենց հետաքրքրող 

առաքելությունների։  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

Այս մասում դուք և հավանաբար ձեր բացահայտող թիմը սովորեցիք հետևյալը՝  

 

1. Գենդերը ունի նշանակություն։ Կանայք և տղամարդիկ տարբեր 

ֆիլանթրոպիական վարքագծեր ունեն։  

2. Կանանց վրա ուշադրության սևեռումը տնտեսական բնույթի որոշում է. այն 

ազդեցության հիմք կստեղծի։  

3. Կանայք են ֆիլանթրոպիկ որոշում կայացնողները և հաճախ ավելի շատ են 

նվիրաբերում, քան տղամարդիկ։  

4. Որքա՞ն են ձեր կին դոնորներն այս պահին նվիրաբերում, և որքանո՞վ եք 

դուք տուժում ամեն տարի կանանց չդիմելու պատճառով։  

5. Այն յուրահատուկ ներդրումները, ցանկություններ և 

հնարավորությունները, որ ձեր կին շահառուները կարող են ունենալ։  

6. Դրամահավաքի լավագույն փորձերը, որոնք նախագծվել են 

տղամարդկանց համար, գուցե չաշխատեն կանանց դեպքում։  

7. Կանանց ֆիլանթրոպիայի վերաբերյալ առասպելներին դիմակայելու 

անհրաժեշտություն կա, քանի որ, հնարավոր է, դրանք խոչընդոտում են 

նրանց կողմից հանգանակությանը։  

8. Այսօր կանայք ուզում են միմյանց հետ կապեր ստեղծել և ինտեգրված լինել 

թե՛ տղամարդկանց և թե՛ կանանց շրջանում առաջացած խնդիրները 

լուծելու համար։  

9. Կանանց ներգրավելու համար անհրաժեշտ է դրամահավաքային 

վարքագծերի հարմարեցում ողջ կազմակերպության ներսում։  

10. Կանանց առաջընթացը ֆիլանթրոպիայում տարբերվում է 

տղամարդկանցինից։  

 

Այս 10 ընդհանրացված կետերին ի հավելում՝ դուք ստացել եք նաև ձեր 

կազմակերպությանը վերաբերող հատուկ տեղեկություն։ Նմանատիպ 

տեղեկություն հավանաբար դուք չէիք հավաքագրել անցյալում, և այն կարող է 

հիմք դառնալ հետագա քայլերը պլանավորելու համար։ Դուք պարբերաբար 

կանդրադառնաք այն ամենին, ինչ սովորել եք, որպեսզի ստեղծեք ձեր եզակի 

նախաձեռնությունը՝ միտումնավոր հրավիրելով այն կանանց, որոնք 

հետաքրքրված են ձեր  առաքելությամբ։ 
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ՄԱՍ II: ԵՐԱԶԵԼ 
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ԳԼՈՒԽ 5. ԵՐԵՎԱԿԱՅԵԼ 

 

 

Մեր աշխարհը վերափոխելու համար մեզ մոգություն պետք չէ։ Մեզ անհրաժեշտ 

ուժերը մեզնից են բխում։ Մենք ունենք ավելի լավ երևակայելու ուժ։ 

—Ջոան Ք․  Ռոուլինգ, Հարվարդի համալսարան, ելույթի խոսք 

 

Բացահայտման ժամանակ դուք ստացաք ավելին, քան պարզապես գիտելիք։ 

Սկսեցիք պատմական օրինակներից կառուցված մի համակարգից, թե ինչպես են 

տղամարդիկ նվիրաբերում։ Հարցման և բացահայտման փուլերում ձեր 

ներգրավվածությունը բացեց ձեր աչքերը և կազմակերպության նախագծման 

վերաբերյալ որոշակի թափանցելիություն ստեղծեց ձեր ու ձեր գործընկերների 

մտածողության մեջ: Երբ որևէ բան թափանցիկ է, կարող է արտացոլել ավելին՝ 

տեղեկություն, աջակցություն, գաղափարներ, կենսամիջոցներ և լույս։ Այս 

թափանցելիությունը ձեր հետաքրքրասիրության և այլընտրանքներ ընդունելու 

պատրաստակամությունից է բխել։ Դուք  ձեր թիմի հետ հանդիպել եք կլոր սեղանների 

շուրջ կամ զանգերի միջոցով, որտեղ հարցրել եք հետազոտության, տվյալների, 

փորձի, դոնոր կանանց ձայների և այլ ծրագրերի վերաբերյալ ձեր լսածի մասին: Դուք 

խորացել եք պատմությունների մեջ և հարցեր տվել արժեքների և միտումների մասին։ 

Գուցե նաև ձեր հետաքրքրասիրությունը և իրազեկվածությունը տարածել 

կազմակերպությունով մեկ։ Գուցե արդեն իսկ բնազդաբար ձգվում եք դեպի նոր 

վարքագծեր։ Մարդիկ շարժվում են գործողության մեջ։ Այս բնազդը միշտ օգնել է մեզ 

գոյատևել՝ ապահովելով մեր անվտանգությունը։ Բայց ես ցանկանում եմ, որ ձեր 

կազմակերպությունը պարզապես գոյատևելու փոխարեն բարգավաճի։  Այսպիսով, 

մինչ ստացած գիտելիքին արձագանքելը, ես ուզում եմ, որ դադար տաք։ Նախքան 

կփորձեք հասկանալ, թե ինչպես եք վարվելու, անդրադարձե՛ք ձեր բացահայտած 

տվյալներին, վերանայե՛ք և գնահատմա՛ն ենթարկեք դրանք։ Այս կարևոր 

գործընթացը բացելու է մտահորիզոնը և ավելի շատ գաղափարներ է գեներացնելու։ 

Այս ընթացքում կլինեն առանցքային թեմաներ, որոնք կարող դառնալ ձեր տեսլականի 

և պրակտիկայի ձևավորման տարր:  

Ի՞նչ եք հիմնականում դուրս բերել ձեր տվյալներից, դոնորների 

պատմություններից և զարգացման պրակտիկաները վերանայելուց։ Ի՞նչ եք լսել, 

կարդացել և զգացել, որ կարող է տեղին լինել։ Ի՞նչ սովորեցիք ձեր մշակութային 

առավելությունների և արժեքների մասին։ Ի՞նչ թույլ տվեցին բացահայտել ձեր կին 

դոնորների ֆիլանթրոպիայի պատմությունները։ Ինչի՞ն էին նվիրված ձեր 

հարցումները և ֆոկուս խմբերը։ Ի՞նչ պարզեցիք՝ տեղեկանալով, թե ինչպես են ձեր 

դոնոր հանդիսացող կանայք նվիրատվություն անում։ Ո՞րտեղ կան բացեր, բաց 

թողած հնարավորություններ։ Ո՞րն էր այն հիմնական միտքը, որ անընդհատ կրկնվում 

էր։ Ունե՞ք նոր հարցեր։ Եթե այո, ապա այդ հարցերի մի մասը գուցե ստիպեն ևս մեկ 
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անգամ անդրադառնալ ստացած տվյալներին կամ կրկին կապ հաստատել դոնորների 

և շահառուների հետ։  

Ի վերջո, վերանայեք աշխատակիցների շրջանում հարցազրույցները և հաշվի 

առեք տվյալ կազմակերպության ներկայիս կարգավիճակը։ Ո՞ր 

հնարավորությունների մասին է ամենաշատը խոսվում։ Ո՞րտեղ դուք դեռ լուրջ 

առաջընթաց պետք է գրանցեք։ Գուցե պատրաստվում եք արշավի և դոնորների 

ավելի լայն շրջանակների կարի՞ք ունեք։ Գոյություն ունի՞ ֆինանսավորման հոսքերի 

դիվերսիֆիկացման պարտավորություն: Ցանկություն կա՞ խորհուրդների և 

հանձնաժողովների բազմազանությունը մեծացնելու։  

Այս հարցերի պատասխանները կարող են դառնալ ձեր գործողությունների 

նախագծման պոտենցիալ տարրերը։ Երբ տուն եք կառուցում, շինանյութի լայն 

տեսականու ընտրության հնարավորություն ունեք։ Հնարավոր է գնաք շինանյութի 

խանութ և այդ բոլոր տարբերակների առկայությամբ ծանրաբեռնվեք։ Սակայն 

աստիճանաբար սկսում եք էներգիայով լցվել, երբ նկատում եք որոշակի 

նախընտրություններ։ Դադարի այդ պահին դուք պետք է աղմկեք ձեր ստացած բոլոր 

տվյալների հետ միասին և տեսնեք, թե որ գաղափարներն են առաջին տեղերում 

հայտնվում ձեր և ձեր բացահայտող թիմի համար: 

Բացահայտման ընթացքի մասին գրավոր հաշվետվություն պատրաստելիս 

կամ ավելի ոչ ֆորմալ տարբերակի դեպքում (օրինակ, ես սիրում եմ թեմատիկ 

կատեգորիաներ խմբավորել մեծ գրատախտակի վրա) տեսլականը սահմանելու և 

նախագիծը ստեղծելու համար օգտակար կլինի ձեռքի տակ ունենալ ակնառու 

փաստեր։  

Հիմա պատրաստ եք անցնել «երազիր»-ի փուլին. առաջնորդության մի պարզ, 

բայց խորիմաստ վարժություն, որպեսզի ստեղծեք մի համոզիչ մտավոր պատկեր այն 

մասին, թե ինչ է հնարավոր անել։ Պատկերացրած այդ հնարավորությունները 

կդառնան ձեր գործնական տեսլականը, ճարտարագիտական նախագիծը, որը 

կուղղորդի ձեր որոշումները։ Հենց հստակ մտավոր պատկերն ունենաք, 

փոփոխության ընթացքն արդեն մեկնարկել է։  

 

Հայտարարված տեսլականի ուժը  

 

Դրամահավաքների գործընթացներում կանանց ներգրավումը «ամեն ինչ կամ 

ոչինչ» տրամաբանությամբ գործողություն է։ Կարող եք պարզապես սկսել այն կետից, 

որտեղ այս պահին գտնվում եք, սակայն առանց տեսլականի սկսելը կարող է 

անարդյունավետ լինել։  

«Ալիսան հրաշքների աշխարհում» աշխատությունից իմ սիրած մեջբերումն է.  

«-Կասե՞ս խնդրում եմ այստեղից ինչպե՞ս գնամ,-հարցրեց Ալիսան։  

-Նայած թե ուր ես ուզում գնալ,-պատասխանեց կատուն։  

-Ինձ չի հետաքրքրում, թե ուր,- ասաց Ալիսան։  

-Այդ դեպքում կապ չունի, թե ուր կգնաս,-ասաց կատուն։  
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-Միայն թե ՈՐևԷ ՏԵՂ ՀԱՍՆԵՄ,-մեկնաբանեց Ալիսան։  

-Դու անպայման այդպես կանես,-ասաց կատուն,-միայն եթե բավական երկար 

քայլես»։  

 

Այլ կերպ ասած՝ առանց ցանկալի արդյունքները սահմանելու՝ դուք կարող եք 

աշխատել մի բանի վրա, բայց երբեք «տեղ» չեք հասնի, քանի որ հստակ 

նպատակակետ ընտրված չէ։ Ինչպե՞ս կարող եք սահմանել գործողությունների շարք՝ 

առանց նպատակ կամ ուղղություն իմանալու, և ինչպե՞ս իմանալ, որ ընտրված 

գործողությունները կհանգեցնեն հաջողության։  

Հստակ տեսլականի հայտարարումը հզոր կազմակերպչական գործիք է 

անհատների, կազմակերպությունների և թիմերի համար։ Ես սա սովորեցի 

«առաջնորդության մարմնավորում» կերտող Ստրոցցիի համալսարանից։ Նրանք 

անհատներին ուսուցանում են յուրահատուկ ձևով, որը ենթադրում էր 

նյարդաբանության, ամբողջական պրակտիկայի,  գործողությանը միտված 

հաղորդակցության համադրում։  

Համալսարանը առանձնացնում է հայտարարություն անելու կարևորությունը։ 

Մենք լեզվի շնորհիվ ենք ապագան կերտում։ Հայտարարություն անելով՝ մենք 

պարտավորություն ենք ստանձնում ապագա հնարավորությունների նկատմամբ։ 

Քանի դեռ լեզվի միջոցով չենք տարբերակել ապագա հնարավորությունը, դեռ 

այնպիսի ապագա գոյություն չունի, չկան գործողություններ, որոնց մասին պետք է 

հայտարարություն անել, և մյուսները չեն կարող օգնել մեզ հասնել մեր հռչակած 

նպատակներին: Իհարկե, կյանքը ընթանում է իր հունով՝ անկախ այն բանից, թե մենք 

տեսլականի մասին խոսում ենք, թե ոչ։ Սակայն եթե մենք կյանքում արարելու և 

ընտրություն կատարելու խաղի մեջ ենք մտնում, հայտարարումը կկերտի մեր 

ճանապարհը` կողմնացույցի նման տանելով մեզ դեպի մեր նպատակակետ։ 

Հայտարարություն անելու ունակությունը առաջնորդության հիմնարար հմտությունն 

է թե՛ մեր սեփական կյանքում առաջնորդվելու և թե՛ ուրիշներին առաջնորդելու 

հարցում (Strozzi Institute 2016): 

Ոգեշնչող տեսլականի կերտումը հզոր է և փոփոխություն է հաստատում։ Օրինակ՝   

● 1961 թվականին նախագահ Քեննեդին հռչակեց, որ ԱՄՆ-ը պետք է նպատակ 

դնի իր առջև՝ «մարդ ուղարկել լուսնի վրա և նրան անվտանգ վերադարձնել 

երկիր»։ Սա աներևակայելի էր թվում այդ ժամանակ, սակայն հասնելով այդ 

նպատակին՝ 1969 թվականին ԱՄՆ-ը հզորացավ գիտության, տեխնոլոգիայի և 

ինժեներիայի բնագավառներում։  

● 1980 թվականին Բիլ Գեյթսը հրապարակայնորեն հայտարարեց Մայքրոսոֆթի 

առաքելությունը՝ «Մենք համակարգիչ կտեղադրենք յուրաքանչյուր տան 

աշխատասեղանին»։ Այդ ժամանակների համար դա համարձակ 

հայտարարություն էր։ Այսօր մեր բոլորի տանը կան տարբեր չափերի 

համակարգիչներ։  
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● 2007 թվականին Սուանի Հանթ և Հելեն ԼաՔելլի Հանթ քույրերը 

հայտարարեցին, որ երեք տարի անց 150 կանայք մեկ միլիոն և ավել դոլարի 

նվիրատվություն կանեն՝ աջակցություն հայտնելու կանանց և աղջիկներին։ 

Նրանք ծրագիր չունեին, պարզապես մի համարձակ նպատակ էր։  Նրանք երեք 

տարին չլրացած հասան այդ նպատակին, և հիմնադրվեց “Women Moving 

Millions” գլոբալ շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունը։ 

Այս աղմկահարույց օրինակների շնորհիվ գուցե կանգ առնեք և մտածեք, որ 

դուք ընդամենը ուզում եք ավելի շատ գումար հայթայթել։ Իհարկե, դա նույնպես 

նպատակ է, բայց ինչու՞։ Ապագայի մասին մանրամասն պատկերացում ունենալը 

կարող է համոզիչ լինել ոչ միայն մեկ մարդու, այլև շատերի համար։ Այդ 

պատկերացրած ապագայի շրջանառումը՝ ներգրավելով նոր մարդկանց, արդեն իսկ 

որոշակի առաջընթաց է ապահովում։ Երևակայությունը վերափոխման սերմն է, 

երևակայելու շնորհիվ ենք փոփոխության հասնում։  

Փոփոխությունը հեշտ չէ, և պետք է համոզիչ պատճառ ունենանք, որը մեզ 

կդրդի նոր վարքագծերի, քննարկումների, գործողությունների և գործընթացների։ 

Մտածեք ձեր սեփական կյանքի մասին։ Երբ որևէ փոփոխություն եղավ, ո՞ր 

նպատակն էր դրդող ուժը։ Իմ ընկերներից մեկը բնակարան ձեռք բերելու մասին 

հայտարարեց այնպիսի մի ժամանակահատվածում, երբ դա ֆինանսապես 

անհնարին էր թվում։ Նա առանձնացրեց իրեն հետաքրքրող բնակարանների 

նկարները, քարտեզում նշեց թաղամասերը և իր գործընկերներին և ընկերներին 

հայտնեց այդ նպատակի մասին։ Նպատակի մասին խոսելը իր վարքագիծը դարձրեց 

ավելի կազմակերպված։ Նա սկսեց որոշումներ կայացնել, որոնք օգտակար էին, և  

հրաժարվեց որոշումներից, որ վնասակար էին։ Առաջին անգամ սկսեց աշխատել 

ֆինանսական խորհրդատուի հետ, գումար խնայելու նոր սովորույթներ ձեռք բերեց, 

գրառումներ կատարեց, որպեսզի շատ բան իմանա վարկառուների և վարկերի 

վերաբերյալ անմիջապես բնակարանի սեփականատերերից։ Երկու տարվա 

ընթացքում գնեց իր առաջին բնակարանը։ Հայտարարված նպատակին հասնելը 

ընդմիշտ փոխեց իմ ընկերուհուն։ Նա ձուլվեց այդ հայտարարությանը՝ դառնալով մի 

սեփականատեր այնպիսի ֆինանսական սովորույթներով, որոնք թույլ են տալիս իրեն 

շարունակել ապրել այդ տանը։  

Թիմերը նույնպես կարող են համարձակ հայտարարություններ անել և փոխել 

սեփական «ես»-ը։ Կատրինա փոթորիկը հարվածեց 2005 թվականին, այդ ժամանակ 

ես Ամերիկայի Կարմիր Խաչի դրամահավաքության առաջնորդն էի։ Չորս ամսվա 

ընթացքում Կարմիր Խաչին երկու միլիարդ դոլարի նվիրատվություն արվեց։ Այդ չափի 

նվիրատվություն անցյալում երբեք չէր եղել։ Մեր երախտապարտություն հայտնելու 

համար պատասխանատու թիմը անմիջապես սկսեց շնորհակալական նամակներ 

պատրաստել դոնորների համար։ Երկու ամիս անց այդ նամակները ուղարկվեցին։ 

Իրավիճակը վերլուծելուց հետո թիմը հայտարարեց, որ անձնավորված 

շնորհակալական նամակներ կուղարկվեն նվիրատվություն ստանալուց երկու շաբաթ 

անց։ Սա համարձակ հայտարարություն էր այն պարագայում, երբ 
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ծանրաբեռնվածությունը ժամ առ ժամ աճում էր։ Այնուամենայնիվ, վերափոխելով 

գործընթացները՝ նրանք ընդամենը 12 շաբաթվա ընթացքում հասան նպատակին։ 

Այդ պարտավորության ստանձնումը հանգեցրեց նոր համակարգերի և 

համագործակցությունների ստեղծման։ Բանկի հաշվետվությունները, տվյալների 

ներբեռնումները, առաջնային դրամահավաքների հայցերը և ակնկալիքները,  

վերանայման և ստորագրման գործընթացները փոխվեցին։ Թիմը ոչ միայն հասավ իր 

նպատակին Կատրինա դոնորների հարցում, այլև բոլոր դրամահավաքների դեպքում 

սկսեց այլ կերպ աշխատել։ Համոզիչ տեսլականները կարող են երկարաժամկետ 

փոփոխություն բերել կազմակերպությունում։ Չորրորդ գլխում մենք քննարկեցինք 

այն դասերը, որ քաղել ենք կանանց ֆիլանթրոպիայի վաղ ծրագրերից։ Այն ծրագրերը, 

որոնք նախագծված էին որպես նիշա՝ զարգացման թիմից և շրջանավարտներից 

մեկուսացված, ո՛չ տեսլական ունեին կազմակերպության ղեկավարության համար, ո՛չ 

էլ կազմակերպության բաժինների ներգրավված այն անձանց համար, ովքեր 

հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ փոփոխություններ կցանկանային անել։ 

Այդ իսկ պատճառով շատ սկսնակ ծրագրեր թե՛ չգոյատևեցին, թե՛ մարգինալացվեցին 

և թե՛ տեսլականով առաջնորդի կողմից վերամեկնարկելու կարիք ունեցան։  

Ահա կանանց ֆիլանթրոպիայի համար երկու հզոր տեսլական, որոնք 

համալսարաններում խթանեցին փոխակերպումը։ 

2015 թվականին Դյուք համալսարանը հայտարարեց, որ կստեղծի 

առաջնորդության և դրամահավաքի մի մշակույթ, որը ավելի հարմարեցված կլինի 

շրջանավարտների ողջ ներուժին։ Հռչակված նպատակին հասնելու համար նրանք 

սկսեցին կենտրոնանալ կանանց վրա և զարգացրեցին հետևյալ 

տեսլականը.«Կանայք առաջնորդության և ֆիլանթրոպիայի մեջ» նախագծի 

նպատակն է առավել ներգրավել շրջանավարտներին Դյուքի կամավորության և 

ֆիլանթրոպիայի շրջանակներում, որպեսզի համալսարանին ապահովի ավելի մեծ 

աջակցություն։ Դյուք համալսարանում մենք կհզորացնենք շրջանավարտների դերը 

կամավորության և առաջնորդության ոլորտում և առավելագույնի կհասցնենք 

շրջանավարտների կողմից նվիրատվությունները Դյուքի առաջընթացի արշավին և ոչ 

միայն։ Ավելին՝ կընդլայնենք Դյուքի զարգացման մշակույթը, որպեսզի ավելի 

արդյունավետ բացահայտենք, զարգացնենք, կատարենք հայցում և ուղղորդենք կին 

դոնորներին»:  

Այս տեսլականով Դյուքի համալսարանը կապիտալիզացրեց առկա ուժերը, 

ծրագրերը և երևակայեց գործունեության, ներառման նոր մոդելների մասին։ “Wilp” 

նախագիծը «Դյուքի կանանց ազդեցություն» ցանցի արդյունքն էր, որը նաև կոչվում 

էր “WIN” (Women’s Impact Network): WIN-ի անդամները կուտակային 100․ 000 

դոլարից ավել նվիրատվություն էին արել իրենց կյանքի ընթացքում։ Այս կանանց 

ներգրավվածությունը շարունակական է իրենց մայր բուհի մեծ և ազդեցիկ 

աջակցության շնորհիվ։ Նրանք աշխատում են և համագործակցում ավելի 

երիտասարդ շրջանավարտների, ինչպես նաև առաջատար կամավորական 
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ղեկավարության հետ, որն ավելի ներկայացուցչական է շրջանավարտների և 

ուսանողական կազմի առումով։  

2016 թվականին Վիլյամ և Մերի քոլեջի հզորացման ղեկավար մարմինը 

հայտարարեց.«Վիլյամ և Մերին հարգում է կանանց ներուժը։ Նրանք համալսարանի 

հաջողության ամեն ոլորտում մասնակցություն ունեն։ Մենք տեսնում ենք նրանց 

առանցքային դերը ներգրավվածության և ֆիլանթրոպիայի մեջ։ 2020-ի դրությամբ՝ 

կանայք կազմելու են կամավոր առաջնորդների և մասնավոր նվիրատվության 50%-ը։ 

Բարձրացնելով նրանց ակտիվ մասնակցությունը համալսարանական կյանքի բոլոր 

ոլորտներում՝ Վիլյամ և Մերի-ն կստեղծի մշակույթ, որը հզորացնելու է կանանց և 

մեծացնելու նրանց համալսարանական և համայնքային ազդեցությունը։ Մայր բուհը 

կծառայի որպես գլոբալ մոդել նրանց համար, ովքեր ձգտում են խթանել և նշել 

առաջնորդների առկայությունը»։  

Այս տեսլականը ներառում է որոշ էական պարտավորություններ, որոնք արդեն 

փոփոխել են Վիլյամ և Մերի համալսարանի զարգացման թիմի գործելաոճը և այն, թե 

ինչպես են նրանք աշխատում համալսարանի այլ խմբերի հետ։ Օրինակներից մեկը 

այն պարտականության ստանձնումն է, համաձայն որի՝ մինչև 2020 թվականը 

կանայք պետք է կազմեն կամավոր առաջնորդի պաշտոնների 50%-ը։ 2015 թվականին 

կանայք կազմում էին կամավոր հիմունքով ձևավորված խորհուրդների 37%-ը։ 2017 

թվականի հունիսի դրությամբ՝ նպատակաուղղված գործունեությունից տասնութ 

ամիս անց, խորհուրդների 59% տղամարդիկ էին և 41%՝ կանայք։ Վիլյամ և Մերին 

հիսուն տոկոս թիրախին հասնելու ճիշտ ուղու վրա էր։ Այդ նպատակով նրանք պետք 

է նոր հաշվարկներ անեին. համագործակցություն հետազոտական անձնակազմի 

հետ, կանանց ներառող հավանական թեկնածուների ցանկի կազմում՝ խորհրդի 

չափանիշներին համապատասխան։  Հավանական կադրերի հեռացումը 

կանխատեսող համակարգի ստեղծում,  խորհրդի լիազորների հետ շարունակական 

զրույցներ և հավանական մասնակիցների շարունակական մշտադիտարկում: 

Փոփոխություն հաստատող այս երկու տեսլականները որոշ առանցքային 

ընդհանրություններ ունեն.  

● Հավաքական տեսլական – տեսլականի կառուցումը ցանկացած 

ռազմավարական ծրագրի մաս է կազմում։ Ավանդական ռազմավարական 

ծրագրի պլանավորման ժամանակ հաճախ ենթադրվում է, որ առաջնորդները 

կմշակեն տեսլականը և կտարածեն այն կազմակերպությունում։ Վերոնշյալ 

երկու տեսլականների մշակումը մեծ մասնակցություն ապահովեց 

պայմանավորվածությունների վրա ազդելու գործընթացներում։ Նմանատիպ 

մասնակցությունը նաև ավելացնում է հավանականությունը, որ ներգրավված 

մասնակիցները հավատարիմ կմնան այն նպատակներին, որոնք իրենք են 

օգնել սահմանել։ Այս աստիճանի մասնակցությունը կարող է խթանել 

տեսլականից դեպի գործողություն զարգացումը։ Հարցազրույցները և 

տվյալների հավաքագրումը հարցման փուլում կօգնեն ստանալ ընդհանուր 

կարծիք, ներդրում և հավատարմություն։  
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● Առաջնորդության ներգրավվածություն – առաջնորդները՝ թե՛ 

աշխատակազմից և թե՛ կամավոր, բոլորը հավաքական տեսլականի մաս էին 

կազմում։ Նրանց հավատարմությունը տեսլականի հնարավորություններին և 

արդյունքների մասին տեղեկացված լինելու,  հետևելու և զեկուցելու նրանց 

ցանկությունը առանցքային դեր էին խաղում համալսարանի կայուն 

զարգացման հարցում։ Ի լրումն՝ առաջնորդներին խրախուսում էին որոշում 

կայացնել և/կամ որոշում կայացողները լսում, աջակցում էին նրանց։  

● Հայտնագործման վրա հիմնված – Երկու տեսլականն էլ կախված են կանանց 

պատմություններից և այն տվյալներից, որոնք հավաքագրվել էին 

բացահայտման փուլում, ինչպես նաև իրենց կազմակերպության ստեղծման 

ժամանակ վերջիններիս ուժեղ կողմերի, արժեքների և իրավիճակների 

վերլուծման արդյունքում։ Դյուքն արդեն հավատարիմ էր «Դյուք առաջընթացի 

արշավին», որն առաջարկում էր WiLP նախաձեռնությունը հիմնելու 

հնարավորություն։ Վիլյամ և Մերին ունեին նոր փոխնախագահ՝  նվիրված իր 

սեփական արշավի մեկնարկին և կանանց քոլեջ ընդունվելու հարյուրամյակին 

ընդհառաջ բազմազանության հաստատման նպատակին։  

● Չափելի արդյունքներ – վճռական տեսլականները հայտարարում էին 

կանխամտածված արդյունքների մասին։ Դրանք անհետաքրքիր, բարձր 

մակարդակի հայտարարություններ չէին, այլ ներառում էին յուրահատուկ 

մանրամասներ ցանկալի ապագայի մասին։  

● Ներառում – երբեք հնարավոր չէ փոփոխություն վակուումի մեջ կամ միայն մեկ 

անձի շնորհիվ։ Երկու տեսլականներն էլ գործողությունների ներառում էին 

ենթադրում զարգացման ողջ մշակույթում և չէին սահմանափակվում 

այդքանով։ Կանանց աջակցության կայուն աճ հնարավոր կլինի միայն այն 

ժամանակ, երբ կազմակերպության մեծամասնությունը նվիրվի տեսլականին, 

յուրացնի սեփական դերը և զեկուցի առաջընթացի մասին։  

Զարգացման վարչությունում և այլ բաժիններում ներառման աստիճանը 

առավելագույնի հասցնելու համար թիմերը կարող են սահմանել 

կազմակերպության նպատակներին հասնելու իրենց տեսլականը։ Երբ 

ստեղծվում է կազմակերպության գերակշռող տեսլական, յուրաքանչյուր խմբի 

համար անհրաժեշտ է վերջինիս յուրահատուկ տեսլականներ՝  հանուն 

միասնական հաջողության կենտրոնանալու և կազմակերպվելու։ 

Յուրաքանչյուրն ունի իր դերը։ Ստորև բերված են մի քանի օրինակներ Վիլյամ 

և Մերիի զարգացման պատասխանատու տարբեր թիմերից։ Նրանցից 

յուրաքանչյուրն առնչվում է ընդհանուր տեսլականին։  

o Զարգացման ծառայություններ – Մեր թիմը օգտագործում է տվյալների 

հիման վրա կատարված  վերլուծություններ կանանց հեռանկարները 

բացահայտելու համար՝ օգտագործելով տարբեր մոդելներ՝ պարզելու, թե 

ինչն է ոգեշնչում կանանց ներգրավվել և հանգանակություն անել։ 

Հետազոտության կիզակետում են կանայք, և ամփոփագրերում միայնակ 
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կանանց և զույգի երկու կողմը դիտարկվում են հավասար պայմանններում։ 

Հավանական դոնորների կառավարման թիմը մտադրված է 

պորտֆոլիոներում ապահովել կանանց 50% մասնակցություն։ Սա թույլ է 

տալիս Վիլյամ և Մերիին գերազանցել դոնորների հետ կապված 

ակնկալիքները և ճանաչել կին դոնորների ներդրումները։  

o «Առաջնագծում» դրամահավաք իրականացնողներ – թիմը առաջնագծում 

ստեղծում է շրջանավարտների հզոր համայնք՝ դասավանդելով, ոգեշնչելով, 

զարգացնելով և քաջալերելով կանանց։ Մենք հզորացնում ենք կանանց 

ֆիլանթրոպիան Վիլյամ և Մերի-ում՝ մշակելով և գործածելով այնպիսի 

ռազմավարություններ, որոնք ակտիվորեն բացահայտում և ներգրավում են 

կանանց։ Արժեքների վրա հիմնված, ներառող իրազեկում ենթադրող 

մշակույթի հիման վրա կանայք ղեկավարության մակարդակում 

կբարձրացնեն ֆիլանթրոպիան և ներգրավվածության աստիճանը՝ մինչև 

2020 թվականը  մասնավոր նվիրատվությունը և կամավոր 

առաջնորդության դերերի ստանձնումը 50%-ի հասցնելով։  

o Հաղորդակցություններ առաջընթացի մասին – Վիլյամ և Մերի-ն 

սահմանում է հաղորդակցությունների  չափանիշներ` ազդեցիկ և ոգեշնչող 

պատմությունների մասին, երբ կանայք ազդեցություն են ունեցել իրենց 

համայնքներում, պետությունում և աշխարհում։ Մենք ակտիվորեն 

հետապնդում ենք կանանց պատմություններն այն ուղղվածություններում, 

որտեղ նրանք ամենաոգևորվածն են։ Մայր բուհում նրանց 

ներգրավվածությունը բարձրացնելու մեր ջանքերում մենք 

պարտավորություն ենք ստանձնել գենդերային հավասարություն 

ապահովել հաղորդակցման մեր բոլոր ալիքներում։ Մենք անընդհատ 

գնահատում ենք մեր հաջողությունները հարցումների և ֆոկուս խմբերի 

միջոցով։  

o Շրջանավարտների ներգրավվածություն – Շրջանավարտների թիմը 

հավատարիմ է կանանց երկարաժամկետ, իմաստալից ներգրավվածության 

օպտիմալացմանը, որը սկսվում է նրանց Վիլյամի և Մերի-ում ընդգրկվելու 

առաջին օրվանից: Մենք ինտելեկտուալ, պրոֆեսիոնալ և մշակութային 

հնարավորություններով ուսանողներին կապում ենք շրջանավարտների 

հետ, շրջանավարտներին՝ իրար հետ, շրջանավարտներին՝ մայր բուհի հետ, 

որոնք նշում են ձեռքբերումները և ոգեշնչում ֆիլանթրոպիան և 

ներգրավվածության բարձր մակարդակը։  
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Ստեղծեք ձեր սեփական վճռորոշ տեսլականը 

 

Հավաքագրեք ձեր թիմը  

Ինչպես բացահայտման աշխատանքի դեպքում, տեսլականի սահմանումը 

նույնպես չի կարող ձեռնարկվել մեկ անհատի կողմից։ Ձևավորեք ձեր թիմը և 

հանդիպեք ձեր տեսլականը ներկայացնելու և քննարկելու համար։  

Փնտրեք պատասխան հետևյալ հարցերին՝ ու՞մ է պետք ներգրավել։ Այս 

առումով՝ ու՞մ կարծիքն է անհրաժեշտ հաշվի առնել։ Ձեր պատասխանները 

կբնորոշեն ձեր կազմակերպությանը։ Մի քանի տեսակետի վրա հիմնվելն 

առանցքային է այստեղ։ Տարբեր գործելաոճերի կիրառումը ևս օգտակար է. թիմում 

ներառե՛ք թե՛ վիզուալիզացիա իրականացնող և թե՛ առաջին հերթին բանավոր 

տարբերակով աշխատող մարդկանց։ Այս գրքում ներառված մի կազմակերպություն 

հավաքել էր իր զարգացման թիմի առաջնորդներին, մինչդեռ երեք այլ 

կազմակերպություններ ներգրավել էին բացահայտող թիմից կամավորների, ինչպես 

նաև զարգացման գծով պատասխանատու աշխատակազմին։ Խմբի 

բազմազանությունը կխթանի նվիրվածությունը տեսլականին և ձեռքբերումների 

հանդեպ սեփականության զգացումը։  

Վերանայեք բացահայտված նյութը  

1. Անդրադարձ կատարեք բացահայտումից հավաքագրած 

չափանիշներին։  

ա․  Ի՞նչ եք դուրս բերել որակական տվյալներից։ Գուցե աճելու 

հնարավորությու՞ն կա։ Գուցե դուք բացահայտու՞մ անեք տարեկան 

դրամահավաքներում, մինչդեռ ուրիշները կենտրոնանան մեծ չափի 

կամ սկզբունքային նվիրատվությունների վրա։  

բ․  Վերանայեք կին շահառուների ստացված որակական տվյալները՝  

հաշվի առնելով առանցքային կետերը, ցանկությունները և թեմատիկ 

ուղղվածությունները։ Ի՞նչ են նրանք ցանկանում։ Ի՞նչ են ուզում անել՝ 

համագործակցելով ձեզ հետ կամ ձեզ համար։ Ի՞նչ է, ըստ նրանց, 

անհրաժեշտ իրենց աջակցությունը ստանալու համար։ Ի՞նչ են 

ցանկանում անձնական ներդրման կամ ազդեցության տեսակետից։  

գ․  Վերանայեք բացահայտման փուլում ձեզ մոտ ձևավորված 

զգացմունքային ֆոնը։ Ե՞րբ հպարտություն զգացիք։ Ե՞րբ նոր 

հնարավորությունը կամ նպատակը առաջացրեց ոգևորվածություն։ 

Ե՞րբ «ահա՜» պահ եղավ և ի՞նչ էներգիայով լցրեց։ Այս ամենը 

պարզապես հարցեր չեն։ Համոզիչ տեսլականը կունենա ազդեցիկ 

խոսք, որը ցույց կտա ճանապարհը դեպի ավելի բարեկեցիկ կյանք։ 

Վերանայեք Վիլյամ և Մերի-ի կողմից արված հայտարարությունը։ 

Նրանք «մեծարում են կանանց ներուժը» և ուրիշների համար 

դառնալու են համաշխարհային առաջնորդ։   
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2. Ձեր կազմակերպության գլխավոր արժեքները և ուժեղ կողմերը 

մտապահեք։ Ի՞նչն է դարձրել կազմակերպությանը այնպիսին, ինչպիսին 

կա։ Միշտ ամենահեշտն է սկսել կազմակերպության առանցքային ուժեղ 

կողմերից, քան զրոյից։  

3. Հաշվի առեք հզոր տեսլականի կազմակերպչական ուժը։ Ի՞նչ 

զգացողություն է պատել մի թիմի, որը համարձակ նպատակի է հասնում։ 

Ինչու՞  նաև չպատկերացնել արտասովոր մի աշխատելաոճ՝ հաշվի 

առնելով դոնորների հետ համագործակցության և դրամահավաք 

իրականացնելու մեր ոգևորվածությունը։  

4. Հաշվի առե՛ք, թե որքան հասուն եք դրամահավաքների ոլորտում։ 

Համոզիչ տեսլականը մեծացնում է ստատուս քվոն, սակայն այդքան 

ոգեշնչող կամ հաջողակ չի համարվի, եթե այն անհասանելի թվա։ Դուք 

ձեր դրամահավաքների ռազմավարությունը մշակում եք վա՞ղ փուլում, 

թե՞ ունեք ամուր թիմ և հստակ ընթացակարգեր, որոնք ապահովում են 

կայուն եկամուտ։ Մտածու՞մ եք նոր արշավ անելու մասին։ Մտահոգվու՞մ 

եք մշակույթը փոխելու և որոշումներ կայացնելու գործընթացում ավելի 

շատ կանանց ներգրավելու հարցով։ Ձեր ներկայիս իրավիճակից ձգտեք 

դեպի տեսլական։ Քայլ առ քայլ կարող եք մտադրված թիրախավորել 

կանանց` հիմնվելով այն բանի վրա, թե որտեղ եք ներկայումս գտնվում և 

ինչի եք ցանկանում հասնել հաջորդիվ։ 

 

Երազելու վարժություն 

Փոքր խմբերում քննարկեք հետևյալ սցենարը՝ հաշվի առնելով այն ամենը, ինչ 

վերանայել եք։  

Պատկերացրե՛ք, որ այս տարի հեռացել եք ձեր կազմակերպությունից՝ հանուն 

նոր նպատակների։ Հինգ տարի անց վերադառնում եք և իմանում, որ 

կազմակերպությունը կանանց ֆիլանթրոպիայի ոլորտում ձեր սպասածից ավելի մեծ 

հաջողությունների է հասել։ Այն շատ դրական արդյունքների է հասել, դոնորները և 

այն բոլոր շահագրգիռ կողմերը, որ աշխատել են այս շրջանակներում, հպարտանում 

են իրենց ստանձնած դերերով։  

1. Մի քանի կետով վկայակոչեք, թե ինչ տեսաք։  

2. Ո՞րն էր և ինչպիսի՞ն էր առաջնային ձեռքբերումը։ 

3. Ի՞նչն է էական փոխվել կազմակերպության կատարած աշխատանքի շնորհիվ։  

4. Ովքե՞ր էին հիմնական շահառուները և դոնորները։  

5. Ինչո՞վ են մարդիկ հպարտանում։  

6. Ինչպե՞ս է տեսլականը իրականություն դարձել։ Դուք հեռացաք՝ իմանալով, որ 

մեծ փոփոխություններ են սպասվում։  

7. Որո՞նք էին կրիտիկական կամ շրջադարձային պահերը: 

Հիմա քննարկեք այս հարցրերը և ձեր պատասխանների հիման վրա մշակեք 

նախնական տեսլական։  
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Հանդիպեք այլ փոքր խմբերի հետ, որպեսզի կիսվեք ձեր տեսլականներով։ Այս 

վարժությունը արդյունավետ է, երբ ձեր արձագանքը սևեռվում է այն բանի վրա, թե 

յուրաքանչյուր խմբի գաղափարում ինչն եք գնահատում՝ խուսափելով 

քննադատություններից։ Դուք կարող եք առաջարկել լրացնել յուրաքանչյուր 

գաղափարը, որպեսզի այն ավելի ամբողջական դառնա։  

Այս խմբակային քննարկումից դուք հավանաբար դուրս կբերեք ընդհանուր 

թեմատիկ ուղղվածություններ և հնարավորություններ։ Ինչպես ցանկացած 

գործընթացում, այստեղ նույնպես կարող եք զտել և ընտրել այն թեմաները, որոնք 

առավելագույն էներգիա են տալիս, բարելավման լավագույն հնարավորություններն 

առաջարկում և առաջադրում են ձեր հիմնական ուժի վրա կառուցված 

հնարավորություններ։  

Խմբակային քննարկումներից դուք կբխեցնեք ձեր համոզիչ տեսլականը և 

կսկսեք տեսնել հետևյալ տարրերից մի քանիսը.  

● Ստատուս քվոյի մեծացում  

● Ընդհանուր ենթադրությունների և սովորությունների վիճարկում 

● Իրական հնարավորությունների ներկայացում՝ մատնանշելով ցանկալի 

արդյունքներ կազմակերպության և իր շահագրգիռ կողմերի համար  

● Բացառիկ արդյունքների ձեռբերում՝ հասնելով շատ ավելիին, քան ներկայում՝ 

ունենալով ավելի գործնական, արդյունավետ արդյունքներ 

● Առանձնահատուկ թիմ ունենալու հնարավորություն, որպեսզի լավ 

արդյունքներից զատ վերափոխում լինի նաև անձնական մակարդակում 

Դուրս գրեք այն արտահայտությունները, որոնք համոզիչ են։ Խնդրեք 

անհատներին դասակարգել դրանք՝ օգտագործելով բազմակի քվեարկման մեթոդը։ 

Այդուհանդերձ, մշակեք նախնական մեկ տեսլական։  Այն դեռ «գեղեցիկ» տեսք չի 

ունենա, սակայն կներառի այն էական պատկերը և ձգտումները, որոնք 

կազմակերպությանը կպահեն ակտիվ գործունեության մեջ։  Ավելի ուշ ինչ-որ մեկը 

կարող է վերցնել նախագիծը, նախապատրաստել այն վերջնական վերանայման և 

հաստատման համար։ 

Միտումնավոր դյուրացման շնորհիվ այս գործընթացը երկար չի տևում։ Այն 

կարելի է ավարտին հասցնել կես օրվա կամ երկօրյա ծրագրի ժամանակ։ Այն 

պահանջում է  ունենալ ինչպես  շահառուների ճիշտ ներգրավվածություն, այնպես էլ 

հարցմանը ներառված այլ շահառուների ներդրում։ Ինչպես նաև, ապագայի մասին 

մտածելիս պետք է լինել ստեղծարար և երևակայող։ Հաճախ մենք այդ նպատակով 

մեզ ժամանակ չենք տրամադրում։ Շարժվում ենք արագ, շտապ որոշումներ 

կայացնում առաջադրանքները անելու համար և օգտագործում մեր ուղեղի ձախ 

կիսագունդը՝ լոգիկայով առաջնորդվելու նպատակով։ Այս գործընթացը պահանջում է 

ուղեղի աջ կիսագնդի օգտագործում՝ երևակայելու և ստեղծագործելու համար, 

ինչպես նաև ինտուիցիա։ Մենք հաճախ մեր ինտուիցիային լսելու ժամանակ չենք 

տրամադրում։ Սակայն հենց այդպես վարվենք, կտեսնենք, որ այն գաղափարներով լի 

է։  
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Այս վարժության համար ծախսված մի քանի ժամը կլինի ձեր առանձնահատուկ 

տեսլականը այն բանի մասին, թե ինչպես ստեղծել կանանց հետ ամուր կապեր և 

զարգացնել ֆիլանթրոպիան։ Այն կլինի թիրախային, չափելի և ամենակարևորը՝ 

համոզիչ ողջ կազմակերպության համար։ Ի տարբերություն «Ալիսան հրաշքների 

աշխարհում»-ի՝ ձեր նպատակներին հասնելու համար դուք կիմանաք, թե ուր եք 

ուզում գնալ, և կկարողանաք նախագծել հստակ, արդյունավետ և ներառող 

գործողություններ։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

ԳԼՈՒԽ 6. ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Բոլոր մեծ արարքների հիմքում մտադրություններն են։ Արդյունքում  դուք ստանում 

եք այն, ինչ ի սկզբանէ մտադրված էիք ունենալ։ 

-Բրեննա Յովանոֆֆ, “The Replacement” 

 

Տեսլականը մտքում ունենալով՝ այժմ մենք ավելի մեծ հստակություն ենք 

պահանջում։ Տեսլականները կարող են ոգեշնչող լինել։ Սակայն մինչ գործելը  մենք 

պետք է հիմնավորենք դրանք մտադրություններով և թիրախային 

ուղղվածություններով։ Ուղղորդող ո՞ր ռազմավարությունները կծառայեն մեզ որպես 

նոր տեսլականը սատարող հիմնասյուներ։  Ի՞նչ կազմակերպչական շրջանակ 

կապահովի մեր առաջընթացը։ Ի՞նչ այլ գործողություններ են անհրաժեշտ մեկնարկ 

տալու համար։  

Կրկին Դյուք համալսարանի օրինակը դիտարկենք։ Իր տեսլականը՝ «Կանայք 

առաջնորդության ոլորտում և ֆիլանթրոպիայում» նախաձեռնությունը, նպատակ 

ունի ապահովելու շրջանավարտների ավելի բարձր ներգրավվածություն Դյուքի 

ֆիլանթրոպիկ և կամավորական շարքերում, որպեսզի ավելի մեծ աջակցություն լինի 

համալսարանին։  

Համալսարանը որոշել էր իր աշխատանքը կենտրոնացնել չորս ուղղությամբ.  

● Շրջանավարտների ներգրավվածություն. թիրախավորեց նրանց, ովքեր ունեն 

ներդրում անելու հնարավորություն ֆիլանթրոպիայի և առանցքային 

կամավորական առաջնորդության մեջ։ 

● Կանայք առաջնորդության շարքերում.  նոր ճանապարհներ գտավ, որով  

շրջանավարտներին խրախուսեց մասնակցել և դառնալ կամավոր՝ Դյուքում 

առաջնորդի դեր ստանձնելու նպատակով։  

● Ինստիտուցիոնալ մշակույթ. վերամշակեց Դյուքի դրամահավաքների 

իրականացման պրակտիկաները՝ հաշվի առնելով իր շրջանավարտների 

մոտիվացիաները, մտահոգությունները և կարիքները։ 

● Միջոցներ և ենթակառուցվածք. նախագծեց նպատակներին հասնելու 

անհրաժեշտ տեխնիկանան և վարչական աջակցության, 

կամավորականության և աշխատակազմի պլանը։  

Այս մտադրությունները կապված էին այն բանի հետ, թե իր 

դրամահավաքներով ինչի՛ էր հասել Դյուք համալսարանը։ Շրջանավարտներին 

առավել ընդգրկելու համար, կարողություն ունեցող շրջանավարտներին 

թիրախավորելու փոխարեն, համալսարանը կարող էր ուղղակի ասել՝  «ներգրավե՛ք 

բոլոր շրջանավարտներին» կամ մատնանշել այն կանանց, որոնք արդեն ղեկավար 

պաշտոններում էին։ Դյուքի մտադրություններն ուղղակիորեն կապված էին այդ պահի 

դրության, ուժեղ կողմերի և այն բանի հետ, թե ինչ ինֆորմացիա էին հավաքագրել 

առաջնորդները շահառուներից։ Համալսարանը արդեն մեկնարկել էր 3.25 միլիարդ 

դոլարանոց «Դյուքի առաջընթացի արշավը» և ցանկանում էր ավելացնել նշանակալի 
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նվիրատվություն անող կանանց թիվը։ Այդ նպատակին հասնելու համար զարգացման 

պատասխանատու թիմը որոշեց թիրախավորել նրանց ներգրավումը։ Նրանք 

հասկանում էին, որ կանանց առաջնորդությունը տարբերվում է տղամարդկանցից։ 

Նրանք հարգանքով էին վերաբերվում  այդ իրողությանը և նոր ճանապարհներ էին 

փորձում գտնել կանանց՝  որպես առաջնորդների մասնակցությունը հայցելու համար։ 

Մեկ այլ օրինակում, Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարանը ուներ հետևյալ 

տեսլականը.Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարանի՝ «Կանայք ֆիլանթրոպիայում» 

նախաձեռնության նպատակն էր վերամիավորել շրջանավարտներին միմյանց և 

համալսարանի հետ՝ ստեղծելով ներգրավվածության էական հնարավորություններ, և 

խթանել կանանց դերը կամավոր առաջնորդությունում։ Ավելին՝ մտադրություն կար 

ընդլայնելու մշակույթի զարգացումը համալսարանում՝ ավելի լավ հայտնաբերելու կին 

դոնորներին և նրանց ներգրավելու նպատակով։ Միահամուռ այս ջանքերը 

շրջանավարտների կողմից՝ ուղղված համալսարանին, արշավներին հատկացվող 

հանգանակության խթանման լավ հիմքեր էին ստեղծելու։ 

Համալսարանի՝ այս տեսլականը առաջ տանելու մտադրությունը նախևառաջ 

ուղղված էր ներգրավվածության բարձրացմանը։ Այս օրինակում, ի տարբերություն 

Դյուքի, զարգացման պատասխանատու թիմը ցանկանում էր շրջանավարտներին 

համալսարանի հետ կապող օղակ ստեղծել։ Համալսարանը տեղյակ էր, որ անցյալում 

ներգրավվածությունն անուշադրության էր մատնվել, և ցանկանում էր կենտրոնանալ 

կանանց՝ միմյանց և համալսարանի հետ կապ հաստատելու ճանապարհներ գտնելու 

վրա։ Այսպիսով, նրանք  առանձնացրեցին երկու մտադրություն.  

● Իմաստալից ներգրավվածություն՝ նախագծելով կանանց կամավորության և 

Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարանում ներգրավվածության Էական և ազդեցիկ 

ճանապարհներ։  

● Կին առաջնորդների համալրում՝ իրականացնելով ներկայիս խորհուրդների, 

հանձնաժողովների պարբերական վերանայում։ Այս նշաձողը նախատեսված 

էր օգնելու նրանց կանանց ներգրավել Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարանի 

տարբեր կամավորական դերերում։  

Այս օրինակում իմաստալից ներգրավվածությունը գործողությունների 

թիրախում էր և  առաջնորդության շրջանակներում կանանց ներգրավվածության 

վերանայումը նպաստում էր ավելի շատ բացահայտող տվյալների հավաքագրմանը։  

 

Սահմանեք ձեր մտադրությունները  

 

Տեսլականի համար անհրաժեշտ մտադրությունների սահմանումը շատ 

ժամանակ չի պահանջում։ Հաճախ դուք դրանք կհայտնաբերեք բացահայտած 

տվյալները վերանայելիս։ Վերոնշված երկու օրինակները հայտնաբերվել են 

յուրաքանչյուր խմբի ուժեղ կողմերի, ներկայիս կարիքների, ինչպես նաև շահագրգիռ 

կողմերի տեղեկության և հետաքրքրությունների քննարկման ժամանակ՝ լսելով 

պատմությունների և բացահայտած հնարավորությունների մասին։ Նրանք հաշվի 
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առան ներկայիս, ընթացիկ այնպիսի ռազմավարությունները, ինչպիսիք են արշավը 

կամ շրջանավարտների ներգրավումը։ Նրանք հավատարիմ մնացին 

կազմակերպության առանցքային և շահագրգիռ կողմերի մատնանշած արժեքներին: 

Ի վերջո, ընտրեցին այն առանցքային լծակները, որոնք կխթանեին տեսլականի 

իրականացմումը։  

Կանանց ֆիլանթրոպիայի վերաբերյալ հետազոտության մասին մտածելիս,  

երբ մտադրությունները սահմանելու նպատակով անդրադառնում եք սեփական 

հարցումների տվյալներին և տեսլականին, պետք է առանձին կամ համադրված ձևով 

հաշվի առնել երեք սկզբունք՝ ներգրավվածություն, առաջնորդություն և 

ֆիլանթրոպիա։ Ստորև ներկայացրած աղյուսակը կօգնի տեսանելի դարձնել՝ կողք 

կողքի դասավորելով այդ սկզբունքերը։ Աղյուսակից ելնելով պետք չէ ենթադրել, որ 

անհրաժեշտ է սկսել ներգրավվածությունից, պարզապես բոլոր երեքը ցուցադրված 

են, որպեսզի դուք կարողանաք ընտրել այն մտադրությունը, որը լավագույնս է 

համապատասխանում ձեր տեսլականին։ Դուք կարող եք երեքն էլ ընտրել կամ 

սկզբում կենտրոնանալ միայն մեկի վրա, ինչպես վարվեց Սան Ֆրանցիսկոյի 

համալսարանը։ Աղյուսակում նաև նշել եմ ներառող ռազմավարություն յուրաքանչյուր 

նախագծման սկզբունքի համար։ Համոզիչ տեսլականները և դրանց արդյունքում 

ստացված նախագծերը թույլ կտան ճանաչել բոլոր այն եղանակները, որով կանայք 

կարող են աջակցություն ցուցաբերել կազմակերպությանը և հասկանալ դրանց 

փոխկապակցվածությունը: 
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Բնութագրեր ● Կոլեկտիվ զարգացում 

● Համագործակցություն 

ընկերների հետ 

● Ընկերությունների 

ղեկավարների հետ 

գործակցելու 

հնարավորություն 

● Թրեյնինգ ընկերության 

ազդեցության և 

շահագրգիռ վերաբերյալ 

● Առաջնորդության 

նկատմամբ անհատական 

զարգացում 

● Կապ հաստատել  ուրիշ 

ղեկավարների հետ (կանայք 

և տղամարդիկ) 

● Թրեյնինգ  ղեկավարման 

հնարավոր ազդեցության 

վերաբերյալ  

● Անհատական 

իմաստավորված 

ներգրավվածություն 

● Թրեյնինգ 

կազմակերպչական 

կարիքների մասին 

● Խորաթափանց 

հարցերի ժամանակն 

է  

Դրամահա-

վաքի 

առաջարկ 

● Հնարավոր է պահանջվի 

տարեկան 

պարտավորություն:  

Տարեկան հիմնական 

առաջարկները 1000-

10000 դոլարի սահմանում 

են 

●  Առաջնորդի դերում 

աշխատելու չափանիշների 

համաձայն պահանջվում է 

առաջնորդի 

ընդունակություն 

● Անհատից 

պահանջվում է 

նշանակալի մեծ 

նվիրատվություն 

կազմակերպչական 

կարիքները 

բավարարելու համար 

● Կարող է 

անհատներից 

պահանջվել, որ 

հանուն նպատակի 

իրագործման լինեն 

խմբակային 

աշխատանքների մի 

մասնիկը 
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Նպատակ Ներգրավել կանանց՝ հիմնվելով 

կոնկրետ չափանիշների վրա, 

ներկայացնելով նրանց 

կազմակերպությանը և 

ներգրավված լինելու 

հնարավորությունները 

Մտածված 

կենտրոնացում, որի 

նպատակն է  

իրազեկել  և 

աջակցել,   ինչպես 

նաև կամավորական 

աշխատանքներում 

կանանց 

առաջնորդներ 

դարձնել 

Ներգրավել բարեգործական 

ղեկավարման բացահայտված 

ներուժ ունեցող կանանց  

Ներառող 

ռազմավարութ-

յուն 

Կազմակերպել կանանց 

ներառումը, որը մոտիվացնում 

է ղեկավարելու ունակությունը 

և բարեգործությունը 

Ներգրավել կին 

առաջնորդներին և 

աջակցել նրանց 

ներկայացուցչության 

աճին՝ որպես 

բարեգործական 

ղեկավարների 

Բարեգործ և ղեկավար կանանց 

ներգրավելը կօգնի փոխել 

մշակույթը և կազմակերպության 

ազդեցությունը 

Լսարան Կանանց մեծ խումբ: Կարող են 

լինել կամ չլինել դոնորներ 

Փորձառու և 

ընդունակ կին 

դոնորները կարևոր 

են ղեկավար 

պաշտոնում 

Առաջնահերթություն տալ այն կին 

դոնորներին, որոնք կարող են 

նվիրաբերել նշված չափով 

 

Մենք չենք կարող խթանել կանանց ֆիլանթրոպիան, եթե մեր առաքելության 

շրջանակներում չպատկերացնենք կանանց ամբողջական ներառում, որը կհանգեցնի 

կազմակերպության մեծ աճին՝ մի արդյունք, որը ավելին է, քան պարզապես 

դրամահայթայթումը։  

Կանայք գիտեն, որ կազմակերպությունում կան իրենց ներգրավվածությունը 

ընդլայնելու տարբեր եղանակներ.աշխատելով աշխատակիցների հետ այնպես, որ 

ամրապնդվի կոլեկտիվ ուժը, առաջարկելով իրենց ժամանակը կամ մասնագիտական 

փորձը, ժամանակ անցկացնելով առաքելության շահառուների հետ, կրելով 

առաջնորդի դերեր և կատարելով ֆիլանթրոպիկ նվիրատվություններ։ Նպատակն 

ազդեցությունն է, և նրանք գիտեն, որ դրա համար պահանջվում է ավելին, քան 

մեկանգամյա նվիրատվությունը կամ որևէ դերի ստանձնումը։ Դյուք համալսարանի 

շահառուների շրջանում անցկացրած մի ֆոկուս խմբի  քննարկման ժամանակ 

կանայք պնդեցին, որ նոր նախաձեռնության շրջանակներում պետք չէ շեշտը դնել 

Դյուքի համար ավելի շատ գումար հայթայթելու վրա, այլ Դյուքը վերափոխուխելու։ 

Նրանք ցանկանում էին արդեն իսկ հրաշալի Դյուքը էլ ավելի բարելավել։ 

Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարանում մի կին ասաց. «Սա կանանց թեյելու 

հավաքույթ չէ․  կանայք կարող են աշխարհը փոխել։ Սան ֆրանցիսկոյի 
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համալսարանն ունի սոցիալական արդարության հզոր հարթակ, և կանայք կարող այն 

տարածել երկրով մեկ»:   

Ես չեմ խրախուսում դրամահավաքային գործընթացների ընդհանուր զննումը։ 

Լինելով իրազեկված՝ դուք պետք է կատարեք ընտրություն: Դուք կարող եք 

միտումնավոր առաջ ընթանալ դեպի ձեր կազմակերպության տեսլականը, որը 

ներառում է կանանց աջակցության աստիճանաբար դրսևորում։ Յուրաքանչյուր 

կազմակերպության համար ապագայի համոզիչ պատկեր ունենալը և հստակ 

մտադրությունների սահմանումը այն մասին, թե որտեղից սկսել և ինչպես շարունակել 

աշխատանքը՝ հիմնվելով ավելի մեծ տեսլականի, ռեսուրսների և ժամանակի 

առանձնահատկության վրա, արդեն իսկ քայլ է դեպի գործողություն։  

Վերջերս ես զրուցեցի Օհայոյի Մայամի համալսարանի «Մայամի» 

հիմնադրամի զարգացման գծով պատասխանատու, ավագ փոխնախագահ և 

Մայամի հիմնադրամի նախագահ Թոմ Հերբերտի հետ։ Հերբերտը ոգևորված է 

համալսարանի կյանքում կանանց ներգրավվածությամբ։ Նա ուշադրություն է 

դարձնում կանանց ֆիլանթրոպիայի թեմայով հետազոտություններին և գիտի, թե 

որքան կարևոր է ենթադրություններ անելու փոխարեն ուղղակի ներգրավել կանանց։ 

Նա ավելի հեռուն է նայում այն առումով, որ ցանկանում է փոփոխություն հաստատել 

ներգրավված կանանց, ղեկավար օղակներում հավասարության հաստատման և 

նշանակալի նվիրատվությունների աճի շնորհիվ։ Սակայն մինչև չավարտվի 

զարգացման թիմի հավաքագրումը, նա չի կարող իր տեսլականով 

նպատակաուղղված առաջ ընթանալ։ Այնուամենայնիվ, իր իսկ առաջին քայլով նա 

մեթոդաբար սկսում է ներգրավել շահագրգիռ կանանց։ Կանանց առաջխաղացման, 

մենթորացման և ներդրումներ կատարելու Մայամիի նախաձեռնությունը՝ “M.I.A.M.I 

Women”-ը, համալսարանական նախաձեռնություն է, որն աշխատում է 

շրջանավարտների, համալսարանների գրասենյակների և ուսանողական խմբերի 

հետ` փորձելով խրախուսել և աջակցել կանանց ղեկավարման 

հնարավորությունները: Այս առաջնային կարևորության ուղղվածությունը 

ճանապարհ է դեպի ավելի լայն, ներառված տեսլականի, որին նվիրված է Հերբերտը։ 

Ընտրություն կատարելուց հետո կարևոր է, որ թափանցիկ և հրապարակային խոսեք 

ձեր մտադրությունների մասին։ «Հիմա այս քայլն ենք անում, այսպես ենք առաջ գնում, 

պատճառը սա է»։ Ձեր մտադրությունների հստակեցումը շատ կարևոր է, որպեսզի 

30,000 ոտնաչափի տեսլականից  տեղափոխվեք դեպի կոնկրետ շեշտադրումների 

տիրույթ։ Այն թույլ կտա խուսափել այլ մեկնություններից, ստեղծել պարզ 

կազմակերպչական սկզբունքներ, որոնք թույլ կտան բոլոր շահագրգիռ կողմերին 

իրար հետ կապ հաստատել և աշխատել միասին։ Այլապես անհատները կգործեն 

այնպես, ինչպես կհամարեն ամենաճիշտը տեսլականին հասնելու համար։ 

Նպատակների հանրայնացումը կարևոր է, որովհետև առջևում մարդկանց 

հեղինակությունն ու վստահելությունն են։ Ընթացիկ գործողություններում 

հաջողության մեծ հավանականություն կա, երբ ինչ-որ բան նշվում է, գրանցվում, և 

հետևում են ընթացքին։ Կանադայի Համիլթոն համայնքի հիմնադրամի 
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բարեգործական ծառայությունների փոխնախագահ Շերի Մերեդիթը հանրայնացրեց 

«Կանայք հանուն փոփոխության» նախաձեռնության նպատակները։ Այս 

նախաձեռնությունը ծագել էր 2012 թվականին` երկու կարևոր ազդեցությունների 

արդյունքում։ Հիմնադրամի աջակցությամբ 10 կին հավաքվեց՝ քննարկելու, թե 

ինչպես է հնարավոր բարձրացնել իրենց ֆիլանթրոպիայի արդյունավետությունը։ 

Նրանք ուզում էին ազդեցություն ունենալ համայնքում և ոչ թե պարզապես շենքերի 

հուշատախտակներում տեսնել իրենց անունները։ Միևնույն ժամանակ, հիմնադրամը 

իր երկարամյա դոնորներին ռազմավարական վերլուծության ենթարկեց և 

բացահայտեց, որ ժամանակն է բարձրացնելու 40 և 50 տարեկան կանանց 

ներգրավվածության աստիճանը։ Հետազոտությունը վերանայելու և նպատակները, 

հնարավորությունները քննարկելու վեց ամսվա ընթացքում հիմնադրվեց “Women 4 

Change”-ը՝ Համիլթոնի կանանց և աղջիկների կյանքը բարելավելու, ինչպես նաև 

ֆիլանթրոպիայում նրանց առաջնորդ դառնալու հնարավորություն ընձեռնելու 

տեսլականով։ Այս երկու սկզբունքները նախաձեռնության նախագծման հիմք դրեցին։ 

Այսօր անդամակցությունն աճել  է՝ 10 հոգուց հասնելով 70-ի և ապահովելով տարբեր 

տարիքային խմբերի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Ողջ տարվա ընթացքում 

ընձեռվում են կրթական և սոցիալական ծրագրեր, որպեսզի կանայք տեղեկանան 

ֆինանսների և ֆիլանթրոպիայի, ինչպես նաև համայնքի կարիքների մասին: 

Անդամները դրամաշնորհային գումար են տրամադրում՝ որպես ֆինանսական 

աջակցություն կանանց և աղջիկների համայնքային գործունեության համար։ Ձեռք 

բերած արդյունքները գրանցվում են, որպեսզի հիմնադրամի համար պարզ լինի թե 

ինչն է աշխատում, ինչը `ոչ, և ինչու: Բացի այդ՝ “Women 4 Change”-ը 

հետազոտություն է իրականացնում և հոդվածներ հրապարակում կանանց համար 

կարևոր թեմաների վերաբերյալ՝ հրապարակայնորերն տարածելով տեղեկությունը։  

Այժմ, երբ հստակ սահմանել եք ձեր մտադրությունները, դուք նույնպես 

պատրաստ եք նախագծման փուլին անցնելուն:  
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ՄԱՍ III: ՆԱԽԱԳԾԵԼ 
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ԳԼՈՒԽ 7. ԱԿՆԱՐԿ 

 

«Մարդակենտրոն նախագիծ։ Հանդիպել մարդկանց հետ այն վայրում, որտեղ 

նրանք գտնվում են, և հաշվի առնել նրանց արձագանքը և կարիքները։ Երբ թույլ 

տաք մարդկանց մասնակցել նախագծման գործընթացին, կտեսնեք, որ նրանք 

հանճարեղ գաղափարներ ունեն այն մասին, թե ինչն է օգտակար իրենց համար։ Դա 

միանգամյա բան չէ, այլ կրկնվող գործընթաց է»: 

-Մելիսա Գեյթս, հարցազրույց “Wired” ամսագրի համար 

 

Նախագծման գործընթացը սկսելուց առաջ եկեք մի պահ անդրադառնանք մինչ 

այժմ ձեր ունեցած ձեռքբերումներին.  

● Այժմ շահագրգիռ կողմերը տեղյակ են, թե առնվազն ինչ տնտեսական 

ձեռքբերումներ կարող է ունենալ կազմակերպությունը կանանց 

թիրախավորելու դեպքում։  

● Ձեր շուրջբոլորը հավաքել եք այնպիսի մարդկանց, որոնք հետաքրքրված են, 

հարցեր են տալիս, ներգրավված են, աջակցություն են ցուցաբերում և 

համագործակցում են կանանց հետ կապեր հաստատելու, այլընտրանքային 

տարբերակներ նախագծելու համար։ Իրազեկվածությունը և ուշադրությունը 

փոքր ձեռքբերում չեն։  

● Ձեր՝ այժմ ներգրավված անդամներով մեծ խումբը ստեղծել է մի համոզիչ 

տեսլական, որին մարդիկ ձգտում են հասնել և հանուն որի ցանկանում են 

փոփոխություններ անել։ 

● Դուք հստակեցրել եք տեսլականի համար հատուկ մտադրությունները՝ 

գործողությունները ճիշտ ուղղորդելու նպատակով։  

Մոտիվացիա ստեղծելու համար դուք կարող եք հիմնվել այս գործընթացից 

բխող էներգիայի վրա։ Սկսելով ուսումնասիրել կանանց ֆիլանթրոպիայի մասին 

հետաքրքրասիրությունը՝ դուք տեսաք նոր հնարավորություններ, ինչը ոգևորիչ էր։ 

Դուք մեղմացրիք նախկինում եղած ենթագիտակցական խստությունները և փոխեցիք 

խոսակցությունների բնույթը։ Ձեր տեսլականը ոգեշնչող պատկերն է այն բանի, ինչին 

դուք նվիրված եք ավելի մեծ դրամահավաքներում կանանց ֆիլանթրոպիան 

ներառելիս։ «Գնահատող հարցման» սկզբունքներից մեկն է դրական պատկեր – 

դրական գործողություն։ Պատկերը նման է դոմինոյի՝ շարքով դասավորած, 

պատրաստ առաջ մղվելու դեպի ավարտը։ Նյարդահոգեբանությունը գտնում է, որ 

հենց այս պատկերը ստացաք, ապա փոփոխությունը սկսվել է։ Ֆիլանթրոպիայի 

«մկանները» տաքացել են և պատրաստ են շարժման։ Կայուն հիմքերի վրա 

փոփոխությունը գալիս է, երբ նոր հնարավորությունների տանող տեսլականի շուրջ 

գոյություն ունի համատարած իրազեկվածություն։ Եթե մենք փորձենք փոփոխության 

հասնել առանց իրազեկվածության և փոխհամաձայնության, ապա կկառուցենք նոր, 

ոչ հարատև հարաբերություններ։ Տեղեկացվածության և փոխհամաձայնության 

շնորհիվ դուք ձգտում եք փոփոխության ձեր առջև ծագած մարտահրավերը լուծելու 
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համար և պատրաստ եք արդյունավետորեն զարգացնել ձեր բացառիկ 

հնարավորություններն ու կանանց ֆիլանթրոպիան խթանելու տեսլականը, ինչը 

կազմակերպության առաքելությունն առաջ տանող կարևորագույն գործոնն է: 

Այդ նպատակով ժամանակն է ստեղծել ձեր յուրահատուկ նախագիծը։ 

Գրքի «Նախագծիր» հատվածը բաղկացած է հինգ գլխից, որոնք  համալրված 

են բազում օրինակներով։ Յուրաքանչյուր օրինակ բխում է կազմակերպության 

առանձնահատուկ նվիրվածությունից և տեսլականից, նպատակ ունի արթնացնելու 

ձեր երևակայությունը։ Ընտրե՛ք այնպիսի գաղափարներ, որոնք ձեր տեսլականին և 

կազմակերպությանը համապատասխանում են, և հարմարեցրեք դրանք հետագա 

օգտագործման համար։ Այստեղ մեջբերված օրինակները ամենևին հետագա 

անելիքների ցանկ չեն։ Ներկայացրած օրինակներից որոշները գուցե 

չհամապատասխանեն ձեր բացահայտման թեմատիկ ուղղվածություններին, 

տեսլականին կամ ձեր կազմակերպության մշակույթին։ Այն, ինչ կնախագծեք, կլինի 

եզակի ձեր կազմակերպության համար։ Այս բաժինը ես գրել եմ՝ հաշվի առնելով 

կազմակերպման երեք սկզբունքները. Առաջինը՝ դոնորների ավանդական շրջանակը։ 

Ինչպե՞ս ենք լավագույնս բացահայտում այն կանանց, ում հետ պետք է աշխատենք։ 

Ինչպե՞ս շփվենք, որ ոգեշնչենք։ Որո՞նք  ենք կանանց ներգրավվման հաջողակ 

եղանակները։ Ինչպե՞ս նրանցից ներդրում խնդրենք։ Ինչպե՞ս ենք կիսում 

ազդեցությունը նրանց հետ կապը ամրապնդելու համար։ Հաջորդ հինգ գլուխներում 

ես կկապեմ մինչ այժմ քաղած դասերը ներկայացվող օրինակների հետ, որպեսզի 

վերջիններս հիմնավորեմ։ Սա կոնտեքստային նախագծում անելու հիշեցում է, քանի 

որ այն թույլ կտա արտացոլել հետազոտությունը, ինչպես նաև կազմակերպության 

ուժեղ կողմերը և վերջինիս յուրահատուկ շահագրգիռ կողմերին։  

Ես օգտագործում եմ դոնորիների շրջականը, քանի որ այն ծանոթ է գումար 

հայթայթողներին և թույլ է տալիս օրինակները դասակարգել։ Այնուամենայնիվ, պետք 

է հաշվի առնել, որ «շրջանակ» բառը վերապահումով եմ օգտագործում։ Կանանց 

ներգրավվածության աստիճանը բարձրացնելիս և քաղած դասերով կիսվելիս մենք 

գուցե տեսնենք, որ կանանց ֆիլանթրոպիայի զարգացումը նկարագրելու այլ 

փոխաբերություն ևս կա։  Զուտ այն, որ «շրջանակ» սահմանումը տարիներ շարունակ 

աշխատող տարբերակ է եղել, չի նշանակում, որ այն ի վերջո կդառնա կանանց հետ 

շփման ամենաարդյունավետ ձևանմուշը։ Միահամուռ ուժերով մենք գուցե հանդես 

գանք նոր մոդելով։  

Երկրորդ՝ կիրառելով ձեր նպատակադրված նախագիծը։ Ինչպե՞ս եք 

օրինակներից հասնելու հստակ, ինստիտուցիոնալացված գործողությունների։ 

Ցանկացած ընտրություն հաջողությամբ կիրառելու համար անհրաժեշտ է հետևյալ 

երկու տարրի առկայությունը՝ «ինչ» և «ով»։ 

Օրինակ, եկեք ենթադրենք, որ ձեր հիմնական տեսլականն է. Մենք կունենանք 

մի մոդել, համաձայն որի՝ կազմակերպությունում բոլոր կանայք հավասար ներդրում 

կունենան։ Որպես արդյունք՝ մեր հաջորդ արշավներում մենք կնշենք կանանց և 

տղամարդկանց հավասար նվիրատվությունների մասին։ Ձեր 
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նպատակաուղղվածության տիրույթներից մեկը կարող են լինել այն կանայք, որոնք 

այժմ ամենամյա դոնորներ են՝ կատարելով մեծ նվիրատվություն թե՛ անհատապես և 

թե՛ զույգի անունից։ Այս նպատակին հասնելու համար առանցքային կարող է լինել այն, 

թե ինչպես եք ուսումնասիրում և որակավորում դոնորների այս խմբին։ «Ինչ» մասը 

վերաբերվում է փոփոխության մեխանիզմներին՝ այն ամենը, ինչ պետք է անել, 

ստեղծել, բարելավել կամ բարեփոխել ձեր երևակայած տեսլականին հասնելու 

համար։ Դրանք կարող են լինել տարբեր գործընթացներ, համագործակցություններ, 

պայմանավորվածություններ, դասընթացներ կամ նոր գործիքներ։ Կիրառության 

ժամանակ վերոնշվածները դառնում են գլխավոր տարրեր։ Օրինակ, իրենց 

հատկացումները մեծացնելու ունակ կին դոնորներ գտնելու համար գուցե դիտարկեք.  

● Վերապատրաստել հետազոտողներին կանանց ֆիլանթրոպիայի գծով 

● Կարողություն ունեցող կանանց համար նոր հետազոտական մեթոդների 

կիրառում 

● Հաշվետվություն կանանց կողմից նվիրատվությունների հաճախականության 

վերաբերյալ  

«Ովքեր»-ը այն գործող անձինք են, որոնք կարող են օգնել փոփոխության 

հասնել։ Գործող անձ է ցանկացած ոք, ով ուղղակի դերակատարում ունի տեսլականի 

համար ընտրված մեխանիզմում։  

Շարունակելով աջակցությունը մեծացնելու պատրաստակամ կանանց 

որոնումը՝  գործող անձանց օրինակ են. 

● Հետազոտողը կամ տվյալների բազայի վերլուծաբանը։ 

● «Առաջնագծում» գումար հայթայթողները, որոնք կանանց հետ հանդիպելիս 

կարող են հարցադրումներ անել։  

● Աշխատակազմից ցանկացած անձ, ում հետ կանայք կարող են տեղեկություն 

կիսել՝ ընդունելություն, ծրագրի գրանցման, ամրագրման բաժիններ։ 

● Խորհուրդը և/կամ այլ կամավորներ, որոնք կարող են վերանայել անունները և 

կապերը։  

Իհարկե, այլ շատ շահագրգիռ կողմեր կան՝ կազմակերպության վարչակազմ, 

ապագա ֆիլանթրոպիայի շահագրգիռ կողմեր և այլն։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ 

կանանց հետ կապի հաստատումը մեկ անձի կողմից հաջողությամբ չի կարող 

իրականացվել. կայունություն ապահովելու համար պետք է ներգրավել նաև այլ 

անձանց։   

Երրորդ՝ չափումներ։ Այն, ինչ չափելի է, իրագործելի է։ Յուրաքանչյուր գլխում 

առաջարկվում են չափման ձևեր, որոնք օգնելու են հասկանալ՝ ինչպես նշաձողեր 

սահմանել, չափել և զեկուցել առաջընթացի մասին։ Մենք գիտենք, որ չափումները 

կյանքի չեն կոչում, դրանց ընթացքին չեն հետևում, չեն զեկուցում, երբ ոգևորված ենք 

նախագծումով։ Մենք սա սովորեցինք կանանց ֆիլանթրոպիայի վաղ ծրագրերից  

քաղած մեր դասերի շնորհիվ։ Չի կարող ամեն ինչ անել մեկ մարդ, այդ թվում նաև 

չափումների վերաբերյալ զեկույցը։ Այս գիրքը տեսլականի և իրագործման մեջ շատ 

մարդ ներգրավելու մասին է։  Թե՛ փոքր շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն 
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լինեք, թե՛ մեծ համալսարան, նախագծման ամենասկզբից իրականացրեք չափումներ։ 

Օգտագործելով ավելի լայն օբյեկտիվ` շահագրգիռ կողմերի հետ կապ հաստատելու, 

ձեր չափորոշիչները սահմանելու համար կամավորի, աշխատակազմի անդամի և 

ղեկավարության կողմից կստանաք աջակցություն։   

Վերնշված տեսլականին հասնելու համար չափորոշիչների նմուշները կարող են 

ներառել. 

● Զեկույցներ և ամփոփագրեր, որոնք տեղեկություն են ներկայացնում տան 

երկու անդամների վերաբերյալ և նախապատվություն տալիս կանանց։  

● Եռամսյակային ուսումնասիրություն այն մասին, թե դոնորների քանի տոկոսն 

են կանայք: 

● Եռամսյակային վերլուծություն այն մասին, թե այցելությունների քանի տոկոսն 

են կազմել կանայք: 

Կազմակերպման այս սկզբունքներով հանդերձ՝  եկեք սկսենք 

նույնականացումից։  
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ԳԼՈՒԽ 8. ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 

 

«Նրանք դիմեցին իմ ամուսնուն, ոչ թե ինձ» 

— Ֆոկուս խմբի հարցազրույց 

Ակնարկ 

 

Բացահայտման ժամանակ մենք դիտարկեցինք կանանց ֆիլանթրոպիայի 

վերաբերյալ պատմություններ, որոնք մեր ենթագիտակցության մեջ էին։ Հնարավոր 

է, որ այդ պատմությունների մեծ մասը առաջացել են ձեր տվյալների բազայի կամ 

չափորոշիչների կառավարման համակարգի սահմանափակումներից ելնելով։ 

Օրինակ, թեև տարբեր համակարգեր մեծ մասամբ ներառում են գենդերի բաղադրիչը, 

շատ կազմակերպություններ չունեն ընթացակարգեր, կանոնակարգեր և 

գործընթացներ, որոնք նախատեսված են գենդերային տեղեկության մուտքագրումը 

ուղղորդելու կամ խթանելու համար։ Եթե ընթացակարգն առկա չէ, ապա 

հավանականություն կա, որ անճշտություններ կլինեն  ձեր կազմակերպությանը 

կատարած կանանց նվիրատվությունները հաշվարկելիս, որը շրջանառության մեջ 

կդնի պատմություն այն մասին, որ կանայք տղամարդկանց չափ նվիրատվություն չեն 

անում։ Եթե տղամարդու մասին զեկույցներում չկա տնային տնտեսությունում կնոջ 

վերաբերյալ տեղեկությունը համադրելու գործընթաց, մենք կարող ենք ակամայից 

մտածել, որ վերջինս պակաս կարևոր է, քանի որ, տվյալ դեպքում կնոջ մասին խոսք 

չի մեջբերվում։ Եթե մենք ինքնաբերաբար միայն տղամարդուն ուղղենք մեր 

շնորհակալական խոսքը, ապա կվերարտադրենք այն ընկալումը, որ կնոջ խոսքը 

որոշիչ չի եղել հանգանակության ժամանակ: Դոնորների շրջանակի առաջին քայլին՝ 

նույնականացմանն ուղղված նոր նախագծերը հետագայում կհանգեցնեն ավելի 

արդյունավետ հաղորդակցության և զարգացման այն կանանց համար, որոնք 

հետաքրքրված են ձեր առաքելությամբ։  

Եթե ձեր ներկայիս դրամահավաքների «լավագույն փորձերը» կառուցված  էին 

առաջին հերթին հաշվի առնելով, թե ինչպես են տղամարդիկ նվիրաբերում, ապա մեր 

տվյալների կառավարման արդյունքում ստանում ենք այդ մոտեցումը հարստացնող 

զեկույցներ։ Կանանց թիրախավորելու ձեր մտադրություններով հարկավոր է աղմուկ 

հանել տվյալների հետ կապված ընթացիկ գործընթացների վերաբերյալ։  Ի՞նչն է դեռ 

աշխատող, ի՞նչն է մեզ սահմանափակում։ Անդրադառնալով կանանց 

ֆիլանթրոպիայի վերաբերյալ հետազոտությունը` ահա մի քանի նկատառում.  

● Հաշվի առնելով, որ կանայք հաճախ նախընտրում են նվիրատվություն անել մի 

քանի կազմակերպության՝ 

o Ինչպե՞ս եք իմանում կատարած ողջ նվիրատվության մասին։  

o Դուք նախապատվություն տալի՞ս եք այն կանանց, որոնք հաճախ են 

նվիրատվություն անում, նույնիսկ եթե փոքր մասն է ուղղված ձեր 

կազմակերպությանը։  
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o Ամբողջ հանգանակության և վերջինիս հաճախականության չափման 

ուսումնասիրման ի՞նչ դաշտեր ունեք։  

● Հաշվի առնելով, որ կանանց նվիրատվությունը ժամանակի և ջանքերի 

գործադրում է` 

o Ինչպե՞ս եք հետևում ձեր կազմակերպությունում կանանց 

կամավորական գործունեությանը։  

o Ինչպե՞ս եք վերլուծում նրանց կամավորական գործունեության 

միտումները ապագա նվիրատվությունների ռազմավարություն 

մշակելու համար։  

● Հաշվի առնելով, որ կանայք են իրականացնում տնային տնտեսության 

ֆիլանթրոպիկ որոշումների մեծ մասը`  

o Ինչպե՞ս եք տեղեկանում յուրաքանչյուր նվիրատվության որոշումը 

կայացնելու մասին։  

o Առանձնակի ուսումնասիրման ի՞նչ դաշտեր կան, որոնք թույլ կտան 

վերլուծել ընտանեկան միտումները։  

o Ունե՞ք հստակ արձանագրություն, որը թույլ կտա ճանաչել, թե ով է 

իրականում որոշել նվիրատվություն անել, թե՞ պարզապես հաշվի եք 

առնում անդորրագրի վրա գրված անունը։ 

● Հաշվի առնելով, որ այսօր կանայք ավելի շատ եկամուտ ունեն, ավելի շատ 

ներդրումներ և նվիրատվություններ են անում, քան նախորդ սերունդները`  

o Արձանագրու՞մ եք արդյոք առանձին կանանց մասին տվյալները։  

o Կին դոնորների համար, իրենց ամուսիններից զատ,  առանձին «Google 

ազդանշան» օգտագործու՞մ եք։  

o Երկու հոգուց բաղկացած տնային տնտեսության համար 

արձանագրու՞մ եք կանանց առանձին եկամուտն ու կարողությունը։  

o Ընտանեկան զեկույցի ժամանակ կարո՞ղ եք առանձին 

վերլուծությունների համար ամուսիններին և երեխաներին դիտարկել 

որպես մեկ միավոր կամ իրարից զատել։  

● Հաշվի առնելով, որ կանայք մեր հասարակությունում բոլոր հարցերում 

դառնում են ավելի աչքի ընկնող և ավելի են ուժեղանում՝ 

o Ունե՞ք տարբերակ պարզելու կնոջ տեսանկյունը կամ իր ոլորտում, 

համայնքում վերջինիս ազդեցությունը։  

o Ունե՞ք արդյոք միջոցներ, մեթոդներ պարզելու կարիերայում կամ 

համայնքում իր կողմից ստանձնած առաջնորդի դերերը։    

Մեր տվյալների կառավարման արարողակարգերի հավանական 

հարմարվողականությունը մտածելու տեղիք է տալիս։ Ահա ևս մի բան, որ պետք է 

հաշվի առնենք. երբ գիտակցում ենք, որ մեր տվյալների կառավարման վրա կարող է 

ազդել ենթագիտակցաբար ունեցած կողմնակալությունը, ապա այդ ժամանակ 

անհրաժեշտ է փոխել մեր հետազոտական մոտեցումը։ Իմ գործընկեր Հայդեր Ալին՝ 
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ՄաքԳիլլ համալսարանի առաջխաղացման գրասենյակի և ձեռներեցական 

ինտելեկտի նախկին փոխտնօրենը, ասել է. 

Ավանդական մոդելի համաձայն՝ հետազոտությունը կատարվում էր 

ձկնորսության նման. մենք տեղեկություն ենք պահանջում մեր տվյալների 

վերլուծաբանից և սպասում՝ տեսնենք, թե ինչ ի հայտ կգա։ Կանանց 

ֆիլանթրոպիայի շնորհիվ մենք փորձում են հաղթահարել մեր ժառանգած 

կողմնակալ մոտեցումը։ Ես հասկացա, որ սեփական մտածելակերպը փոխելն 

ավելի լավ աշխատեց։ Սա նշանակում է, որ ես նայեցի աշխարհի միտումները 

և վերլուծեցի՝ արդյոք դրանք արտահայտված են մեր տրամադրած տվյալների 

մեջ։ Ավանդական մոտեցման դեպքում ինձանից պահանջվում էին  

նվիրատվության վերաբերյալ տվյալներ, և, իսկապես, ընդհանուր բնակչության 

կտրվածքով կանայք, տղամարդկանց համեմատ, ավելի քիչ էին 

նվիրատվություն անում։ Մոտեցումը փոխելու շնորհիվ ես տեսա, որ տարբեր 

սերունդների ներկայացուցիչներ տարբեր վարքագծեր են դրսևորում 

աշխատավայրում։ Այսպիսով, վերլուծելով նվիրատվության տվյալները ըստ 

սերունդների՝ ես բացահայտեցի, որ երիտասարդ կին շրջանավարտների 

նվիրատվության աճի ցուցանիշը* գերազանցում էր երիտասարդ տղա 

շրջանավարտներինից։ Անշուշտ հեշտ է խթանել այն, ինչն արդեն իսկ 

մեկնարկել է, քան սկսել զրոյից։ (*Հաշվի առեք, որ սա այն ցուցանիշն է, երբ 

նրանց նվիրատվություններում աճ է նկատվում։)  

 

Ալիի մոտեցումը նորություն է, հաջողակ մի մոդել։ Սկսեք այսօրվա 

ժողովրդագրական միտումներից։ Փորձեք հասկանալ՝ ինչպես հարմարեցնել 

ռազմավարությունները, մարտավարությունները և համակարգերը այդ ուղղությամբ՝ 

հաշվի առնելով ներկայիս միտումները։  

 

Դիզայն 

 

Հետաքրքրասիրությամբ նայեք իրականությանը։ Հարմարեցրեք ներկայիս 

ընթացակարգերը։ Ստեղծեք նոր հետազոտական մոտեցումներ։ Մնացած բոլոր 

գործողություններն անհրաժեշտ են բացահայտելու, հետազոտելու, 

առաջնահերթություն տալու և զեկուցելու այն կանանց մասին, որոնք 

նվիրատվություն են անում ձեր կազմակերպությանը կամ ապագայում անելու են։  

Ստորև ներկայացված են մի շարք օրինակներ՝  անհատական կամ թիմերից, 

որոնք թույլ են տվել բացահայտել և սովորել ավելին կանանց մասին։  Կարդալիս, թե 

«ինչ» են նրանք արել (գործողություններ և մեխանիզմներ), ուշադրություն դարձրեք 

այն հանգամանքին, թե «ովքեր» էին հիմնական դերակատարները։ Որոշ դեպքերում 

օգնել է այն, որ առաջնորդները ուղղակի ներգրավված են եղել, այլ դեպքերում՝ 

կամավորների խումբը, թիմը կամ անհատն է եղել հիմնական դերակատարը։  
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Ընդլայնելով ձեր հետազոտությունը  

 

Ջեննիֆեր Ֆիլլան “Prospect Research” ինստիտուտի հիմնադիր տնօրենն է։ 

Դուք կարող եք նրան հետևել Թվիթերում՝ @jenfilla-ով: Նա, օգտագործելով 

#gogirlresearch հեշթեգը, կանանց նվիրատվությունների զարգացման 

պատմությունների շարք է առանձնացնում։ Նա աշխատում է համալսարանների և 

շահույթ չհետապնդող կառույցների հետ, այդ թվում` փոքր հաստատությունների։ 

Ֆիլլան երկու անգամ կանանց ֆիլանթրոպիայի շուրջ կլոր սեղան է հրավիրել, և նրան 

հաճախակի են դիմում նվիրատվություն անող  կանանց գտնելու խնդրանքով։ Երբ 

Ֆիլլան և ես խոսեցինք, նա ինձ սովորեցրեց տեսանելի ռեսուրսներից այն կողմ նայել։  

«Կանայք ոչ միշտ են ներկայացված հարստության դասակարգման համար 

օգտագործվող ավանդական ցուցանիշներում։ Առաջնորդություն որոշ 

խորհուրդներում, առատաձեռն նվիրատվություններ և տարիների ընթացքում 

ապահովված եկամուտների կայուն աճ։ Եվ երբ մենք գտնում ենք կարողություն 

ունեցող կանանց, նրանք հարյուր միլիոն դոլարի մեծ հանգանակության 

փոխարեն գուցե մեկ կամ երեք միլիոնի չափով նվիրատվություն անեն՝ 

ուղղված տարբեր խնդիրների լուծմանը։  Հետազոտություն իրականացնողը և 

«առաջնագծում» դրամահավաք իրականացնողը պետք է թիմ կազմեն և 

միասին այցելությունների միջոցով փորձեն ավելի շատ բան սովորել կանանց 

մասին։ Այսպիսով, դրամահավաք իրականացնողը այդ հանդիպումներից 

կարող է վերադառնալ նոր գաղափարներով և տեղեկությամբ, ինչը 

հետազոտողին թույլ կտա ավելի խորը ուսումնասիրություն կատարել»։  

 

Էյմի Սփիրսը արձագանքում է Ֆիլլայի տեսակետին։ Որպես Նյու Ջերսիի 

Լոուրենսվիլյան դպրոցի հետազոտությունների և հավանական ներդրողների 

կառավարման տնօրեն՝ Սփիրսը ներկայացնում է մեկ անձից բաղկացած 

հետազոտական կենտրոն. վերջինս իր հետ 10 տարվա հետազոտողի փորձ է բերել 

Փրինսթոնի համալսարան։ Նրա հաճախած մասնավոր դպրոցը հիմնադրվել է 1810 

թվականին և առաջին անգամ աղջիկների ընդունելություն կատարել 1987 

թվականին։ Առաջին շրջանավարտներն այժմ 40 տարեկան են, և Սփիրսը 

կենտրոնացած է նրանց կապը դպրոցի հետ ամրացնելու ուղղությամբ։  

«Կանայք հաճախ ռադարի տակով են անցնում։ Այս փոքր կենտրոնում ես 

հետազոտող թիմ ձևավորելու հնարավորություն չունեմ։ Որպեսզի 

տեղեկություն հավաքագրեմ՝ ես աշխատում եմ դրամահավաք 

իրականացնողների հետ։ Նրանք իրենց այցերից վերադառնալիս կիսվում են 

այն ամենի մասին, ինչ սովորել են»։  

Երբ Սփիրսի հետ խոսում էինք, նա նշեց կանանց ուսումնասիրելիս իր 

ամենամեծ հետևության մասին։  

«Մենք պետք է թիրախավորենք տնային տնտեսությունը, ընտանիքը որպես 

մեկ միավոր։ Հետազոտությունն անհատական մակարդակում մեզ չի տալիս 
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ամբողջական պատկեր։ Փրինսթոնում տնային տնտեսության յուրաքանչյուր 

տարր ուսումնասիրվում, վերլուծվում և գնահատվում է ըստ եկամտի բոլոր 

աղբյուրների՝ առաջին դեմքի հետ խոսակցությունները ներառյալ։ Եթե ձեր 

տեղեկատվական ռազմավարությունը կառուցում եք այդ հիմքով, ապա 

ռազմավարության և հարաբերությունների զարգացման ավելի մեծ 

համատեքստ կունենաք։  Դժվար կլինի ուղղել տարբեր բաղկացուցիչ տարրեր 

պարունակող այն համակարգերը, որոնք այս սկզբունքով չեն կառուցվել»։  

Վիլյամ և Մերի քոլեջի հավանական ներդրողների զարգացման և 

տեղեկատվական ռազմավարության թիմը շեշտը դնում է ամբողջ տնային 

տնտեսության կողմից կատարած նվիրատվության վրա։ Հավանական ներդրողների 

զարգացումը և Տեղեկատվական ռազմավարությունը, որպես զարգացման 

վարչության կին դոնորների ներգրավման մեծ մի մաս, թիմի անունից հանդես է եկել 

հետևյալ տեսլականով.  

Մեր գրասենյակը կհիմնադրի հետազոտության և հավանական նեդրողերի 

կառավարման  համար նոր կանոնակարգեր և ընթացակարգեր՝ 

առանձնահատուկ նշելով, թե ինչպես ենք բացահայտում, հանձնարարում, 

հետևում և զեկուցում մեր կին շրջանավարտների մասին՝ որպես 

կամավորների, առաջնորդների և դոնորների՝ մեր զարգացման թիմին 

անմիջապես օգնելով իրականացնել մինչև 2020 թվականը 50% 

ներկայացուցչականություն ապահովելու տեսլականը։  

 

Հավանական ներդրողների զարգացման և տեղեկատվական 

ռազմավարության թիմը այս տեսլականի խթանման առումով ուներ Վիլյամ և Մերիի 

աջակցությունը։ Իր նոր ռազմավարական կանոնակարգերից մեկն էր լինել 

համոզված, որ զեկույցները և ամփոփագրերը այժմ կենտրոնացված էին տնային 

տնտեսության երկու անդամների վրա հավասարապես և ոչ թե շրջանավարտի կամ 

գլխավոր եկամուտ ապահովողների։ Վարչությունը հասկացել էր, որ երբ զեկույցը 

վերաբերվում էր տղամարդուն, ապա իր կնոջ ֆիլանթրոպիան և  առանձին 

ռեսուրսները չէին ներկայացվում։ Նույնը տեղի էր ունենում հակառակ դեպքում։ Այս 

փաստը հանգեցնում էր տնային տնտեսության վերաբերյալ թերի պատկերացման, 

ինչի արդյունքում բաց էին թողնվում հնարավոր այցելությունները։ Փոփոխությունը, 

որ հավանական ներդրողների զարգացման և տեղեկատվական ռազմավարության 

թիմն արեց, ավելի շատ մտածելակերպին և միտումնավոր վարքագծին էին 

վերաբերվում, քան համակարգին։ (ժամանակակից համակարգերը կարող են 

համադրված տարբերակով օգտագործել նման տեղեկությունը): 

ՊՆ և ՏՌ-ն առավել համապարփակ պատկեր ունենալու համար նաև 

հարմարեցրեց իր դոնորների հետապնդման դաշտերը։ Համատեղ աշխատելով 

տեղեկատվական տեխնոլոգիայի թիմի հետ՝ ավելացրեց դաշտեր, որոնք ավելի շատ 

տեղեկություն կտրամադրեին տնային տնտեսության վերաբերյալ, այլ ոչ թե 

պարզապես համալսարանի հետ կապի։  
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Դրանք ներառում էին.  

● Գործատուի վերաբերյալ տեղեկություն  

● Քաղաքացիական, սոցիալական և մասնագիտական կապեր 

● Նշանակալի մրցանակներ, պատվոգրեր   

● Տեղեկություն այն դպրոցների մասին, որոնք երեխաները հաճախել են կամ 

հաճախում են 

Անշուշտ, այս փոփոխությունը օգտակար եղավ ցանկացած դոնորի դեպքում և 

չսահմանափակվեց միայն կանանցով։ Այո, զարգացման վարչության կողմից կանանց 

թիրախավորումը ՊՆ և ՏՌ-ին հանգեցրեց այդպիսի առանձնահատուկ 

փոփոխությունների։  

Երբ աշխատում էինք ՄաքԳիլլ համալսարանի համար, Հայդեր Ալին 

ուշադրությունը սևեռեց ամենամյա կին դոնորների նվիրատվությունների 

հաճախականությանը։ Նա պարզեց, որ այդ մոտեցումը մեծ նվիրատվությունների 

հզոր կանխատեսման գործիք կարող էր լինել։ Ալին նշեց, որ հաճախ կանանց 

նվիրատվության հաճախականությունը վերլուծության չի ենթարկվում։ «Ինչու՞ ենք 

մենք տարին քսանհինգ անգամ $1000 նվիրատվություն անող կնոջ փոխարեն 

փնտրում նրանց, ովքեր կանեն 25,000-ի մեկանգամյա նվիրատվություն։ Վերջիններս 

ցույց են տալիս իրենց նվիրվածությունը համալսարանին, և նրանց պետք է 

ուշադրության արժանացնել։ 

Փրիթի Գիլլը կողմ է հաճախականության վրա ուշադրություն դարձնելուն։ Գիլլը 

“Sole Searcher Strategies”-ի հիմնադիրն է, որը զբաղվում է խորհրդատվությամբ և 

առաջնահերթ աշխատում է Կանադայում սոցիալական ծառայության ոլորտի 

կազմակերպությունների համար։ Նա կանանց ֆիլանթրոպիային նայում է 

հավանական ներդրողների հետազոտության և զարգացման մասնագետի աչքերով։ 

Նա իր ստացած արդյունքների վերաբերյալ վարում է բլոգ և 

www.diversitydrivendata.blog կայքով հետևում է բիզնեսներում և շահույթ 

չհետապնդող կազմակերպություններում կանանց ռեսուրսներին: 

Գիլլի թույլտվությամբ` ես կներառեմ դոնորներին առաջնահերթություն տալու 

մի բանաձև, որը նա ներկայացրել էր իր “What about Women” գրքում։ Թարմության-

հաճախականության-ֆինանսներ բանաձևը դուրս է բերվել բիզնեսի աշխարհից և 

թույլ է տալիս դոնորներին առաջնահերթություն տալ յուրաքանչյուր գործոնին՝ 

թվային միավոր նշանակելով: Ընդհանուր միավորը կարող է օգնել նորովի նայել, թե 

ինչպես է կին հավանական ներդրողներին տրվում առաջնահերթություն։  

Թարմություն. ավելի հավանական է, որ նրանք, ովքեր վերջերս են 

նվիրատվություն արել, կրկին կհանգանակեն։   

Հաճախականություն. այն դոնորները, որոնք հաճախ են 

նվիրատվություններ անում, պարբերաբար մի քանի տարվա ընթացքում կամ 

ամսական, ցուցաբերում են շարունակական բնույթի ներգրավվածություն և 

մտերմություն։ Այս մտերմությունը կարող է վկայել, որ դուք նրանց ֆիլանթրոպիկ 

նախապատվություններից մեկն եք։ Արժի ուսումնասիրել։ Մի՛ մտածեք յուրաքանչյուր 

http://www.diversitydrivendata.blog/
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հանգանակության չափի մասին։ Էական չէ՝ նա հետևողականորեն $20, թե $200 է 

նվիրաբերում։  

Ֆինանսներ. բացահայտում է հարստության, կարողության և անցյալում 

կատարած հանգանակության մանրամասները։  

Մենք նմանատիպ գործոնները արդեն իսկ օգտագործում ենք մեր 

դրամահավաքների այլ տեսակներում։ Հաճախականությունն օգտագործվում է 

պլանավորված նվիրատվություններ պոտենցիալ անողների համար։ Մեծ 

նվիրատվությունների գծով պատասխանատու թիմերը դիտարկում են 

հակվածության, ներգրավվածությանը աստիճանը և ունակությունը։ Նպատակն է 

ունակության և ներկայիս հարստության վերաբերյալ մեկ կամ երկու հատկորոշիչի 

վրա հիմնվելու փոխարեն ավելի բարձր դիտակետից նայել կանանց ներուժին։  

Կանանց նույնականացնելու համար նոր մեթոդով ձեր վերլուծության 

համադրումը փոքր տեղաշարժ է, որը կարող է մեծ արդյունքների հանգեցնել։  

Գիլլը և հավանական ներդրողների հետազոտման ինստիտուտի 

ներկայացուցիչ Ջենիֆեր Ֆիլան ուշադրությունը սևեռում են կանանց 

հանգանակության ներուժը հասկանալու վրա։ Նրանք ինձ հետ կիսվել են որոշ 

կարևոր խորհուրդներով՝  

1. ավելի քիչ ուշադրություն դարձնել հարստության ավանդական 

վարկանիշներին՝ հարստության վարկանիշավորման ավանդական 

ծրագրերը հակված են ավելի շատ տվյալներ ներառել տղամարդկանց, քան 

կանանց վերաբերյալ։ Պատճա՞ռը։ Կարողության ուսումնասիրումը տվյալների 

միավորների մի խառնուրդ է, որի մակերեսին են բարձրանում նրանք, ովքեր 

այս պահի դրությամբ ունեն առավել հրապարակային տվյալներ՝ 

կազմակերպության ներկայացուցիչ, տարիքով, սպիտակամորթ տղամարդիկ։  

ա. Գիլլն իր գրքում գրում է, որ Վիքիպեդիայում ակտիվ ներդրումներ 

անողների 90%-ը տղամարդիկ են։ Սա վկայում է կանանց վերաբերյալ 

տեղեկության ցածր ներկայացուցչականության մասին մի վայրում, որտեղ 

մենք մեր հավանական ներդրողի նախնական ուսումնասիրությունն ենք 

անում վիրտուալ աշխարհում։ 

2. Այն դրամահավաք իրականացնողները, որոնք կանանց են այցելում, 

տեղեկության հավաքագրման ձեր առաջնային աղբյուրն են։ Նրանց 

հարցրեք տնային տնտեսությունում որոշումների կայացման վերաբերյալ, կնոջ 

ներկայիս ֆիլանթրոպիկ նախապատվությունների և նրա ցանցի վերաբերյալ 

(Էլ ու՞մ է նա ճանաչում, որ կարող է հետաքրքրվել ձեր 

կազմակերպությամբ/որին կհետաքրքրի ձեր կազմակերպությունը): 

Դրամահավաք իրականացնողները կարող են կարողության վերաբերյալ նոր 

տեղեկություն տրամադրել։ Հետևողականորեն նայեք  յուրաքանչյուր կնոջ 

կոնտակտային անձ հանդիսացողի հաշվետվությունները։ 

3. Թիրախավորեք ամբողջ ընտանիքին։ Եթե դոնորը տղամարդ է, ապա 

դիմեք նաև նրա կողակցին։ Արդյոք ներգրավել եք նրա կնոջը կամ դստերը։ Եվ 
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եթե կինն է դոնորը, արդյոք ամրապնդում եք հարաբերությունները՝ կապ 

հաստատելով իր ընտանիքի հետ։  

ա.Հաճախ մեծահարուստ ընտանիքներում դուստրը նույնպես մասնակցում 

է ֆիլանթրոպիկ խոսակցություններին և որոշումների կայացմանը։ Նրանց 

ծանոթացրել են ֆիլանթրոպիային, և գուցե նրանք ևս մտածում են՝ ինչպես 

փոխել աշխարհը։  

բ.Այս խորհուրդը համընկնում է Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի 

հետ։ 2013 թվականի  «Կանայք հանգանակում են»  զեկույցը տղաների և 

աղջիկների կողմից բարեգործական նվիրատվությունների 

ուսումնասիրություն էր։ Ծնողների՝ բարեգործության մասին երեխաների 

հետ խոսելը  25%-ով ավելացրել էր երեխաների կողմից նվիրատվություն 

անելու հավանականությունը՝ անկախ վերջինիս տարիքից, գենդերից և 

ռասայից։ Այնուամենայնիվ, աղջիկներն ավելի հակված էին կամավոր 

աշխատանքի (Mesch and Osili 2013, 3-14): 

4. Սովորե՛ք սոցիալական ցանցերից։ Ֆիլլան և Գիլլը նույնպես սկսում են 

տեղեկություն հավաքել սոցիալական ցանցերից։ Գիլլը նայում է սոցիալական 

տվյալները, մասնավորապես Pinterest և Linkedin հարթակներում՝ փնտրելով 

կանանց այնտեղ, որտեղ նրանք ամենաբացն են շփման տեսանկյունից։ 

Օգտագործելով այս աղբյուրները՝ դուք կիմանաք կնոջ համայնքային և 

սոցիետալ մտահոգությունների, նրա ընտանիքի, ընկերների և ցանցի մասին։ 

Ներառե՛ք այս տվյալները նրա մասին զեկույցում։  

5. Վերջին խորհուրդը։ Զույգի դեպքում առաջինն  ուսումնասիրեք կնոջը և նրա 

մասին առաջինը նշե՛ք ամփոփագրում։ Գիլլն ասում է, որ առաջին հերթին 

կանանց ուսումնասիրումը ստեղծում է սովորություն, որն օգնում է վերանայել 

կանխորոշված պատկերացումները։ Այս պրակտիկան կարող է թույլ տալ 

ձևավորել նոր մոտեցման հիմք կնոջ և նրա ընտանիքի համար։ «Կնոջ մասին 

տեղեկություն ներառելու համար ես դեռ պետք է վերանայեմ յուրաքանչյուր 

որոնում՝  պայքարելով իմ անուղղակի կողմնակալության կամ նրա 

ներդրումները ինձ համար տեսանելի դարձնելու համար»,-ասում է Գիլլը։ 

Ժամանակ և համբերություն է պահանջվում կին դոնորների 

ուսումնասիրության ընթացքում կանխամտածված և միտումնավոր գործելու 

համար։  

 

Պահպանելով ճշգրիտ տվյալներ 

 

Կնոջ անվանը ուշադրություն դարձնելը կրիտիկական է։ Սխալ թույլ տալու 

դեպքում հարաբերությունները կարող են արագ քանդվել։ Ժամանակի ընթացքում ես 

փոխել եմ իմ ազգանունը և կարող եմ վստահ լինել, որ շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպությունը ինձ չի ճանաչում, երբ օգտագործում եմ իմ օրիորդական 

անունը։ Ընդունեք այն փաստը, որ կնոջ ազգանունը կարող է տարբեր 
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պատճառներով փոխվել։ Արդյոք ամուսնանալուց հետո վերցրել են ամուսնու 

ազգանունը։ Գուցե բաժանվել են, և նա կրկին կրում  է իր օրիորդական ազգանունը։ 

Հոգատարություն, ուշադրություն և հաստատում առաջնային կոնտակտի անձից, թե 

ինչպես է կինը ցանկանում, որ իրեն դիմեն. այս ամենը պետք է լինեն նվիրատվություն 

անողների ցանկը կազմելու և պահպանելու  ստանդարտ պրակտիկաներ։  

Տնային տնտեսությանը ուղղված նամակում անպայման ներառեք կնոջը. դա 

հարգանքի նշան է և ամենևին էլ անընդունելի չի։ «Ինդիանա համալսարան 

հիմնադրամում» է գտնվում Կանանց ֆիլանթրոպիայի առաջնորդության Խորհուրդը, 

որի ղեկավարն է համալսարանի առաջին տիկին Լաուրի ՄաքՌոբինը։ Խորհուրդը 

միտումնավոր ուշադրությունը սևեռել էր ճիշտ դիմելու խնդրի վրա։ 2013 թվականին 

համալսարանում իրականացվել է հարցում, որպեսզի պարզեն համալսարանում 

կնոջը դիմելու տարածված պրակտիկաները։ Վերլուծությունը ցույց տվեց դիմելաձևի  

անհամապատասխանություններ, ինչպես նաև որոշ դեպքերում կնոջ բացառում՝ 

նույնիսկ այն դեպքերում, երբ ինքն է արել նվիրատվություն իր սեփական 

հիմնադրամից։ Հիմնադրամը համալսարանի բոլոր աշխատակիցներին 

պաշտոնապես խնդրեց կանանց ներառել իրենց բոլոր նամակագրություններում։ 

Նամակում նշվում էր մերօրյա աշխարհում կանանց նվիրատվությունների 

կարևորության և նրանց ազդեցությունն ու առատաձեռնությունը ճանաչելու համար 

շնորհակալագրեր ունենալու անհրաժեշտության մասին։ 

Ի լրումն՝ համալսարանը զույգերին դիմելու և ողջույնի խոսք գրելու նոր 

քաղաքականություն որդեգրեց։ Այժմ համալսարանը ստացողի հասցեում նշում է մի 

քանի անուն հստակ դասավորությամբ՝ առաջին անուն, երկրորդ անուն և հասցե։ 

Եթե կինը համալսարանի շրջանավարտ է, իսկ տղամարդը՝ ոչ , ապա կնոջ անունը 

գրվում է առաջինը։ Եթե երկուսն էլ շրջանավարտ են, ապա առաջինը նշվում է նրա 

անունը, ով առաջինն է ավարտել։ Այն դեպքերում, երբ տարբերակման ձև գոյություն 

չունի, հիմնադրամը խնդրեց զարգացման պատասխանատուներին ուշադիր լինել, թե 

ով էր իրենց առաջնային կոնտակտը, թեև շատ դեպքերում տղամարդու անունը 

կնշվեր առաջինը։ Ողջույնի մասը ենթարկվում էր նույն հիմնական 

հերթականությանը և սկզբունքներին, ինչին որ հասցեների հատվածը, և 

համալսարանը օգտագործում  է «տիկին» և «դոկտոր» կոչումները՝ որպես կանանց 

համար ստանդարտ դիմելաձև։ Անունները նշվում են առանձին ՝ «Հարգելի՛ պարոն 

Սմիթ և տիկին Սմիթ»: Դոնորները կարող են խնդրել հասցեագրման ավելի 

ավանդական ձևեր, սակայն համալսարանը այլևս հակված չէ դրանք օգտագործելու։ 

Բոլոր այս փոփոխությունները դրական ընդունվեցին շրջանավարտների կողմից։ 

Այժմ համալսարանը հազվադեպ է այս հարցով բողոքներ ստանում և համոզմունք կա, 

որ համալսարանը կանանց հարգալից դիմելաձևի մշակույթում կատարել է մշտական 

բնույթի փոփոխություն։  
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Բացելով կանանց ցանցը 

Հավանական ներդրողների բացահայտման նոր ստեղծագործական 

մոտեցումներ դիտարկելիս տեղեկություն փնտրեք կանանց ցանցերի մասին։ 

Դոնորներին և նրանց նվիրատվությունները ավելացնելու հաջողակ մեթոդ կարող է 

լինել նրանց ցանցի ուսումնասիրումն ու ներգրավումը։ «Թահիրի» արդարության 

կենտրոնը այս ոլորտում մի մեծ արշավում հսկայական հաջողություն գրանցեց։ 

Թահիրին ազգային, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը 1997 

թվականից  աջակցություն է ցուցաբերել բռնությունից փախուստի դիմած 25,000-ից 

ավել ներգաղթյալ կանանց և աղջիկների: Անվճար իրավաբանական 

ծառայությունների, սոցիալական ծառայությունների և դեպքի կառավարման, 

Հանրային քաղաքականության ոլորտում շահերի պաշտպանության, դասընթացների 

և կրթության շնորհիվ Թահիրին պաշտպանում է այդ խիզախ կանանց և աղջիկներին՝ 

օգնելով նրանց ձեռք բերել մարդու իրավունքներից ամենահիմնարարը՝ ապահով և 

արժանապատիվ ապրելու իրավունքը։ Թահիրիի տարեկան բյուջեն 7,5 միլիոն դոլար 

է: 2013 թվականին կազմակերպությունը հինգ տարում 10 միլիոն դոլար հավաքելուն 

ուղղված ծրագիր մեկնարկեց, որպեսզի բացի երկու նոր գրասենյակ՝ 250%-ով 

բարձրացնելով օգնություն ստացող կանանց և աղջիկների թիվը: Այսպիսով, 

կազմակերպությունը կրկնապատկեց ինչպես իր քաղաքականության քարոզման 

իրազեկումը, այնպես էլ առաջնային արձագանքման պատասխանատուների 

վերապատրաստմանը և կրթությանն ուղղված ջանքերը։  

Մեծահարուստ կանանց ցանցի փոխակերպվող ներուժը առանցքային դեր 

ուներ Թահիրիի արշավում։ Այն սկիզբ առավ առաքելությանը նվիրված մի զույգի 

շնորհիվ: 2015 թվականի սկզբին կինը որոշեց, որ ցանկանում է մարդկանց 

ծանոթացնել Թահիրիի գաղափարին։ Ես նրան պայմանական կանվանեմ  «Աննա»։ 

Նա Կալիֆորնիայի՝ «Նապա» հովտի բարձրակարգ սրահում կազմակերպեց 

հանդիպում 10-12 ֆինանսական լավ կարգավիճակում գտնվող ընկերների հետ։ 

Աննան թե՛ կազմակերպիչն էր և թե՛ այցի ու սննդի ծախսերը հոգացող 

պատասխանատուն։ Թահիրիի տնօրենը նրանց միացավ հանգստյան օրերին, 

ծանոթացավ նրանց հետ, ներկայացրեց աշխատանքն առավել պաշտոնական 

ձևաչափում՝ ներկայացնելով նաև հաճախորդների հետ աշխատանքի փորձը և 

կազմակերպության ծրագրերը՝ պատրաստելով նրանց որպես կազմակերպության 

խոսնակ։ Հանգստյան օրերի ընթացքում Աննայի ընկերները փորձեցին օգնել նրան 

վճարել սննդի և սպա փաթեթների համար։ Աննան ի պատասխան ասաց, որ ավելի 

լավ է խնայեն գումարը Թահիրիի համար։ Հանգստյան օրերի ավարտին նրանք 

տեղեկացան 10 միլիոն դոլարանոց արշավի և այդ գումարի հայթայթման համար 

նվիրված թիմի ձևավորման անհրաժեշտության մասին։ Աննան և տնօրենը նրանց 

տրամադրեցին պարտավորության ստանձման հատուկ ձևաթերթիկները և 

խնդրեցին նշել, թե ինչ ներդրում կարող են անձամբ ունենալ և որքան գումար կարող 

են օգնել հայթայթել։ Կանայք իրենք իրենց անվանեցին «Հոգևոր քույրեր» և արշավի 

գումարի հայթայթման սեփականատիրոջ պարտավորություն ստանձնեցին։ Այս խմբի 



95 
 

 
 

էներգիայի և ցանցի շնորհիվ Թահիրին առաջիկա երկու տարվա ընթացքում ստացավ 

ավելի քան մեկ միլիոն դոլար ֆինանսավորում։ 

Ինչպե՞ս դա տեղի ունեցավ։ Մի կին «Հոգևոր քույր»-ի առաջին հանդիպման 

ժամանակ որոշեց Թահիրին դարձնել իր ֆիլանթրոպիկ նախապատվություններից 

մեկը։ Իր ամուսնու հետ նա կազմակերպեց դրամահավաքային միջոցառում 

Հարավային Կալիֆորնիայի իրենց գեղեցիկ տանը։ Նա նշմարեց 100,000$-ի իր 

թիրախը և ստեղծեց հանձնաժողով։ Աշխատանքի մեծ մասը իրականացնում էր 

հանձնաժողովը՝ Թահիրիի կողմից որոշակի աջակցությամբ։ 2016 թվականի 

ապրիլին՝ միջոցառման ժամանակ, հավաքվեց 125,000$. «Նանային», ով «Հոգևոր 

քույրերի» ընկերներից մեկը, Թահիրին այնքան էր հուզել, որ անձամբ այցելեց 

կազմակերպության Վիրջինիա նահանգում գտնվող գլխամաս։ Այցելության 

ժամանակ Նանան որոշեց կատարել իր առաջին նվիրատվությունը՝ 90,000$ չափով: 

Այնուհետև նա կազմակերպեց իր կողմից դրամահավաք-ճաշկերույթ, որի ժամանակ 

հավաքվեց ավելին քան 100,000$, և Թահիրին ներկայացրեց հարյուրավոր 

մարդկանց։ 

Թահիրին այս կարևոր միջոցառումների մասնակիցների (մեծամասնությունը՝ 

կանայք) հետ կապ պահպանեց՝ հոգ տանելով բոլոր փոխհարաբերությունների 

մասին։ Առաջին անգամվա հյուրերը դարձան կազմակերպության դեսպաններ, և 

շատերն իրենց շուրջը հավաքեցին նաև իրենց ընկերներին՝ կազմակերության 

աշխատանքին և կարիքներին ծանոթացնելու համար։ Այս միջոցառումները իրենց 

բնույթով սոցիալական էին։ Կանայք ուրախ էին հանդիպել, ինչպես նաև առաջին 

անգամ ծանոթանալ և առնչվել այս հիմնահարցին։ Հայտարարած նպատակն էր միշտ 

համագործակցել, խոսել, բարձրացնել իրազեկվածության աստիճանը և 

հնարավորինս աջակցել։ Յուրաքանչյուր միջոցառման շնորհիվ ոչ միայն գումար էր 

հավաքվում, այլև Թահիրիի ցանցում ձնակույտի մեթոդով նոր մարդիկ էին 

ավելանում։ «Հոգևոր քույրի» առաջին հանդիպումից հետո Կալիֆորնիայի ողջ ափի 

մեծահարուստ կանայք դարձան Թահիրիի աջակից։  

Այս ցանցի ձևավորումը վերափոխեց Թահիրին։ Կազմակերպությունը 

բացահայտեց հավանական ներդրողների մի զանգված, որն ավանդական 

հետազոտության մեթոդներով չէր կարող բացահայտել։ Նոր աջակիցների շնորհիվ 

կազմակերպությունը կարողացավ բացել Սան Ֆրանցիսկոյի գրասենյակը՝ իրար 

ամուր կապված կանանցով, որոնք նվիրված էին գրասենյակի աշխատանքային 

գործունեությանը։ Այս կանայք արդեն իսկ պլանավորում էին մեծ դրամահավաք 

իրականացնել 2018 թվականին, ինչպես նաև «Հոգևոր քույրերի» երրորդ հանդիպում։ 

Կանայք իրենց ներգրավվածության շնորհիվ փոխվել էին, ինչը ոչ պակաս կարևոր էր։ 

Օրինակ, Նանան։ Վերջինս վճռորոշ, համարձակ գործողություններ էր արել՝ 

ճամփորդելով երկրի մի ծայրից մյուսը՝ Թահիրիի մասին ավելին իմանալու համար, և 

կատարելով կազմակերպության համար առաջին նշանակալի նվիրատվությունը։ 

Գուցե զարմանալի թվա, որ Նանան Թահիրիի դեսպանի դերում հայտնվելուց 

անհանգստանում էր։ Թեև նվիրատվություն անելուց ինքնավստահ էր, 
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այնուամենայնիվ, ոնց էր մեկ ուրիշին խնդրելու նվիրաբերել, ինչպե՞ս կարող էր նա 

համոզիչ լինել կազմակերպության գործունեության կարևորությունից խոսելիս։ 

Թահիրիի անձնակազմի և «Հոգևոր քույրերի» աջակցությամբ նախորդ երկու 

տարիների ընթացքում նա դարձավ Թահիրիի ազդեցիկ ձայնը և ինքնավստահ 

առաջնորդը։ Այժմ նա չի վարանում դեմ առ դեմ խոսակցություններ վարելուց և 

մարդկանցից ֆինանսական կամ այլ տիպի աջակցություն հայցելուց։ Նա հանդես է 

գալիս առաջնորդության առաջարկներով՝ մեջբերելով թե՛ փաստեր, թե՛ 

պատմություններ հուսահատ իրավիճակներում հայտնված կանանց և աղջիկներին 

օգնություն ցուցաբերելու իր անձնական փորձից։ Նանան դարձել է Թահիրիի 

զարգացման արշավի հանձնաժողովի անդամ և պարբերաբար խոսում է այն մասին, 

թե ինչպես իր ներգրավվածությունը փոխեց իր կյանքը։ Թահիրիի ֆինանսավորումը 

և ազդեցությունը մեծացնելուն ուղղված նրա ջանքերը հանգեցրել են անձնական 

մակարդակում զարգացմանը և նոր հմտությունների ձեռքբերմանը։  

 

Չափումներ 

 

Այն ռազմավարությունները, որոնք ընտրում եք ներկայիս և հավանական կին 

դոնորների շրջանակը ընդլայնելու նպատակով, թելադրում են այն չափումները, որոնք 

կօգտագործեք հաջողությունները գնահատելու համար։  

Ահա մի քանի օրինակ, որոնք կօգնեն հասկանալ, թե ինչ է հարկավոր 

մշտադիտարկում անելու համար։  

● Դրամահավաք իրականացնողնե՛ր,  

o Հետևե՛ք՝ արդյոք ձեր դրամահավաք իրականացնողները կիսում են 

ստացած տեղեկությունը հետազոտողների հետ։ 

o Աստիճանաբար հիմնե՛ք այցելությունների կանոնակարգ, որպեսզի 

ավելին իմանաք տնային տնտեսությունների ֆիլանթրոպիայի  և այլ 

որոշումների կայացման վերաբերյալ։  

o Հարցրե՛ք և արձանագրե՛ք, թե ինչով են դոնորները հետաքրքրվում։  

o Հարցրե՛ք և արձանագրե՛ք նրանց՝ ընտանիքից դուրս ցանցի և այն 

փոխհարաբերությունների մասին, որոնք նույնպես առնչվում են կամ 

կարող են առնչվել ձեր առաքելությանը։  

● Մասնակցային կառավարում.  

⮚ Ստեղծե՛ք և պահպանե՛ք կանանց ներառող հաշվետվությունները։ 

⮚ Պարբերաբար վերանայե՛ք կանանց անվան հետ կապված 

ճշգրտությունը։  

⮚ Արդյո՞ք բոլոր հաշվետվություններում առկա է բաժանում ըստ 

գենդերային տարրի։ 

⮚ Արդյո՞ք կանայք առաջինն են նշվում ամփոփագրերում:  
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⮚  Կանանց ուղղվու՞մ է շնորհակալագիր, եթե նույնիսկ անդորրագրի վրա 

երկուսի անունն էլ առկա է, սակայն այն ստորագրված է տղամարդու 

կողմից։  

⮚ Կանանց անունները ներառվու՞մ են շնորհակալական նամակներում։  

⮚ Հետևե՛ք կանանց կողմից նվիրատվությունների հաճախականությանը։  

● Հետազոտություն  

o Հետևեք Google կամ այլ տիպի ազդանշանների, որոնք կարող է 

լրացուցիչ տեղեկություն տրամադրել կին նվիրատուների և դոնորների 

վերաբերյալ։ 

⮚ Վիրտուալ հարթակում նրանց գրառումներից փորձե՛ք 

հասկանալ, թե ինչով են նրանք հետաքրքրված։ 

o Հետևե՛ք տնային տնեսության ֆիլանթրոպիական գործունեությանը և 

հաջորդ սերնդի հետաքրքրություններին։  

o Վերանայե՛ք ձեր լավագույն տղամարդ դոնորների տվյալների բազայում 

փոխհարաբերությունների մասին հաշվետվությունների արխիվը՝ 

հայտնաբերելու և առանձնացնելու այն մանրամասները, որ նրանք 

պատմել են իրենց կյանքի կանանց մասին: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

● Հաշվի առե՛ք, որ կանանց մասին ենթագիտակցականում տպավորված 

պատմությունները կարող են արմատավորված լինել ձեր տվյալների համակարգում 

կամ հավաքագրման մեթոդների մեջ։ Ձեր տվյալների կառավարման համակարգը 

կանանց համար ավելի բարենպաստ դարձնելու ճանապարհնե՛ր գտեք։  

Գիտակցե՛ք, որ ներկայիս հետազոտական մեթոդները կարող են ավելի շատ 

տեղեկություն տրամադրել տղամարդկանց վերաբերյալ, քան կանանց։  

o Համագործակցե՛ք կազմակերպության այլ աշխատակիցների հետ, որպեսզի 

տեղեկություն ստանաք կանանց մասին։ 

o Փնտրե՛ք տեղեկության այլընտրանքային աղբյուրներ։  

● Նախագծե՛ք նոր ճանապարհներ կին դոնորների և ներդրողների մասին՝ ավելին 

սովորելու և տեղեկանալու համար։  

● Այցելե՛ք տնային տնտեսություն՝ դրանում բնակվող բոլոր անդամներին ներառյալ։  

● Կին դոնորներին ըստ առաջնահերթության դասակարգելիս հաշվի առե՛ք նրանց 

հանգանակության հաճախականությունը։  

● Հետևե՛ք ձեր կազմակերպության կին դոնորների ցանցին. տեսադաշտում կարող են 

լինել ավելի շատ ներդրում անողներ։ 
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ԳԼՈՒԽ 9. ՈԳԵՇՆՉԵԼ 

 

«Ուզում եմ իմանալ, թե ինչ է կատարվում, այլ ոչ թե պարզապես՝ ինչ 

ֆինանսավորում է անհրաժեշտ» 

— Հարցազրույց շրջանավարտի հետ 

 

Ակնարկ  

 

Այս գլուխը հադորդակցության մասին է։ Ավանդական դոնորական շրջանակի 

«տեղեկացնել»-ու փոխարեն ես որոշեցի այն անվանել «ոգեշնչել»։ Ցանկալի է, որ 

հաղորդացկությունները ոգեշնչեն ձեր թիրախային խմբին (այդ թվում՝ կանանց), դրա 

շնորհիվ համագործակցեն հանուն ձեր առաքելության։ Կանանց ֆիլանթրոպիայի 

ինստիտուտից մենք սովորեցինք, որ մեծահարուստ կանայք և տղամարդիկ 

նվիրատվություն անելու տարբեր մոտիվացիաներ են ունենում։ Կանայք 

տղամարդկանցից շատ են հանգանակում, երբ՝  

● Համընկնում է քաղաքական կամ փիլիսոփակայան համոզմունքների հետ և 

առաքելությունը առնչվում է արժեհամակարգին։  

● Նրանք ներգրավված են որպես կամավոր կամ խորհրդի կազմի մեջ։ 

● Անսպասելի մի բան է տեղի ունենում՝ աղետ, առաջանում են կարճաժամկետ 

մարտահրավերներ կամ հնարավորություններ։  

Այս մոտիվացիաների տարբերության հիմքում է կարեկցանքը։ Կանանց 

ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի՝ «Ինչու՞ են կանայք հանգանակում» զեկույցը ցույց 

տվեց, որ կանայք, ի տարբերություն տղամարդկանց, հակված են լինելու ավելի 

կարեկցող և ալտրուիստ։ Այս տարբերություններն ազդում են նրանց 

հանգանակության վրա, քանի որ հենց այդ բնութագրիչներն են խթանում նրանց 

կողմից կատարած ֆիլանթրոպիան։ «Երբ կանայք նվիրատվություն են անում, նրանք 

արտահայտում են մյուսներին օգնելու իրենց ցանկությունը, մինչդեռ տղամարդիկ 

կենտրոնանում են իրենց բարեգործ լինելու առավելությունների վրա» (Mesch et al. 

2015a, 5): 

Կարեկցանքը հոգատարության զգացում է, այլ անձանց զգացմունքները 

ընկալելու ունակություն։ Պրոյեկտելով ֆիլանթրոպիայի վրա՝ կարեկցանքն 

ազդեցություն ունենալու, շահագրգիռ կողմերի համար ավելի լավ արդյունքներ 

ստանալու խթան է, քանի որ կա մեկը, ով իսկապես տեսնում է վերջիններիս 

կարիքները և կիսում նրանց ապրումները։ Կարեկցանքը դրդում է մեկին ոչ թե 

պարզապես գործարքային հանգանակության, այլ անմիջական ներգրավվածության։ 

Կինը հաճախ փնտրում է ավելին, քան պարզապես կազմակերպության կամ իր 

ներգրավվածության վերաբերյալ տեղեկություն։ Տեղեկությունը տրամաբանական է։ 

Տրամաբանությունը կարևոր դեր ունի որոշում կայացնելու ժամանակ։ Սակայն 

լրացուցիչ պատմությունները, կարեկցանք առաջացնող խոսքերը կմատնանշեն 

ազդեցություն և ներգրավվածություն, թույլ կտան կանանց տեսնել իրենց 
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արտացոլումը կազմակերպության առաքելության մեջ՝ ձևավորելով և ամրապնդելով 

հավանական խոսակցությունները և հարաբերությունները։  

Որպեսզի կանանց ոգեշնչեք միանալ ձեր կազմակերպության 

նախաձեռնությանը, ուշադրություն դարձրեք երեք առանցքային հարցի՝  

● Ի՞նչ են կանայք տեսնում ձեր կազմակերպությունն ուսումնասիրելիս։  

● Ինչպե՞ս է ձեր կազմակերպությունը հաղորդակցվում կանանց հետ։ 

●  Ինչպե՞ս եք դուք՝ որպես անհատ, հաղորդակցվում կանանց հետ։  

Իմ գրքում ներկայացված մի շարք օրինակներ կօգնեն ընտրել հաղորդակցման 

այն ուղիները, որոնք հարմար կլինեն ձեր կազմակերպության առանձնահատուկ 

մշակույթի և շահագրգիռ կողմերի համար։  

 

Կատարեք նախագծում 

Ի՞նչ են կանայք տեսնում ձեր կազմակերպությունն ուսումնասիրելիս։  

Ձեր կազմակերպությունն ունի հանրային դեմք, որը ձևավորվել է ձեր 

մարքեթինգային նյութերի, կայքի, սոցիալական ցանցում ներկայացված լինելու և 

առաջնոդների շնորհիվ։ Արդյո՞ք այդ պատկերում կանայք տեսնում են իրենց և այն 

ամենը, ինչով հետաքրքրված են։ Ձեր նկարներում տեսնու՞մ են արդյոք հավասար 

թվով կանանց և տղամարդկանց։ Իսկ դոնորների և կամավորների մասին 

պատմություններում կամ առաջնորդների կազմու՞մ։ Վերլուծության ենթարկեք այն, 

թե ինչ են կանայք տեսնում ձեզ ուսումնասիրելիս։ Գնահատման մի գործիք կարող է 

լինել ընկերության շահագրգիռ կողմերին ներկայացրած նյութի աուդիտը։ 

Պարտադիր չէ, որ այն լինի պաշտոնական աուդիտ կամ վերաբերի ամբողջ 

կազմակերպությանը, եթե խոսքը մեծ ընկերության մասին է։ Դուք կարող եք սկսել 

զարգացման վարչության մարքեթինգային բաժնից՝ ներառելով դիմումներ, 

տեղեկագրեր և ուղղորդող նյութեր։ Սուբյեկտները կարող են լինել փորձնակները, կին 

շահագրգիռ կողմերը, ձեր հաղորդակցման բաժնի մի թիմը կամ պայմանագրային 

հիմունքով աշխատող կամավորը, ով ունի կազմակերպությունից դուրս գործող 

հաղորդակցման թիմ։ Անհրաժեշտ է մեկը, ով կկարողանա կնոջ աչքերով 

օբյեկտիվորեն նայել և զեկուցել ձեր կողմից  ներկայացված վիզուալիզացիաների և 

վերջիններիս հաճախականության մասին։ 

Հաշվի առեք հետևալի համամասնությունը՝  

● Կանանց և տղամարդկանց նկարներ 

● Վերնագրեր կանանց և նրանց ձեռքբերումների մասին  

● Կանանց շնորհված մրցանակներ  

● Կին կամավորների, դոնորների և կանանց ցանցի մասին պատմություններ  

Քանականան այս վերլուծությունը կարող է ներառել նաև ղեկավար օղակին։ 

Հաշվի առեք, թե արդյոք նրանց հանդիպման հաճախականությունը համամասնական 

է շահագրգիռ կողմերի ներկայիս և ապագա կազմին։  

Հաշվի առեք կանանց համամասնությունը՝  

● կամավոր առաջնորդության խմբերում կամ խորհուրդներում,  
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● ղեկավար կազմում:  

Այս նախնական վերլուծությունից հետո գուցե ցանկանաք կին շահագրգիռ 

կողմի հետ անցկացնել հաղորդկացման մասին հարցում և/կամ հարցազրույցներ։ 

Կիսվեք վերոնշյալ աուդիտում հավաքագրված տեղեկությամբ՝ հարցնելով կանանց, 

թե ինչպես  են նրանք ընկալում ձեր կազմակերպությունը, ինչն են արժևորում, ինչպես 

նաև՝ ներկայիս ղեկավարության և կատարվող աշխատանքի վերաբերյալ նրանց 

տպավորությունների մասին։ Եթե որոշեք անցկացնել հարցում, ապա այս մեխանիզմի 

սուբյեկտը  պետք է ունենա համապատասխան հմտություններ, որպեսզի ստեղծի 

վիճակագրական տեսանկյունից օգտակար գործիք և արդյունքները վերլուծելու 

ունակություն։ Տվյալ անձը կարող է լինել կազմակերպության ներսից՝ կամավոր կամ 

վճարվող պայմանագրային աշխատող։ Որոշ պոտենցիալ հարցադրումներ կարող են 

ներառել՝  

● Մեր կազմակերպությունում ի՞նչն է ավելի շատ առնչվում ձեզ։ Դուք տեսնու՞մ 

եք դա մեր նյութերում։  

● Երբ մտածում եք մեր մասին, ի՞նչ մտքեր, տեսողական պատկերներ կամ 

զգացմունքներ են առաջանում։ 

● Որտե՞ղ եք փնտրում մեր կազմակերպության մասին տեղեկություն՝ ձեր 

ընկերների շրջանու՞մ, ձեր ցանցու՞մ, կայքու՞մ, սոցիալական ցանցերու՞մ, թե՞ 

տեղեկագրերում։  

● Վերջերս որևէ մեկին պատմե՞լ եք մեր ընկերության մասին, եթե այո, ապա ի՞նչ 

տեղեկությամբ եք կիսվել։  

● Ի՞նչ եք ցանկանում ավելի շատ տեսնել մեր հաղորդկցության մեջ։  

 

Ինչպե՞ս է ձեր կազմակերպությունը հաղորդակցվում կանանց հետ։  

Լավագույն վաճառք գրանցած գրքի հեղինակ, Ջորջթաուն համալսարանի 

լեզվաբան Դեբորահ Թաննենը 20 տարուց ավել ուսումնասիրել է հաղորդակցման 

գենդերացված ձևերը։ Նա պնդում է, որ կանայք և տղամարդիկ ունեն տարբեր 

խոսելաձևեր, քանի որ նրանք մեծանում և մշակութականացվում են տարբեր 

միջավայրերում։ Ինչպե՞ս էին մանուկ հասակում խաղում, ինչպե՞ս էին նրանց 

վերաբերվել դպրոցում, ինչպես նաև առաջնորդ կամ հաստատակամ անձ ընկալվելու 

հետևանքները. բոլորը ազդում են այն հանգամանքի վրա, թե ինչպես են կանայք 

խոսակցություններ վարում և ընկալում խոսակցությունները։ 

Ինչպես Թաննենը բացահայտել է իր ուսումնասիրություններից մեկում 

(2010թթ․ ), հաղորդակցության մեջ գենդերային տարբերակումը վաղ տարիքից է 

սկսվում։ Դիտարկելով 4 տարեկան երեխաների խաղը՝ նա նկատել է, որ տղաները 

հաճախ կարող են զրուցել իրար կողք կողքի նստած՝ առանց իրար նայելու. 

պատկերացրեք տղամարդկանց սպորտային միջոցառումների ժամանակ: Աղջիկները 

հաճախ աթոռներն իրար առ դեմ են դնում, կոնտակտ ստեղծում, հետո նոր սկսում 

խոսել։ 
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Իրենց կյանքի ընթացքում կանայք, ի տարբերություն տղամարդկանց, ավելի 

շատ են հաղորդկացվում, կապեր ստեղծում և հաճախ շեշտադրում են «մենք»-ը՝ 

«ես»-ի փոխարեն։ Կինն ու տղամարդը կարող են հեռանալ խոսակցությունից՝ 

տարբեր հարցադրումներ անելով։ Ինչպես Թաննենն է բացատրում․  «Տղամարդը 

կարող է մտածել՝ այս խոսակցության շնորհիվ ես բարելավեցի՞, թե զիջեցի իմ 

դիրքերը, մինչդեռ կինը կարող է մտածել՝ «այն մեզ իրարից հեռացրե՞ց, թե՞ 

մտերմացրեց մեզ»։ Կանանց ուղղված և կանանց հետ մեր հաղորդակցությունն ավելի 

պարզ կլինի, եթե մենք շեշտադրենք միահամուռ ջանքերը՝ «մենք»-ը։ Լեզուն, որ թույլ 

է տալիս կանանց զգալ և տեսնել կապերը, ավելի համոզիչ է, քան «պարզապես 

փաստեր, տիկին»-ը։  

Ինչպես Գլուխ I-ում քննարկեցինք, նոր կապեր հաստատելու այս մեծ ձգտումը 

և կարեկցանքը մոտիվացնում է կին դոնորներին։ Ռենե Բեքքերսն ու Պամալա 

Ուիփքինգը վերանայել են բարեգործության վերաբերյալ 500-ից ավել գիտական 

աշխատանք և բացահայտել, որ ֆիլանթրոպիկ վարքագիծը ուղղորդող ութ 

մեխանիզմ կա. 1) կարիքների մասին իրազեկվածություն, 2) հայցում, 3) ծախսեր և 

օգուտներ, 4)ալտրուիզմ, 5)հեղինակություն, 6)հոգեբանական առավելություններ, 

7)արժեքներ, 8) արդյունավետություն։ Նրանք հասկացան, որ այս ութից երկուսն էին, 

որ ամենաառանցքայինն էին կանանց համար նվիրատվություն անելու առումով՝ 

անձնային արժեքները կամ այլոց համար հոգ տանելու անհրաժեշտությունը, 

հոգեբանական առավելությունները կամ զգացմունքները, որոնք «կայծ» են 

առաջացնում, երջանկություն (Bekkers and Wiepking 2011, 924): 

Ձեր կազմակերպության հաղորդակցման ոճը մաքուր տեղեկատվակա՞ն է, թե՞ 

նաև թույլ է տալիս ընթերցողին ճանաչել ներանձնային կապերը՝ ուղղորդելով նրանց 

ներգրավելու։ Մենք գիտենք, որ տղամարդիկ մտածում են առաջնորդվելով 

տրամաբանությամբ՝ օգտագործելով ուղեղի ձախ կիսագունդը։ Կանայք, ավելի 

հավանական է, որ կօգտագործեն նաև աջ կիսագունդը (Goldman 2017)։ Նրանք 

վերջնական որոշում կայացնելուց օգտագործում են նաև տրամաբանությունը, բայց 

այն, ինչ լսում են կամ կարդում, պետք է նաև հասնի նրանց բնազդային մակարդակ։ 

Արդյո՞ք ձեր կողմից օգտագործվող գրավոր խոսքը հուզում է կանանց կարեկցանք 

առաջացնելու տեսանկյունից։  

Սրանք միանշանակ հարցեր չեն, որոնց կարելի է արագ պատասխանել։ 

Ինչպես արդեն նշել եմ, մենք մեր հետաքրքրասիրությունն ենք արթնացնում, որպեսզի 

վերանայենք այն, ինչ հաճախ ենթագիտակցաբար անում էինք։ Ձեր 

կազմակերպության ներկայացումը կարող է հարմարեցվել այն ամենին, ինչով կանայք 

հետաքրքրված են։ Ահա ֆոկուս խմբից մեջբերում մի կնոջ խոսքից. 

«Ես սկսեցի կազմակերպության համար փոքր նվիրատվություն անելուց, թեև 

փոքր, բայց պարբերական բնույթի։ Երբ ավելի շատ կարողություն ունեի, ավելի 

շատ էի հանգանակում։ Ինձ հետաքրքրում էր` ինչ-որ մեկը նկատե՞լ էր և 

կխոսե՞ր ինձ հետ իմ ներդրումների մասին։ Վերջապես մի տղամարդ կամավոր, 

ով ճանաչում էր իմ ամուսնուն, եկավ այցելության։ Նա ինձ հարցրեց` 
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կուզենա՞յի ավելի մեծ օգնություն ցուցաբերել կազմակերպությանը և 

պատրա՞ստ էի կրթաթոշակի ֆինանսավորում անել։ Ես ասացի, որ դա 

ձանձրալի կլինի։ Ժամանակի ընթացքում նա սկսեց ճանաչել, ինձ ինչպես նաև 

վաղ հասակի երեխաների կրթության հանդեպ իմ հետաքրքրությունը։ Մի օր 

նա պատմեց տարածքում երեխաների նոր խնամքի կենտրոնի 

անհրաժեշտության մասին: Ես համաձայնվեցի և ուրախ էի կատարել այդպիսի 

մեծ նվիրատվություն»։  

Դոնորը նկարագրում է իր ուրախությունը, երբ նվիրատվություն անելուց նրան 

առաջարկեցին մի բան, որը լիովին համընկնում էր իր արժեքների հետ և կարող էր 

ունենալ հստակ ազդեցություն։ Արդյո՞ք սա չի բնութագրում այն, թե ինչպիսին պետք 

է լինեն բոլոր ֆիլանթրոպիաները։ Իհարկե: Բոլոր դոնորները ցանկանում են 

ծանոթանալ, տեղեկանալ և առնչվել այն հիմնահարցերին, որոնք իրենց մտահոգում 

են։ Ինքս հարաբերությունների հիմքում կառուցված ֆիլանթրոպիայի կողմնակից եմ։ 

Ինձ բախտ է վիճակվել առաջ գնալու այս մոտեցմամբ, սակայն ինձ մտահոգում է, որ 

տարեկան նշաձողին հասնելու մերօրյա կարճ ժամանակահատվածում դրամահավաք 

իրականացնելու պահանջը հաճախ գերադասում է երկարատև հարաբերությունների 

հաստատում։ Սակայն այս գիրքը այն մասին է, թե ինչ ենք կարող մենք հարմարեցնել 

կանանց ֆիլանթրոպիան զարգացնելու համար։ 

Եթե մենք գիտենք, որ կանանց գործողությունները պայմանավորված են 

կարեկցանքով և այլոց մասին հոգ տանելու ձգտումով, ապա կարևոր է հաղորդակցվել 

նմանատիպ գաղափարներով և վիզուալիզացիաներով։  

Ես չեմ առաջարկում վերամշակել ձեր բոլոր հաղորդակցման եղանակները։ Ես 

խորհուրդ եմ տալիս խորը մտածել, թե ինչպես հաղորդկացման ոճը կարող է ուղղված 

լինել կամ չվերաբերել կանանց։  

Անդրադարձե՛ք հետևյալ հարցերին.  

● Շեշտադրու՞մ եք համագործակցությունը և փոխհարաբերությունների 

կարևորությունը. 

o Երբ պատմում եք որևէ հանգանակության մասին, արդյո՞ք ներառում եք 

բոլոր որոշում կայացողներին, եթե նույնիսկ նրանք ձեր 

կազմակերպության համար ակնհայտ շահագրգիռ կողմ չեն (օրինակ՝ 

կամավոր, դոնոր, շրջանավարտ)։ 

o Երբ գրում եք որևէ հանգանակության ազդեցության մասին, արդյո՞ք 

նկարագրում եք բոլոր այն մասնակիցներին, որոնք օգնեցին հասնել 

նպատակին (դոնոր, ծրագրի ղեկավար և այլն)։ 

o Փնտրու՞մ եք նկարներ և պատմություններ այնպիսի 

հարաբերությունների և համագործակցությունների մասին, որտեղ 

խմբի ուշադրության կենտրոնում հնարավոր ազդեցությունն է, իսկ 

անդամների միջև գոյություն ունեն սոցիալական բնույթի 

հարաբերություններ։ 
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o Պատմու՞մ եք ձեր կազմակերպության՝ այլ կամավորների և դոնորների 

հետ կապ հաստատելու առավելությունների մասին, եթե նույնիսկ 

ուղղակի ֆինանսական ներդրում չի եղել։ Այս պատմությունները կարող 

են լինել ցանցի ձևավորման մասին, ինչը փոխել է կամավոր 

առաջնորդներից մեկի կարիերան՝ ստանձնելով կամավոր նոր դեր 

այնպիսի մի դեպքի համար, որով ոգևորված է, կամ ձեռք բերելով 

առողջապահության վերաբերյալ մի նոր տեղեկություն, որը դրական 

ազդեցություն է ունեցել իր ընտանիքի համար։  

● Արդյո՞ք ազդեցության մասին պնդումները գրավիչ են հանգանակության մի 

շարք մոտիվացիաների համար։ 

o Պատմու՞մ եք  կամավոր կամ ֆինանսական աջակցության մի 

ազդեցության մասին, որի շնորհիվ խնդիրներ են լուծվել, և որը 

հանգեցրել է երկարաժամկետ փոփոխության։ Արդյո՞ք այս բոլոր 

պատմությունները ներառում են թե՛ քանակական փաստերը և թե՛ 

արդյունքների որակական ազդեցությունը։ 

● Կիսվու՞մ եք կանանց պատմություններով.  

o Երբ կինը որոշում է նախորդի համեմատ ավելի մեծ նվիրատվություն 

անել, հարցնու՞մ եք նրան պատճառների մասին։ Այնուհետև, նրա 

թույլտվությամբ, նվիրատվությունից բացի շեշտադրու՞մ եք, թե ինչպես է 

վերջինս հանգել այդ որոշմանը։  

o Երբ ներկայացնում եք կին կամավորի կամ դոնորի, նշու՞մ եք նրա ցանցի 

կամ մյուս այն շրջանակների մասին, որտեղ նա կիսվում է իր 

հետաքրքրություններով և աջակցում ձեր առաքելությանը։ 

o Որքա՞ն հաճախ եք հարցազրույց վերցնում կին կամավորներից և 

դոնորներից՝ ներառելով այնպիսի հարցեր, որոնք օգնում են նրանց 

կիսվելու իրենց արժեքների, կապերի և գործողությունների մասին։  

Որպես հաղորդակցման աստիճանական բարելավում՝ հարցում կամ 

հարցազրույցներ իրականացրե՛ք ձեր կին շահագրգիռ կողմի հետ ՝ ստուգելու արդյոք 

այս ուղղվածությամբ որոշ նյութեր աշխատող են, թե ոչ։ Միաժամանակ հարմարեցրեք 

ընդհանուր իրազեկման մի քանի հատված։ Հիշեք, որ երբ փորձում եք կանանց հետ 

դուրս գալ կապի նույն ճանապարհով, ինչ տղամարդկանց, ապա հնարավոր է ձեզ 

մերժեն։ Սակայն, երբ տղամարդկանց հետ կապ եք հաստատում այն ճանապահով, 

որը նախընտրելի է կանանց համար, նրանք, միևնույնն է, կարձագանքեն։ Եթե այս 

ամենը հաշվի առնելով աստիճանաբար հարմարեցնեք ձեր հաղորդկացման ոճը, 

ապա կվայելեք շահագրգիռ կողմի մեծ մասի համար ձեր ձայնը հասանելի դարձնելու 

առավելությունը։ 

«Առաջնագծում» դրամահավաք իրականացնողներին կին նեդրողներին 

համոզելու հարցում  լեզվի ուժը սովորեցնելը և վերջինիս կիրառումը կարող է ծառայել 

որպես ձեր կազմակերպությունում փոփոխության ևս մեկ մեխանիզմ։ Նկատի չունեմ 

բազմազանության վերաբերյալ ևս մեկ թրեյնինգ, քանի որ մենք գիտենք, որ դրանք 
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երկարաժամկետ արդյունք չեն ապահովում։ Երբ մենք մի բան սովորում ենք, բայց 

չենք կիրառում, էական ոչինչ չի փոխվում։ Այնուամենայնիվ, այսօր առաջարկվում է 

գործնական պարապմունք, որում մասնակիցները սովորում են մտնել դիմացինի 

դրության մեջ՝ առաջարկելով համապատասխան պրակտիկ խոսք և 

հաղորդակցություն։ 

Ինչպե՞ս եք դուք՝ որպես անհատ, հաղորդակցվում կանանց հետ։  

Վերոնշյալ մոտեցումները որքան որ կարևոր են կազմակերպության՝ կանանց 

հետ հաղորդակցվելու ժամանակ, նույնքան կարևոր են անհատական մակարդակում։  

Անձնավորված նամակ լինի, թե էլեկտրոնային, հանդիպում, թե միջոցառման կամ 

խմբին միանալու հրավեր, մենք պետք է ընտրենք այնպիսի բառեր և նկարներ, որոնք 

կգրավեն այն կնոջ ուշադրությունը, զգացմունքները և արժեքները, ում դրանք 

ուղղված են։ Նաև մենք ուզում ենք խուսափել այնպիսի հասկացություններից, որոնք 

արձագանք չեն ստանա, օրինակ՝ ժամկետներ կամ ֆինանսավորման նպատակներ։ 

Այնուամենայնիվ, հաջողակ հաղորդակցությունը ավելին է, քան պարզապես ճիշտ 

բառերի կիրառումը մասնակցություն կամ նվիրատվություն հայցելիս։ Ի՞նչ գիտեք այն 

կնոջ մասին, ում գրում կամ այցելում եք։ Ինչպե՞ս կարող եք տեղեկանալ իր 

արժեհամակարգի, հետաքրքրությունների մասին։ Կանայք նվիրատվություն անելուց 

առաջ ձգտում են կապվածություն ունենալ կազմակերպության հետ և ցանկանում են, 

որ անհատներն անձամբ կապ հաստատեն իրենց հետ:  

Ֆոկուս խմբերում հաճախ հետևյալ արտահայտություններն եմ լսում՝ 

● Նվիրատվություն անելու իմ մոտիվացիան գալիս է ներգրավվածությունից և 

անձնական կապվածություն զգալուց։ Այդ ժամանակ եմ ես լսում խնդրանքը։ 

● Ինձանից նվիրատվություն հայցելիս կարևոր հանգամանք են մեր 

փոխհարաբերությունները։  

● Ինչպե՞ս անել, որ կանայք նվիրատվություն անեն։ Մեզ անհատական 

ուշադրության արժանացրեք (ոչ թե մեր ամուսիններին) և հայցելուց առաջ 

պատմեք անհրաժեշտության և հնարավոր ազդեցության մասին։  

Հարաբերությունների բնույթը. ի՞նչ է իրենից ներկայացնում։ Հավանական է, 

որ ինձ նման դուք նույնպես անցել եք հաղորդակցության այն կուրսերը, որոնք 

սովորեցնում են, որ կարևորը ոչ թե բառերն են, այլ խոսողի մարմնի լեզուն, 

տրամադրությունը և ձայնի ելևէջը։ Մենք սկզբում կապվում ենք մեզ հետ խոսողի 

մտադրության և էներգիայի հետ և հետո նոր մտնում խոսակցության մեջ։ 

Հարաբերությունների բնույթը սկիզբ է առնում ձեր հետաքրքրվածությունը զգալուց, 

կապ հաստատելուց և դիմացինին ճանաչելու պատրաստակամություն 

ցուցաբերելուց։ Որքա՞ն հաճախ ենք մենք դոնորների հետ հանդիպումները սկսում 

վերջինիս տունը կամ գրասենյակը ուսումնասիրելով, տեսարանի կամ մեր տեսած 

նկարների վերաբերյալ արագ մի քանի հարց տալով և անմիջապես անցնում մեր 

հանդիպման բուն նպատակին։ Բոլորի ժամանակն էլ թանկ է, և մենք պետք է 

հարգալից լինենք մեր դոնորների հետ անցկացրած ժամանակի հանդեպ և անցնենք 
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բուն խոսակցությանը։ Ես կարծում եմ, որ կա մեկ այլ մոտեցում, որը թույլ կտա ամեն 

հանդիպումից նոր հարաբերություններ ստեղծել։  

Կարծում եմ, որ մենք պետք է «ձուլվենք» մեր բոլոր դոնորների և հատկապես 

կանանց հետ։ Ի՞նչ է սա նշանակում։ Կա միֆ, համաձայն որի՝ դրամահավաք 

իրականացնողները պետք է լինեն բարեհամբույր, լսեն դոնորին և նրա 

հետաքրքրությունների շրջանակով ուղղորդվեն։ Խոսքը «դոնորակենտրոն» լինելու 

մասին է, բայց եկեք լինենք անկեղծ. մենք բոլորս աշխատում ենք լարվածության տակ։ 

Ունենք նպատակներ, որոնց պետք է հասնենք, հստակ գումար, որ պետք է 

հայթայթենք, մտահոգություններ և դոնորների մեծ պորտֆոլիոներ, որոնց վրա պետք 

է աշխատենք։  Արդյունքում մենք կարող է՝ անջատվենք մեր մտքերից (այս այցը առաջ 

կտանի՞ իմ նպատակները) և մոռանանք այն տպավորության մասին, որ 

կցանկանայինք թողնել (լսել դոնորին)։ Ամեն անգամ, երբ մենք ունենում ենք 

իրավիճակի ընկալման անջատում, մարդիկ դա զգում են, որքան էլ փորձենք թաքցնել։ 

Հարաբերությունների վրա կենտրոնացող  հաղորդակցությունը նախևառաջ մեր 

հիմնական պարտավորություններին համապատասխանելու մասին է: Ուղղակի 

լարվածությունը երբեմն դոնորների հետ համագործակցության կառուցման վրա 

ստվեր է գցում։  Առաջնորդվե՛ք կայուն հարաբերություններ հաստատելու ձեր 

կամքով։ Ես կարող եմ հանգիստ ենթադրել, որ ձեզ համար շատ կարևոր 

պատասխանատվություն է օգնել կազմակերպությանը՝ հասնելու իր առաքելությանը` 

մեծացնելով հավատարիմ աջակիցների թիվը։ Երբ դուք հաստատուն եք ձեր այս 

դիրքորոշման մեջ, այդ ժամանակ կարող եք ձեր դիմացինի հետ կապեր ստեղծել։ 

Ի՞նչն է նա արժևորում։ Ինչո՞վ է մտահոգված։ Ինչպե՞ս կցանկանար աջակցել ձեր 

կազմակերպությանը և օգնել ձեզ։ Ձուլվել նշանակում է մնալ նվիրված առավել մեծ 

առաքելությանը, միևնույն ժամանակ հասանելի լինել դոնորի կամ պոտենցիալ 

ներդրում անողի համար։ Ձուլումը դրդում է մեր պարտավորությունների հարցում 

լինել թափանցիկ և ուշադիր լսել պոտենցիալ կին դոնորների մտահոգությունները։ 

Ի՞նչ տեսք ունի ձուլումը։  «Տիկին Սեմյուելն ու ես խորապես մտահոգված ենք մեր 

կազմակերպությամբ և ամեն օր արթնանում ենք՝ մտածելով, թե ինչպես կարող ենք 

օգնել ներդրում ստանալ վերջինիս հիանալի ծրագրերի և հաճախորդների համար։ Ես 

գիտեմ, որ ձեզ դա նույնպես մտահոգում է։ Ի՞նչն է ձեզ համար կարևոր, ինչպիսի՞ն է 

ձեր արժեհամակարգը։ Ես կուզենայի հասկանալ, թե ինչով եք դուք մտահոգված և 

արդյոք մեր առաքելությունը համըկնում է ձեր արժեհամակարգի հետ»: 

Բացման նմանատիպ խոսքը հանդիպումից շատ ժամանակ չի խլում, սակայն 

այն հանգեցնում է բոլորովին այլ խոսակցության։ Սկսեք հստակ խոսելով այն մասին, 

թե ինչն է ձեզ հետաքրքրում, և թափանցիկ գործեք՝ նշելով, որ դուք իրականացնում 

եք դրամահավաք և եկամուտ ապահովելու պարտավորություն ունեք: Այնուհետև 

արտահայտեք ձեր հստակ հետարքրվածությունը «Y» հնարավորությամբ «X» 

ծրագրի մեջ մտնելու մասին, խոսելու փոխարեն ցույց տվեք, որ հետաքրքրված եք ձեր 

դիմաց կանգնած անձով։  
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Այս մոտեցումը կարող է օգտագործվել ոչ միայն առաջին, այլև ցանկացած 

խոսակցության, էլեկտրոնային կամ թղթային նամակի դեպքում։ Երբ արձագանքում 

եք պոտենցիալ դոնորին հետարքրքրող մի ծրագրի, կարող եք նաև հարցնել՝ արդյոք 

ծրագրի արժեքներն ու հնարավոր ազդեցությունը համընկնում են վերջինս 

հետաքրքրությունների շրջանակի հետ։ Երբ նկատում եք, որ նա ցանկանում է 

իմանալ՝ ինչպես անել նվիրատվություն, ապա կարող եք նրբորեն հարցնել նրան 

մտահոգող հարցերի վերաբերյալ՝ ավելին իմանալով նրա արժեքների և հիմնական 

դրդապատճառների մասին: Երբ զանգի ժամանակ նա հետաքրքրվում է, թե ինչպես է 

նվիրատվությունն օգտագործվելու, դուք կարող եք ուսումնասիրել, թե դրանով ինչ է 

նա փորձում պարզել, ինչպես է վարվել նախկինում և այդ մասին ում հետ կարող է 

կիսվել իր ցանցում:  Երբ ստանաք ձեր հարցերի պատասխանը, խնդրեք՝ պատմի մի 

փոքր ավելին։ Այս պարզ մոտեցումը թույլ կտա մանրամասնել և պարզաբանել, թե 

ինչն է իր համար կարևոր և ինչու։  

Ըստ էության՝ դոնորի կամ պոտենցիալ նվիրատվություն անողի հետ բաց և 

հետաքրքրասիրությամբ լցված հարցադրումներով ցանկացած փոխհարաբերություն  

վստահության վրա հիմնված հարաբերություններ ստեղծելու և ամրապնդելու 

հնարավորություն է։ Նման հարցերի ավելացումը ավելի շատ ժամանակ չի խլի, այլ 

կհամեմի այդ հարաբերություններն այնպես, ինչպես ցանկալի է կին դոնորների 

համար։ Բոլորն են զբաղված, սակայն հազվադեպ է լինում, որ մարդիկ չկիսվեն իրենց 

համար կարևոր հարցերով՝ խոսելով այն մասին, թե որտեղ են ցանկանում ներդնել 

իրենց ռեսուրսները։ Ընդ որում՝ մեզանից շատերը փափագում են նման 

խոսակցություններ։ Ինչպես Ջեյմս Գիլմորը և Ջոզեֆ Փայնը բացատրում են իրենց 

“Authenticity: What consumers want” գրքում․   

Իմաստալից փորձեր ունենալն ամերիկացիների ամենամեծ չբավարարված 

կարիքներից է, ավելի թանկ, քան տնտեսական կապիտալը. կրոն, երկիր, 

արվեստ, ընտանիք, կրթություն՝ սրանք բառացիորեն այն անգին ռեսուրսներ 

են, որոնք մեզ կողմնորոշում են մեր կյանքի նպատակներում (Gilmore and Pine, 

2007,76): 

 

Չափումներ 

 

Կիրառվող չափումները կբխեն նպատակներից։ Կանանց հետ և կանանց 

ուղղված ներկայիս ձեր հաղորդակցությունը ամբողջովին հասկանալուց հետո կարող 

եք նախագծել փոփոխության նշաձողը և զեկույցներ ստեղծել վերջինիս վերաբերյալ։ 

Ստորև ես ներկայացնում եմ չափումների օրինակներ՝  

●  Ժամանակի ընթացքում հետևե՛ք, թե ինչ են կանայք տեսնում, երբ 

ուսումնասիրում են ձեր կազմակերպությունը։  

o Մշտադիտարկման ենթարկե՛ք  

ա) կանանց և տղամարդկանց նկարների համամասնությունը, բ) 

կանանց և նրանց ձեռքբերումների մասին վերնագրերը, գ) կանանց 
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շնորհված մրցանակները, դ) զարգացման և մարքեթինգային նյութերում 

պատմությունները կանանց ցանցերի, կին կամավորների, դոնորների 

վերաբերյալ։  

o Պարբերաբար հարցումներ կամ ֆոկուս խմբերի քննարկումներ 

իրականացրեք, որպեսզի տեսնենք ձեր ջանքերի շնորհիվ կանանց 

կարծիքի փոփոխությունը։ Կարող եք, օրինակ, խնդրել շահագրգիռ 

կողմերին գնահատել ձեր տպագիր հոդվածները՝ որպես տարեկան 

կտրվածքով ցածր, միջին և բարձր արժևորում ունեցող։ 

● Ժամանակի ընթացքում հետևե՛ք, թե ինչպես է ձեր կազմակերպությունը 

հաղորդկացվում կանանց հետ։ 

o Այն հաղորդակցման նյութերի թիվը, որոնք մտադրված ա) շեշտադրում 

են համագործակցությունը և կապեր ստեղծումը, բ) քանակական և 

որակական առումով նկարագրում են ազդեցությունը, գ) ներկայացնում 

են կին շահագրգիռ կողմերի պատմությունները։ 

o Կանանց ֆոկուս խմբերի, հարցազրույցների և հարցումների ստացած 

տվյալների հիման վրա ստեղծված կամ վերանայված հաղորդակցման 

նյութերի թիվը։ 

o Այն աշխատակիցների թիվը, որոնք վերապատրաստվել են 

հաղորդակցման լեզուն ադապտացնելու ուղղությամբ՝ կին ներդրում 

անողներին և դոնորներին համոզելու համար։  

o Դոնորներին այն կատարած այցելության քանակ, որի ժամանակ 

դրամահավաք իրականացնողները իրականացրել են 

վերապատրաստման նյութի գործնական կիրառում։ 

o Աշխատակիցների գործունեության՝ հաղորդակցման լեզուն 

հարմարեցնելու առումով գնահատում։  

Դեմ առ դեմ հարաբերությունների գնահատումը դժվար է։ Այնուամենայնիվ, 

կին նվիրատուների հետ «ձուլվելու» մոտեցման շրջանակներում աշխատողներին 

վերապատրաստելուց հետո արժի այդ փոփոխությունների շուրջ չափումներ կազմել։ 

Ջեյմս Հոդջի “Philanthropy and Relationships” գրքում կարևոր հարցադրում է արվում․  

«Եթե ֆիլանթրոպիան ամբողջովին մարդկային հարաբերությունների մասին է, ապա 

ինչու՞ են միայն ֆինանսական չափումներ իրականացվում»: Հոդջը առաջարկում է 

հարաբերությունների ամրության չափման օգտակար օրինակներ: Կարող են մշակվել 

Լայկերտի սանդղակի հարցեր, որոնք կօգնեն մշտադիտարկել և գծապատկերել 

մասնակիցների ներգրավվածության և դոնորների հետ փորձի,  

փոխհարաբերությունների գնահատումները։ Նմանատիպ կշռված հարցերը կարող 

են սահմանել, թե որքան հմուտ է հարաբերություններ ստեղծելու և դրանք 

ամրապնդելու հարցում զարգացման գծով պատասխանատուն։  

Առանցքային կարևորության են հետևյալ երկու հարցերը՝ ի՞նչ 

հարաբերություններ ունեմ ես այս դոնորի հետ, ինչպե՞ս եմ ես արձագանք ստանում 

այս դոնորից, և փոխվստահության ի՞նչ աստիճան է մեր միջև։   
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Նոր/թույլ                                                                                                        հասուն/ամուր 

 

Երկրորդը դոնորի հետ ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների գործակիցն է։ 

Արդյո՞ք ամրապնդում եմ կապերը պոտենցիալ դոնորի և մեր կազմակերպության, 

վերջինիս առաքելության ղեկավարների միջև։  

 

0                         1                          2                        3                        4                            5 

քիչ/թույլ                                                                                                        էականորեն/ամուր

                                                       

Բոլորիս ծանոթ է ասացվածքը՝ «Այն, ինչ չափելի է, կառավարելի է»։ 

Դոնորներին հետևելու ընթացակարգերում նման հարցադրումների առկայությունը 

կարող է բարձրացնել իրազեկվածությունը և փոփոխել վարքագիծը։ Դոնորների հետ 

փոխհարաբերությունների վերաբերյալ հարցերը կարող են ներառվել մենեջերի և 

դրամահավաք իրականացնողի միջև գործունեության վերանայման կամ 

ինքնագնահատման համար։  

Ռազմավարության նախագծման գործընթացին օգնելու համար Վիլյամ և Մերի-

ի թույլտվությամբ ես ներառել եմ նրանց հաղորդակցության գծով պատասխանատու 

թիմի կողմից ընտրված լավագույն գործողություններն ու չափումները։ Այս օրինակը 

կարող է օգտակար լինել նաև ձեր աշխատանքի համար։  

 

Նպատակ՝  

● Վերափոխել Վիլյամ և Մերի քոլեջի ներկայիս հաղորդակցման ոճը այնպես, 

որուղղված  լինի կանանց և փոքրամասնություն հանդիսացող խմբերին և 

ապահովի ներկայացուցչականություն։  

 

Առանցքային գործողություններ՝  

● Իրականացնել հաղորդակցությունների աուդիտ՝ դիտարկելով Վիլյամ և Մերիի՝ 

կանանց և փոքրամասնություն հանդիսացող խմբերի հետ հաղորդակցման 

բոլոր եղանակները։   

● Վիլյամ և Մերիի հաղորդակցություններում շրջանավարտներին ներկայացնել 

հավասարապես։  

● Համալսարանական ավելի լայն համայնքում ներկայացնել Վիլյամ և Մերիի 

հաջողակ շրջանավարտներին։ 

● Վերապատրաստել զարգացման գծով պատասխանատու անձնակազմին, 

շրջանավարտների ասոցիացիայի անձնակազմին, ներքին խորհրդատվական 

հանձնաժողովին, քարոզչական կազմին, հիմնադրամի հոգաբարձուներին և 

դրամահավաքի առանցքային կամավորներին` մասնավորապես ներառական 

լեզվի և կանանց ուղղված հաղորդակցությունների շուրջ: 

● Ներկայացնել հանգանակության ազդեցությունը։  
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Առաջարկվող չափումներ՝ 

● Շրջանավարտների ասոցիացիայի մեդալների կամ այլ մրցանակների համար 

հավակնորդ կանանց թիվը, կանանց շնորհված պատվավոր կոչումների 

քանակը և շրջանավարտների հանդիսավոր արարողությանը որպես զեկուցող 

ներգրավված կանանց թիվը։ 

● Շրջանավարտներին ուղղված հաղորդակցություններում ներկայացված 

կանանց թիվը (օրինակ՝ շրջանավարտների ամսագրեր, պարբերականներ և 

այլն։) Ինչպես նաև այդ պատմությունների նշանակալիության աստիճանը։ 

● ժամանակի ընթացքում ուղղորդմանն ուղղված ջանքերի ինստենսիվացում՝ 

օգտագործելով ուսանողների ներգրավվածությունը՝ նախապես սահմանված 

սկզբնակետը հաղթահարելու նպատակով։ 

● Լրացուցիչ աուդիտների շնորհիվ նախնական աուդիտի արդյունքների 

առաջընթաց և բարելավում՝ փոփոխությունների հասնելու համար։  

 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ներգրավվելու որոշում կայացնելուց առաջ կանայք ուշադիր կհետևեն ձեր 

կազմակերպությանը, կընթերցեն, կլսեն ձեր ասելիքը։ Շատերին կհետաքրքրի՝ արդյոք 

կանայք և տղամարդիկ հավասարապես են ներկայացված։ Նրանք կլսեն հաշվետու լինելու և 

զեկուցելու նպատակով։ Նրանք կուզենան հասկանալ աշխարհում ձեր ազդեցության և 

ներդրում ունեցողների մասին, ինչպես նաև ձեր տվյալների բազայի վերաբերյալ։  

 

       Ինչպե՞ս է ձեր կազմակերպությունը մոտենում կնոջը՝ ակնկալելով աջակցություն։ 

● Դիտարկե՛ք քանակական աուդիտի տարբերակը, որպեսզի պարզեք 

անաչառությունը  այն նյութերում, որ ներկայացնում եք։  

● Նախատեսե՛ք կին շահագրգիռ կողմերին հարցնել, թե ինչն է արժանանում նրանց 

արձագանքին, ինչը՝ ոչ, և ինչու։ 

        Որքա՞ն լավ եք հաղորդակցվում կանանց և տղամարդկանց հետ ձեր հանրային                

հաղորդագրությունների միջոցով։ 

● Վերապատրաստե՛ք ձեր թիմին այնպես, որ ընկալեն կանանց և տղամարդկանց 

հաղորդակցման ոճերի տարբերությունը։ 

● Որդեգրե՛ք հաղորդակցման այնպիսի լեզու, որը, ի լրումն տվյալների զեկուցման, 

ցույց է տալիս նաև կարեկցանք և հնարավոր կապերի ստեղծում։ 

Արդյո՞ք անհատական մակարդակում ձեր հաղորդակցումը կազմակերպության 

կարիքներից բացի վերաբերում է նաև կանանց մտահոգություններին։ 

● Հետևողականորեն հարցրե՛ք և ստուգե՛ք՝ արդյոք համապատասխանում եք նրա 

արժեհամակարգին և պատասխանում հարցադրումներին։  

● Նրա հետ հարաբերությունների նշաձող սահմանե՛ք։  
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ԳԼՈՒԽ 10. ՆԵՐԳՐԱՎԵԼ 

 

«Որքան ավելին գիտեմ, այնքան ավելի փորձառու եմ դառնում տվյալ հարցի շուրջ և 

ավելի լավ տեսնում, թե որտեղ կարող եմ օգտակար լինել»։ 

— Հարցազրույց շրջանավարտի հետ 

 

 

Ակնարկ 

  

Ի՞նչ է ներգրավվածությունը կանանց համար։ Այն միանշանակ 1950-ականների՝ քանի 

երեխաները դպրոցում են, բավարար ժամաքանակի կամավորություն անելը չէ։ Այսօր 

կանայք բազմազբաղ են. ժամանակը տրամադրում են աշխատանքին, երեխաներին, 

ծերացող ծնողներին, և իրենց կյանքում բազում այլ հարաբերություններին։ 

Այնուամենայնիվ, այլոց միանալու և տանից, աշխատանքից զատ փոփոխության 

հասնելու ցանկությունը մեծ է։ Վաշինգտոնի տարածաշրջանի կանանց հիմնադրամի 

ֆիլնթրոպիական ներգրավվածության փոխնախագահ Լինդա Փոլսոնը կանանց 

նվիրատվություն անելու ցանկության մասին ասել է․  «Երբ ես մի հարցով եմ դիմում 

կնոջը, նա իր հերթին դիմում է իր ցանցին և օգնում է այս հարցի բարձրաձայնման 

համար ձևավորել թիմ։ Կանայք ցանկանում են իրենցից զատ մի ավելի մեծ բանի մաս 

կազմել և միահամուռ հասնել հաջողության»։ 

Մենք գիտենք, որ կանանց ֆիլանթրոպիայի դեպքում ներգրավվածությունը 

առանցքային դրդապատճառ է։ Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտը իր՝ 2015 

թվականի կանանց ֆիլանթրոպիայի գրականության վերանայման ժամանակ 

նկարագրեց «գենդերի սոցիալականացումը և սոցիալական դերի տեսությունը», որն 

օգնում է մեզ հասկանալ՝ «ինչու են կանայք կամավորությունից ավելի մեծ 

բավարարվածություն և օգուտ ստանում։» Վաղ տարիքից կանանց 

սոցիալականացնում են առավել հոգ տանող, օգնող և դաստիարակող դերերում, 

որոնք ուրիշի նկատմամբ կարեկցանք են դրսևորում, մինչդեռ տղամարդիկ 

սոցիալականացվում են ավելի հերոսական, ասպետական դերերում, որոնք ավելի 

նպատակաուղղված են, ինչի արդյունքում էլ կանայք ավելի շատ են հակված 

կամավորական աշխատանքի։ Համադրելով սոցիալական ուսուցման տեսությունը և 

կենսաբանական տարբերությունները՝ Վայմերը (2011) եկել է այն եզրահանգման, որ 

կանայք նախընտրում են օգնել կարիքավորներին և կազմակեություններին, որոնք 

աջակցում են նորածիններին և մանկահասակներին, մինչդեռ տղամարդիկ 

նախընտրում են այնպիսի կամավոր դերեր, որոնք որոշակի աստիճանի ռիսկ են 

պարունակում։ Մյուս կողմից՝ կանայք նախընտրում են կամավոր դառնալ 

մարդակենտրոն կազմակերպություններում, որոնք շեշտադրում են համայնքը և 

արժևորում կամավորական ներդրումը (Mesch et al. 2015a, 33): 

Նախկինում իրականացված կանանց ֆիլանթրոպիայի ծրագրերը այս 

հետազոտության արձագանքն են։ Գրեթե յուրաքանչյուր ծրագրում կանայք ձգտել են 
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այնպիսի գործողությունների, որոնք թույլ են տվել միմյանց, շահառուների և 

կազմակերպության հետ նշանակալի կապեր ստեղծել։ Սլոան Դեյվիդսոնը, ով ԿՖԻ-ի 

խորհրդի անդամ է, ԿՖԻ-ի՝ 2017 թվականի մարտին կայացած սիմպոզիումի 

ժամանակ ասաց․  «Կանայք փոփոխությունը խթանելու համար նախընտրում են 

հավաքվել, համագործակցել և գտնել համայնք»։ Կանայք ունեն ցանցեր ձևավորելու 

ժառանգական հակվածություն և ունակություն։ Ինչպես նաև ձգտում են օգտագործել 

այդ լծակները համընդհանուր ռեսուրսները (գումար, ժամանակ, հմտություններ) 

յուրացնելու, կիսելու և  հանուն փոփոխության ներդնելու համար։  

Մինչ կազմակերպությունում կանանց նշանակալի ներգրավվման ուղիներ 

նախագծելը, եկեք տեսնենք, թե ներգրավվման որ տարբերակներն են իրենց համար 

նախընտրելի։  

 

Ավելին, քան պարզապես գումարային ներդրում  

 

Ինչպես տեսնում ենք, մերօրյա լրատվամիջոցների շնորհիվ տարիներ շարունակ 

անտեսված, չհարգված լինելուց հետո կանանց ձայնը վերջապես դարձել է լսելի։ 

Նրանք անտեսված են եղել նաև ոչ առևտրային ոլորտում։ Կանայք հաճախ պնդում 

են, որ իրենք ավելին են, քան պարզապես չեկային գրքույկ, սակայն շատերի մոտ 

տպավորություն է, որ այդ մասն անտեսվում է։  

Կանայք հասկանում են, որ ֆինանսավորումից զատ կարևոր է նաև ռեսուրսների 

համալրումը։ Ռեսուրսների համալրումը ենթադրում է ամբողջ համակարգի 

վերանայում՝ առավել ձեռնտու օգնության տարբերակ գտնելու նպատակով (փող, 

ժամանակ, տեղեկություն, նյութական աջակցություն, ցանց, համայնքների կառուցում 

և այլն): Դրամահավաքը, որը չի ենթադրում նմանատիպ ընդլայնված աջակցություն, 

կարող է պարզապես ունևորների գումարը բաշխել նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ 

Կանանցից շատերը նայում են գումարից այն կողմ՝ ցանկանալով ապահովել կայուն 

լուծումներ։ «Ֆիլանթրոպ [լինելը], որը ավելին է, քան ֆինանսավորումը և 

դրամահավաքը,  պետք է վերասահմանեմ ինքս ինձ համար»։ ԿՖԻ-ի մեծահարուստ 

կանանց հարցման մի մասնակից ասաց՝ «դա ըստ էության ներգրավումն է 

գործունեության մեջ՝ ժամանակի, ջանքերի, հոգատարության ներդրմամբ։» 

(O’Connor et al. 2018, 27) 

“Women and Philanthropy: Boldly Shaping a Better World” գրքում Սոնդրա Շոհ Հարդին 

և Մարթա Ա․  Թեյլորը թվարկում են կանանց կողմից տրամադրվող լրացուցիչ 

ռեսուրսները. 

● Մտավոր կապիտալ  

● Ոչ հիերարխիկ կառավարում  

● Փորձ և նոր հեռանկար  

● Լսելու հմտություններ 

● Ձեռներեցական մոտեցում 

● Փոփոխություն հաստատելու ունակություն 
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● Կոնսենսուսի հիմնում  

● Կամավորության փորձ 

● Ալտրուիզմ և խնամք  

 

Երբ կանայք հավատում են, որ իրենց ընկալում են  ավելին, քան պարզապես չեկային 

գրքույկ, նրանք իրենց զգում են լսված, հարգված, արժևորված և վստահված։ Այս 

զգացումները կարող են հանգեցնել նրան, որ կանայք ցանկանան բարձրաձայնել, թե 

ինչն է աշխատող և ինչն է հնարավոր։ Եթե ձեր բոլոր դոնորներին և հատկապես 

կանանց վերաբերվեք որպես պարզապես մարդկանց, ովքեր շատ բան ունեն 

կազմակերպությանը նվիրելու, ապա կստանաք ավելին, քան պարզապես 

գումարային աջակցությունն է։ Ձեզ կտրամադրեն իրենց կապերը, 

փորձագիտությունը, ստեղծագործականությունը և ձեզ հետ աշխատելու 

ցանկությունը։ Այստեղ է կանանց ներգրավման և ֆիլանթրոպիայի ողջ հմայքը։  

Հաշվի առնելով այն բոլոր ռեսուրները, որ կանայք կարող են տրամադրել՝ ի՞նչ 

եղանակներով եք դուք հայցում այդ ռեսուրսների ներդրումը։ Դուք հետևողակա՞ն եք 

այն բազում ռեսուրսների հանդեպ, որ նա առաջարկում է։ Ինչպե՞ս եք մտադիր 

ֆինանսական աջակցությունից բացի երախտագիտություն հայտնել այն ամենի 

համար, ինչ կանայք անում են ձեր կազմակերպության համար։ 

 

Ցանցեր   

Հազարամյակներ շարունակ կանայք ձևավորել են ցանց՝ մարտահրավերներին 

դիմակայելու համար։ Անկախ երկրից կամ մշակույթից՝ կան կանանց խմբեր, որոնք 

համախմբված են տեղական քաղաքականության, միջավայրի, ջրի որակի, մոր և 

երեխայի առողջության, հոգևորականության, գրքերի, ծնողական խնամքի և այլ 

անթիվ հարցերի շուրջ։ “Millionth Cirlce” շարժման հիմնադիր Ջին Շինոդա Բոլենը իր 

հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասաց, որ ինքը տեսնում է, թե ինչպես է 

մարդկային հարաբերությունների նոր՝ «ձգտիր և ընկերացիր» ձևը ավելի արագ 

տարածվում, քան «կռիվ կամ փախուստ»-ը։ Կանայք են առաջ տանողը (Gaia, 2017): 

Ինդիանայի համալսարանի բարեգործական կենտրոնը 2011-ին դոնոր կանանց 

ցանցերի վերաբերյալ զեկույցում նշում է.  

 Այս ցանցերն իրենց անդամների համար հնարավորություն են ստեղծում 

սեփական համայնքի վերաբերյալ գիտելիք ձեռք բերելու, սոցիալական և 

քաղաքական խնդիրներով ակտիվորեն հետաքրքրվելու, վստահ լինելու 

սեփական ունակությունների վրա, սոցիալական և քաղաքացիական 

հմտություններ ձեռք բերելու և սովորելու, թե ինչպես լսել դիմացինին վստահել 

և համագործակցել նրա հետ (2011, 2):  

 

Ցանցերի արժևորումը օգտակար է երկու պատճատով. առաջինը, շատ կանայք 

միայնակ աշխատելու փոխարեն կնախընտրեն համագործակցել հանուն խնդիրների 

լուծման։ Նրանք կուզենան ոչ թե ինքնուրույն աշխատել, այլ մեկ ուրիշ՝ ավելի մեծ 
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երևույթի մաս կազմել։ Երկրորդ, կան մարդիկ, որ գուցե կուզենան  ցանցի 

անդամներին ոգևորությամբ պատմել իրենց ներգրավվածության մասին։ Նրանք 

կարող են միջոցառումներին հրավիրել նաև այլ կանանց կամ նրանց ներգրավել 

ծրագրերում։ Սա կարող է թույլ տալ ընդլայնել ձեր ընտրության 

հնարավորությունները։ 

Հաշվի առնելով կանանց ցանցի դերը՝ 

● Ինչպե՞ս եք տեղեկություն ստանում կնոջ ցանցի վերաբերյալ։ 

● Ունե՞ք արդյոք անհատին և նրա ցանցը ներգրավելու ռազմավարություններ։ 

● Ի՞նչ հարցեր եք տալիս, որպեսզի պարզեք, թե կինը ցանկանում է միայնակ 

աշխատել, թե նախընտրում է համագործակցել։  

● Ինչպե՞ս եք նրան օգնում պատմել ցանցին իր ներգրավվածության մասին։ 

 

Կապը այլ կանանց հետ  

Կնոջ ցանցի առանցքային տարր է կապը մասնակիցների միջև։ Վիլյամ և Մերիի 

քոլեջը բացահայտեց, որ շրջանավարտների անձնական կապերը հաստատության 

ներգրավվածության առաջնային աղբյուրն էին։ Այս խմբերը հաճախ ղեկավարվում են 

հենց շրջանավարտների կողմից։ Մի կին ասաց.«Ես Վիլյամ և Մերիի ընկերների հետ 

կապ եմ պահպանում կանանց իմ համայնքի միջոցով, և արդեն մեր տարեկան 

հավաքների տասնամյակն է»։ Մեկ ուրիշն իր հարաբերությունները քոլեջի հետ 

պահպանում էր Վիլյամ և Մերիի ընկերների հետ անձնական կապերի շնորհիվ։ Մենք 

մեր սոցիալական խմբերի հետ ճանապարհորդում ենք  Նոր Անգլիայով մեկ՝ 

մարզական միջոցառումների համար։ 

Անձնական կապերի կարևորությունը բնութագրական է բոլոր դոնորների համար, 

ավելի հավանական է, որ մենք կլսենք մեր վստահելի ընկերներին և գործընկերներին, 

քան օտարներին։ Սա հատկապես ճիշտ է կանանց պարագայում։ Կանայք դարեր 

շարունակ խմբեր են կազմել, հաճախ հանուն գոյատևման՝ կիսելու և մեկը մյուսին 

աջակցելու համար։ Կարուձևի շուրջ համախմբվող կանանցից մինչև Ֆեյսբուքում 

գործող մայրիկների հզոր խմբեր. կանայք կառուցում են համայնքներ, որտեղ նրանք 

կարող են մեկը մյուսից սովորել, միասին լացել, ուրախացնել մեկը մյուսին և ստեղծել 

վստահության հիման վրա կառուցված հարաբերություններ: 

Հաշվի առնելով կանանց միջև գոյություն ունեցող առանձնահատուկ կապը՝ ինչպե՞ս 

եք նրանց ժամանակ և տարածք տրամադրում, որպեսզի իրար հետ շփվեն, երբ 

հավաքվում են ձեր նպատակի շուրջ։ Հարգանքը իրենց այս վարքագծի հանդեպ 

ապահովում է հավատարմություն, նոր մասնակցի ուղղորդում և 

ստեղծագործականություն, որը բխում է շփվելու համար ազատ հարթակի 

տրամադրումից։ 
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Կյանքի փուլեր  

Շատ ֆոկուս խմբերի քննարկումներ ունկնդրելիս ես սովորել եմ, որ կանայք 

նախընտրում են այնպիսի ներգրավվածություն, որը ըմբռնողական է իրենց կյանքի 

փուլերի նկատմամբ. 

 «Ես այդքան էլ ներգրավված չէի տասը տարի առաջ՝ իմ կարիերայի և երեխաների 

պատճառով։ Այժմ ես բավականին նեգրավված եմ»:  

«Երբ ես տեղեկացա [XX կազմակերպության] մասին, ամբողջ դրույք էի աշխատում, 

իսկ միջոցառումները քաղաքում էին, աշխատանքային ժամերից հետո։ Ինձ համար 

դա աշխատող տարբերակ չէր, չէր տեղավորվում իմ ժամանակացույցի մեջ»: 

«Իմ ներգրավվածությունը ունի ռիթմ կամ կյանքի ցիկլ։ Ընդունեք իմ 

ներգրավվածությունը և հեռանալը, կան ժամանակներ, որ կարող եմ առաջնորդի 

դերեր ստանձնել և ժամանակներ, որ պետք է հրաժարվեմ»։  

Կյանքի այս փուլերը կազմակերպության համար դժվարացնում են կին լիդերների 

հեռանկարային պլանները։ Առաջադրանքը պահանջում է ուշադրություն և 

հոգատարություն։ Երբ Հայդեր Ալին ՄաքԳիլ համալսարանում դոնորների 

վերլուծություն էր անում, նա ասաց, որ հաստատությունը «կանանց 

առաջնորդության թեկնածուների ցանկ ունի, քանի որ կանանց կապերը ՄաքԳիլլի 

հետ փոխվել են ՝ ելնելով նրանց կյանքի պարտականություններից»: 

Վիլյամ և Մերի-ում մի կամավոր ասաց. «Ինձ խնդրել էին լինել Բիզնես դպրոցի 

խորհրդի կազմում։ Այդ ժամանակ ես մերժեցի, և նրանք այլևս ինձ չդիմեցին։ Այն, որ 

երբեմն մերժում եք, դեռ չի նշանակում, որ միշտ բացասական պատասխան եք 

ստանալու։ Շարունակե՛ք դիմել, մինչև կգա հարմար, ճիշտ պահը»։ 

Կանանց՝ իրենց կյանքի տարբեր փուլերում ժամանակ տրամադրելու 

հնարավորության մասին սովորելը կարևոր է զարգացման տարբեր 

ռազմավարություններ մշակելու համար։ Օրինակ. 

● Ինչպե՞ս եք կապ պահպանում նրա հետ իր կյանքի տարբեր փուլերում։  

● Ինչպե՞ս եք միջոցառումներ պլանավորում։ Հաշվի առնու՞մ եք գիշերային 

միջոցառումներ չպլանավորելու անհրաժեշտությունը երեխաներ ունեցող 

կանանց դեպքում կամ ցերեկային հանդիպումները՝ խստապահանջ կարիերա 

ունեցողների համար։  

● Ինչպե՞ս եք տեղեկանում տարբեր կարևոր փուլերի վերաբերյալ և հետևում 

ընթացքին։ Գրանցու՞մ եք կյանքի կարևոր փոփոխությունները՝ կարիերայի 

փոփոխություն, ամուսնություն, երեխայի խնամքի տարիներ, ծերերի խնամքի 

տարիներ, թոռնիկներ,  կենսաթոշակ կամ վերջիններիս ցանկացած 

համադրություն: 

 

Մեծ ազդեցություն  

Ինչպես նշեցինք գլուխ I-ում, հաճախ ներգրավված կանայք բարձրաստիճան 

դերերի փոխարեն նախընտրում են մեծ ազդեցություն։ Նաններլ Օ․  Քիոհանը՝ 

Ուելսլի քոլեջի և  Դյուք համալսարանի նախկին նախագահը, 2013 թվականին իմ 



116 
 

 
 

մասնակցած ֆոկուս խմբի ժամանակ նշեց, որ կանայք ավելի հավանական է՝ 

ուղղակիորեն ներգրավվեն նշանակալի կամավոր աշխատանքներում տարբեր 

խնդիրներ լուծելու համար, քան ստանձնեն հնչեղ բարձրաստիճան դերեր։ 

Քիոհանը նաև օրինակներ բերեց, երբ ուսանողուհիներն առաջնորդի աթոռի 

համար առաջադրվելու փոխարեն նախընտրել են պարզապես լինել ղեկավար 

խորհրդի կազմում՝ օգնելով տարբեր աշխատանքների իրականացմանը։ Դա 

կարող է լինել այն պատճառով, որ կանայք հակված են ավելի շատ ուրիշներին 

օգնել, քան կենտրոնանալ սեփական «ես»-ի վրա։  

Այս նկարագրությունը հիմնավորվում է տարբեր ֆոկուս խմբերում այլ կանանց 

խոսքերի մեջբերմամբ։ Օրինակ.«Ես ավելի լավ հետնորդ եմ, քան առաջնորդ, և 

կոչումը կարևոր չէ։ Ես հանուն բավարարվածության զգացումի ձեռնամուխ եմ 

լինում փոփոխություն բերել մի բանում, որի հանդեպ հավատ ունեմ»։ 

Անշուշտ, կան նաև շատ կանայք, որոնք հրաժարվել են վաղ սոցիալականացումից, 

որպեսզի կարողնանան ուրիշների համար հոգ տանել՝ միևնույն ժամանակ լինելով 

ազդեցիկ և ճանաչված առաջնորդ։ Հանուն այս գրքի՝ պետք է նշեմ, որ 

դրամահավաք իրականացնողները պետք է հաշվի առնեն կանանց վաղ 

սոցիալականացման փուլը, և պետք չէ հիմնվել ենթադրությունների վրա։ 

Ինչպե՞ս եք հրավիրելու կնոջը միանալ խորհրդի կազմին՝ իմանալով, որ շատ 

կանայք այդքան էլ հետաքրքրված չեն կոչումներով։ Ինչպիսի՞ տարբերվող 

խոսակցություն կարող եք վարել, որպեսզի շարժեք նրա հետաքրքրությունը։ 

Ինչպե՞ս փնտրել առաջնորդի թեկնածուների՝ իմանալով, որ համապատասխան 

որակավորում ունեցող կանայք գուցե ընտրել են ներգրավման այնպիսի դերեր, 

որոնք կոչում չունեն կամ գուցե որոշ ժամանակով դադար են վերցել։  

 

Նախագծում  

Ինչպե՞ս ստեղծել նշանակալի ներգրավվածություն, որը հարգում է կանանց 

նախասիրությունները, խուսափում է աշխատակազմի համար ռեսուրսներ 

պահանջելուց և հանգեցնում է կանանց առաջնորդության և բարեգործության 

զարգացմանը: 

Ստորև ներկայացված են մի շարք գաղափարներ՝ կարճաժամկետ 

ներգրավվածության հնարավորություններից մինչև երկարաժամկետ 

ռազմավարություններ։ Տարիների ընթացքում կանանցից ես սովորել եմ, որ 

երկարաժամկետ և ամբողջական ներգրավվածությունը ոչ միշտ է պարտադիր։ 

Կանայք նախընտրում են այն, ինչ ես անվանում եմ «կարճ դրվագներ», որոնք 

տեղավորվում են նրանց ժամանակացույցում և թույլ են տալիս ինքնուրույն կամ 

խմբի հետ մեկտեղ ունենալ ազդեցություն։ Ստորև ներկայացված 

գաղափարներից շատերը վերաբերում են բաշխված ստորաբաժանումներին և 

աշխատանքային պարտականություններին: Հաշվի առեք, որ թվարկված հստակ 

գործողությունների ցանկն ընտրվել է յուրաքանչյուր կազմակերպության՝ տվյալ 

ժամանակի և մշակույթի համար։ Յուրաքանչյուրն այնուհետև կառուցել է 
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շահագրգիռ կողմերի իր եզակի խումբը, որն անհրաժեշտ էր այնպիսի 

նպատակներին հասնելու համար, ինչպիսիք են կազմակերպչական 

ղեկավարումը, հաղորդակցումը, գործունեության պլանավորման համար կին 

կամավորների ներգրավումը և այլն: Հուսով եմ՝ այս օրինակները մեկնարկային 

կետ կհանդիսանան ձեզ համար, որպեսզի պարզեք, թե ինչը կարող է օգտակար 

լինել ձեր եզակի մշակույթի և տեսլականի համար։ 

 

Կարճ դրվագներ 

Շատ կազմակերպություններ ունեն կանանց ներգրավելու՝ ժամանակային 

առումով սահմանափակ, սակայն արժևորող տարբերակներ։ Ինչպես արդեն 

նշեցի, այս գաղափարները կարող են աշխատել բոլոր դոնորների դեպքում, 

սակայն առանձնահատուկ կարևորության են կանանց դեպքում։  

● Հարցնել նրա կարծիքը կամ գնահատականը որևէ հիմնահարցի 

վերաբերյալ  և հետևել արդյունքներին։  

o Հարավային Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարանի մի շրջանավարտ, ով 

արտադրության ղեկավար էր, շատ օգնեց, երբ պրոֆեսորը 

ցանկանում էր բարելավել մատակարարման շղթաների 

գործողությունների դասավանդումը: Նա տվեց իր գնահատականը, 

ինչպես նաև տրամադրեց որոշակի այլ կապեր և համատեքստեր, որ 

պետք է հաշվի առնվեին։  

o Այս պարզ ու հարգալից մոտեցումը խոսուն է՝ դուք տեսնում եք նրան, 

արժևորում նրա կարծիքը, ցանկանում եք լսել և սովորել նրանից։  

o Նրա՝ ներդրում ունենալու ճանապարհները կարող են լինել այնքան 

ընդարձակ, որքան մասնակցությունը հարցմանը կամ ֆոկուս խմբին 

կամ անհատական հանդիպումը։  

● Ձեռք մեկնել կյանքի կարևոր անցումային իրավիճակներում 

o Դորոթի Հայնրիքսը՝ Դարթմութ քոլեջի և Դարթմութ – Հիչքոկ 

առողջապահական համակարգի Գեյզելի բժշկական դպրոցի 

ղեկավարության նախաձեռնությունների ավագ փոխտնօրենը,  

պատմեց, թե ինչքան գնահատվեց դոնորի կողմից, երբ վերջինիս 

ամուսնու մահվան տարելիցին զանգահարեց  նրան՝ պարզապես 

որպիսությունը իմանալու համար։  

o Հայնրիքսը 2016թ. համապետական ընտրություններից հետո որոշեց 

զանգել դոնորներին՝ անկախ այն հանգամանքից, թե ում օգտին են 

քվեարկել: Նա պարզապես հարցրեց՝ «Ինչպե՞ս եք», և լսեց նրանց 

պատասխանը։ 

o Անձնական մոտեցումը անգին է։ Ուշադրության արժանացողը իրեն 

նկատված և հիշվող է զգում, ինչն էլ ներգրավվելու ցանկության և 

հավատարմության հիմք է հանդիսանում։  
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● Առաջարկելով կազմակերպել հավաքույթ և հրավիրել ցանցի այն անձանց, 

ովքեր գուցե հետաքրքրվեն ձեր առաքելությամբ։ 

o ՄաքԳիլլ համալսարանի կին առաջնորդների և գլխավոր դոնորների 

ներգրավումը շատ մակերեսային էր։ Համալսարանը առաջարկում էր 

արդեն իսկ ներգրավված կին առաջնորդներին կազմակերպել 

ճաշկերույթներ իրենց այն ընկերների և աշխատակիցների համար, 

ովքեր հաճախել են ՄաքԳիլլ համալսարան։ Սեղանի շուրջ 

քննարկման մի մասը պարզապես միմյանցից նորություններ 

իմանալու մասին էր, իսկ մյուս մասը՝ ՄաքԳիլլի ամենաթարմ 

ռազմավարությունների ու տեսլականի մասին։ Երեք տարբեր 

քաղաքներում հավաքվելուց հետո կանանց ներգրավման աստիճանը 

նշանակալիորեն աճեց՝ ընդգրկելով ավելի մեծ թվով կանանց,  որոնք 

ցանկանում էին համալսարանի հետ պահպանել կապ և ունենալ 

մասնակցություն։  

o Ներգրավվման այս հնարավորությունը բնույթով նաև «տեղային» է՝ 

մի բան, որը կինը կարող է անել՝ գտվելով տանը կամ իր համայնքի 

որևէ սրճարանում։ Եթե միջոցառումը բնույթով բարդ չէ և 

համատեղելի է իր առօրյայի հետ, ապա ներգրավվելու ավելի մեծ 

հավանականություն կա։ 

● Համայնքային ծառայության միջոցառումների նախագծում 

o Ամերիկյան Կարմիր խաչի Մինեապոլիս մասնաճյուղը շաբաթ 

առավոտյան հավաքույթի հրավիրեց ընտանիքների և ընկերների՝ 

առաջնային անհրաժեշտության փաթեթներ պատրաստելու և 

համայնքի դպրոցներին տրամադրելու համար։  

o Կանայք հնարավորության դեպքում պատրաստ են ընդգրկել իրենց 

երեխաներին։ Ֆիլանթրոպիստ ծնողները ցանկանում են իրենց 

երեխաներին փոխանցել այդ արժեհամակարգը (Mesch and Osili 

2013,4): 

o Այս գաղափարը տարածվում է կանանց համայնքում, դրանում կնոջ 

ներգրավված լինելու ցանկության, ինչպես նաև իմաստալից 

աշխատանք անելու իր նախասիրության վրա։  

 

Կանանց կողմից աջակցություն ստանալու ձեր մտադրության և տեսլականի հիման 

վրա դուք առաջ կբերեք ձեր «կարճ դրվագները»։ Հիշեք, որ պետք չէ, որ լինեն 

ժամանակատար։ Փոքր ծանրաբեռնվածություն ենթադրող աշխատանքն օպտիմալ է 

այն ժամանակ, երբ կինը սպառում է իր ուժերը կյանքի այլ ոլորտներում։ Գլխավոր 

նպատակն է ավելին իմանալ կնոջ մասին (նույնիսկ մի իմաստալից խոսակցություն 

արդեն իսկ ներգրավման ձև է), խնդրե՛ք նրա կողմից ներդրում, կամ թե ինչպես նա 

կցանկանա կապ պահպանել, և եթե ցանկանում է, ապա գտե՛ք ճանապարհներ նրա 

ընտանիքը, ցանցը և համայնքը ներառելու։ 
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Ձևավորելով համայնք   

Այն միջոցառումները, որոնք կարող են թույլ տալ ձևավորել համայնք, կարող են 

ներառել առանձին, միանգամյա գործողություններ, կրկնվող հանդիպումների ավելի 

մեծ շարք կամ տարեկան հանդիպումներ, սիմպոզիումներ՝ ոգեշնչող բանախոսներով 

և բաց դասընթացներով: Որոշ հաստատություններ նաև մտերմիկ լանչեր կամ 

ճաշկերույթներ են կազմակերպում իրենց շրջանում՝ կանանց և նրանց ցանցի հետ 

կապ հաստատելու նպատակով։  

Ստորև մեջբերված է մի քանի օրինակ. 

● «Կանայք Օհայոյի Մայամի համալսարանում»-ը կազմակերպում է կանանց 

առաջնորդությանը նվիրված տարեկան սիմպոզիում։ Խումբն իրար հետ է 

կապում շրջանավարտներին (թե՛ կին, թե՛ տղամարդ), համալսարանի 

առաջնորդներին և ուսանողներին` համապատասխան թեմաներ սովորելու 

և քննարկելու համար։ Տարիներ շարունակ բանախոսների շարքում են եղել 

դերասանուհի Գրինա Դեյվիսը, ինչպես նաև հայտնի լրագրողներ Նիկոլաս 

Քրիստովը, Շերիլ Վուդուն, ովքեր միասին գրել են կանանց կարևոր դերի 

մասին “Half the Sky” գիրքը։  

● Ամերիկյան Կարմիր խաչի “Tiffany Circle”-ի անդամներն ամեն տարի 

հավաքվում են գլխավոր քաղաքներում։ Վաշինգտոնի հավաքների նախկին 

օրակարգերը ներառում էին ճաշկերույթներ պետական 

գերատեսչությունում, ճեպազրույց Հայրենիքի անվտանգության 

վարչության կողմից և ճեպազրույցներ Կարմիր խաչի ղեկավարների 

կողմից:  

● Համայնք են ձևավորել նաև Համիլթոնի համայնքային հիմնադրամի 

«Կանայք հանուն փոփոխության» սերունդները։ Անդամակից էին տարբեր 

տարիքի ներկայացուցիչներ՝ միլլենիալներից մինչև Երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմի սերունդ։ Համիլթոնի համայնքային 

հիմնադրամից Շերի Մերեդիթը անընդհատ տեղեկանում էր 

խոսակցությունների որակի մասին, երբ 70-ամյա և 30-ամյա անձինք, 

կիսվելով իրենց փորձով և մտահոգություններով, հանդես էին գալիս նոր 

ընդհանուր գաղափարներով։ 

Նմանատիպ միջոցառումները թույլ են տալիս նշանակալի կապեր ստեղծել 

կազմակերպության ղեկավարության, ոգեշնչող բանախոսների և ծավալվող ազդեցիկ 

աշխատանքի հետ։ Ավելին՝ միշտ ժամանակ է հատկացվում կանանց՝ մեկը մյուսի հետ 

կապ հաստատելու համար։ Մասնակիցները իրենց զգում են յուրահատուկ մի 

համայնքի մաս և հաճախ հեռանում են՝ ոգեշնչված կամ առնվազն ավելի 

տեղեկացված: 

Կազմակերպության և կանանց միջև կապեր հաստատելուց բացի՝ միջոցառումները 

կարող են շահագրգիռ կողմերին կապել շահառուների հետ։ 

“N Street Village”-ը Վաշինգտոնում գործող ոչ առևտրային մի կազմակերպություն է, 

որն աջակցում է անտուն և ցածր եկամուտ ունեցող կանանց՝ ավելի լավ որակի կյանք 
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ունենալու հարցում։ Այն ապահովում է կացարանով, սնունդով, տրամադրում 

առողջապահական աջակցություն և աշխատանքային վերապատրաստում։ 

Կենտրոնը կարևորում է աջակիցներից ոչ միայն ֆինանսական, այլ բոլոր 

ռեսուրսների հայթայթումը։ Ամենամյա դոնորների մի խումբը՝ դեսպանները, նույնպես 

կամավոր աշխատանք են անում։ Իրենց կատարած աշխատանքներից մեկը 

ճաշկերույթ էր համայնքի համար, որի ընթացքում 42 բնակչի համար ուտեստ են 

պատրաստել, զրուցել և նույնիսկ երգել նրանց հետ։ Շնորհիվ այս ճաշկերույթների՝ 

դեսպաններից յուրաքանչյուրը տեղյակ է իր թողած ազդեցության մասին։  

Հյուսիսային Ամերիկայի հրեական ֆեդերացիան կազմակերպում է դեպի Իսրայել 

«սիրտ սրտի» առաքելության ուղևորություններ ֆեդերացիաների համար։ 

Ճամփորդությունները չորսօրյա հագեցած ծրագրով են, աշխատանքային օրերի 

համար, այնպես որ հանգստյան օրերը չանցկացնեն ընտանիքից հեռու։ 

Ճամփորդությունները նախատեսված են միայն կանանց համար՝ իրար հետ, 

ֆեդերացիայի աշխատանքի և Իսրայելում կանանց հետ կապերն ամրապնդելու 

համար: Կանայք հնարավորություն են ստանում տեղում ծանոթանալու ծրագրերի 

ազդեցությանը։  Կանայք, որոնք մեկնել էին այս ուղևորությանը, պատմում են, թե 

որքանով է փորձը իրենց համար էմոցիոնալ, կապող, աչքերը բացող և մտածելու 

տեղիք տվող եղել։ Բեթը Մաննը՝ Հյուսիսային Ամերիկայի հրեական ֆեդերացիայի 

ինստիտուցիոնալ զարգացման փոխնախագահը, ինձ հետ կիսվեց այս եզակի ծրագրի 

ներառականության և երկարաժամկետ ազդեցության մասին.«Մեր 

ուղևորությունները ցանկացած կնոջ համար են։ Մենք ընդամենը առաջարկում ենք 

500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք նվիրատվություն իրենց տեղային ֆեդերացիային և 

ուղևորության ժամանակ չենք խնդրում գումար։ Չնայած դրան՝ կանանց 

մեծամասնությունը ճանապարհորդությունից հետո սկսեց ավելի շատ 

նվիրատվություն անել։ Շատերը միանգամից հանգանակեցին  ավելի քան 5000 ԱՄՆ 

դոլար։ Ուղևորության նշանակությունը խմբի և կատարված աշխատանքի 

ցուցադրման մեջ է։ Նրանք առերեսվում են մեր աշխատանքին և սիրահարվում։ Հենց 

սիրահարվում են, մեր առաքելությունն առհավետ դառնում է նաև իրենցը։ 

Ինչպե՞ս կարող եք առաջացնել ապրումներ, որոնք կօգնեն կանանց սիրահարվել ձեր 

ծրագրերին։ Հարցրե՛ք կանանց։ Վերոնշված գաղափարների մեծ մասը կանայք են 

փոխանցել։ Եվ այն կանայք, որոնք օգնում են այդ գաղափարները գեներացնել, 

հաճախ նաև օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն են հայտնում։ 

Ինչպես Մանն անընդհատ ականատես է լինում,  երբ կինը ներգրավվում է, նա 

պատրաստ է աշխատել որպես կամավոր և նպաստել գործընթացի իրականացմանը։  

 

Առաջնորդություն 

Կանանց ֆիլանթրոպիայի զարգացմանն ուղղված շատ աշխատանքներ ենթադրում 

են կանանց առաջնորդության զարգացման պարտականության ստանձնում։ 

Կազմակերպության առաջնորդ լինելը, երբ կա նման հարմարություն, կնոջ անձամբ 

ներգրավվելու և բարձր ազդեցություն ունենալու տարբերակներից մեկն է։  
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Նախագծման որոշ բաղադրիչներ ներառում են. 

● Առաջնորդ դառնալու հայցում։ Սրա մասին ես շատ եմ լսել ֆոկուս խմբերի 

ժամանակ՝ «Ինձ չեն դիմել»։ Ֆոկուս խմբի մի մասնակից մի անգամ ասաց՝ «Ես 

պարզապես հեռացա [մեկ այլ կազմակերպության] խորհրդի 

նախագահությունից: Նախկինում ես կազմակերպության հետ կապ չունեի, 

բայց ինձ դիմել էին։ Մենք բավականաչափ չենք դիմում»: Կանանց խնդրելու 

ներգրավվել ղեկավարության մակարդակում մեր ձախողումը հավանաբար 

կապված է այն ենթադրության հետ, որ վերջիններս տղամարդկանց չափ 

ներգրավված չեն և ոչ էլ ցանկություն ունեն։ Այս տպավորությանը դիմակայելու 

համար պատրաստե՛ք դասընթացներ ձեր կազմակերպության շահագրգիռ 

կողմերի համար, որոնք պատասխանատու են պոտենցիալ առաջնորդների 

ցուցակները հետևելու և կազմելու համար: Ամենակարևորը՝ անընդհատ 

հարցնել: Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, «ոչ»-ը միշտ չէ, որ մշտական արձագանք է: 

Կյանքի մի փուլից մյուսը տեղափոխվելը կարող է  մասնակցելու 

հնարավորություն բացել կնոջ համար։ 

● Սահմանե՛ք կին առաջնորդների թիվը մեծացնելու նպատակները և 

եղանակները։ Ինչպես նկարագրեցի հինգերորդ գլխում, Վիլյամ և Մերի քոլեջը 

պարտականություն ստանձնեց, որ մինչև 2020 թվականը կամավոր 

առաջնորդի դերերի 50 տոկոսը կստանձնեն կանայք։ Վիլյամ և Մերիի 

կամավորների մենեջմենթի տնօրեն Սյու Ուորները այս գաղափարի 

առաջնորդն է։ Նա կարծում է, որ հաջողությունը, ամենայն 

հավանականությամբ, կապված կլինի ինչպես նոր վարքագծի, այնպես էլ նոր 

հաշվարկների հետ: Նոր վարքագծերը ներառում են անձնական բնույթի 

խոսակցություններ, թրեյնինգներ, առաջընթացի վերաբերյալ զեկույց՝ 

խթանելով և անընդհատ փնտրելով կանանց՝ նրանց ներգրավելու նպատակով։ 

Հաշվարկը գործնական մասն է։ Ով է հետ կանգնում, երբ և քանի կին պետք է 

առաջադրվի տարբեր խորհուրդներում՝ նպատակին հասնելու համար։ 

Առաջնորդության հետ կապված խորհրդի սպասումները չեն փոխվել, սակայն 

փոխվել են մոտեցումն ու թիրախը։  

● Կիսե՛ք ձեր սպասումները և դեպի առաջնորդություն տանող ուղին լինելուն 

նպատակաուղղված։ Համալսարաններից մեկում տեղեկացա, որ մի կին 

հոգաբարձուների խորհրդի անդամի թեկնածու էր։ Խորհրդից մի անդամ, ով 

շատ էր մտածում նրա մասին, աջակցեց նրան այդ դերի համար։ 

Համալսարանը երկու անգամ հանդիպում ունեցավ նրա հետ, ինչից հետո 

առաջարկեց պաշտոն։ Միայն այդ ժամանակ նա տեղեկացավ սպասումների 

վերաբերյալ՝ ներառյալ ամենամյա հանգանակության պարտավորությունը։ Նա 

տեղեկացրեց, որ ի վիճակի չէ, և հրաժարվեց։  

Այս պատմությունը լսել եմ տարբեր վարիացիաներով։ Ֆոկուս խմբերի քննարկման 

ժամանակ կանայք պատմում էին, որ նրանց երբեք չեն ասել, որ պետք է 

նվիրատվություն անեն խորհրդի մեջ ներգրավվելու համար, և դրամահավաք 
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իրականացնողները դժգոհում էին, որ խորհրդում չկան նվիրատվություն անող 

կանայք։ Արվում են ենթադրություններ, սակայն դրա մասին չի խոսվում։ Նրանց 

համար, ովքեր հետաքրքրված են այս պաշտոնով, կարևոր է ղեկավար խմբերում 

տեսնել կանանց ավելի բարձր ներկայացուցչություն։ Ավելին՝ կարևոր է, որ կանայք 

մեկը մյուսին պատմեն առաջնորդության իրենց անցած ուղու մասին։ Մեկ ֆոկուս 

խմբում կանայք պատմում էին «թակելու» գաղափարի մասին՝ կիսվելով 

առաջնորդության իրենց պատմություններով և թե ինչպես արդյունավետ լինել այդ 

մոտեցմամբ: Կանայք կշռադատող են և ցանկանում են խելացի որոշումներ 

կայացնել: Ներկայիս առաջնորդության առաջադրման գործընթացները կարող են 

չունենալ այն ժամանակն ու տարածքը, որն անհրաժեշտ է, որպեսզի պարզենք, թե 

ինչպես կարելի է համատեղել աշխատանքը, տունը և կամավոր այս դերը, կամ ի՞նչ 

է իրականում սպասվում, և ի՞նչպես էական ազդեցություն ունենալ։ Հասարակ 

խոսակցություններն ավելի հեշտ են հանգեցնում նմանատիպ 

մտահոգությունների և տեղեկատվության բաց փոխանակմանը։  

● Կին առաջնորդների թիվը ավելացնելու նպատակով ձևավորե՛ք 

խորհրդատվական մարմին։ Կանանց աջակցությանն ուղղված բազմաթիվ 

նախաձեռնություններ սկսվում են աշխատանքային խմբից կամ 

խորհրդատվական մարմնից։ Այս խմբում կարող են ընդգրկվել ինչպես 

աշխատակազմը, այնպես էլ կամավոր ղեկավարները, այլ անձինք, ովքեր 

պատրաստ են ծառայել, հոգ են տանում առաքելության մասին և արժեքավոր 

ներդրում կանեն։ Առաջնորդ այս խմբից սկսելն ապահովում է վստահելիություն 

և շատ ռեսուրսներ առաջիկա աշխատանքի համար։ Ավելին՝ հենց այս խմբից 

դուք կարող եք պատրաստել նոր, պոտենցիալ կին առաջնորդների, որոնք ձեր 

կազմակերպությունում կստանձնեն  առաջնորդի այլ դերեր։ 

 

Այս հատվածում ներկայացված կանանց ներգրավման ցանկացած օրինակ՝ կարճ 

դրվագներից ընդհուպ մինչև երկարաժամկետ առաջնորդության և համայնքների 

ձևավորման հնարավորություններ, արդյունավետ է եղել կազմակերպությունների 

համար հետևյալ առանցքային տարրերի շնորհիվ.  

● Ռազմավարությունները վակուումում չեն նախագծվել։ Հաշվի են առել 

շահագրգիռ կողմ հանդիսացող կանանց, որոնք նույնիսկ նախագծման մաս են 

կազմել։ Հնարավոր չէ այս քայլը շրջանցել։ Ավելի շատ ժամանակ կպահանջվի 

մասնակցություն չապահովելու արդյունքում առաջացած խնդիրները լուծելու 

համար, քան եթե ի սկզբանե մի քանի ժամ ծախսեք կանանց տեսակետը 

պարզելու համար։  

● Ռազմավարություններն անձնական նշանակության էին։ Նույնիսկ եթե մեկ 

կամ երկու փոքր խոսակցություններ էին տեղի ունենում ֆակուլտետի որևէ 

անդամի հետ, ապա միայն փոխազդեցությունն արդեն իսկ կապում է կնոջը 

կազմակերպության առաքելության հետ։ Մասնակիցները զգում էին, որ իրենց 

տրամադրած ժամանակի և ռեսուրսների միջոցով նշանակալի աշխատանք 

էին անում։ 
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●  Ռազմավարություններն ինքնատիպ էին և հաճախ հիմնված գործող ծրագրի 

վրա, ինչպես, օրինակ՝ անօթևանների համար կանոնավոր երեկոյան 

ճաշկերույթները: 

 

Թեև ոչ միշտ, սակայն հաճախ, ներգրավված լինելը կարող է թույլ տալ կնոջն ավելի 

լավ ընկալել կազմակերպությունը, ներկայիս նախաձեռնություններն ու 

խնդիրները, ինչպես նաև պատկերացնել՝ որտեղ է հնարավոր ներդնել 

ռեսուրսները։ Նախագահի ճեպազրույցի կամ համայնքային ծառայության ծրագրի 

ընթացքում բարձրացրած հարցերի միջոցով մանրամասն տեղեկություն է 

տրամադրվում։ Մի էներգիա կա այն խմբում, որը համատեղ ջանքերով 

փոփոխություն է հաստատում։ Այս ամենի շնորհիվ ստեղծված 

հարաբերությունները ավելի երկարաժամկետ են դարձնում կազմակերպության 

ներսում կնոջ ներգրավվածությունը։ 

 

Չափումներ 

Չափման համակարգը կախված կլինի ընտրված ներգրավման ձևից։ Ստորև 

ներկայացված չափման օրինակները կարող են օգնել որոշել՝ ինչը չափման 

ենթարկել, և ինչին հետևել. 

● Ներկա պահին ներգրավվածության սկզբնակետի սահմանում։ Հետևե՛ք 

ժամանակի ընթացքում մասնակցայնության ցուցանիշների 

փոփոխությանը։  

● Հարցման մեթոդի օգնությամբ ներկայիս ներգրավվածության ընկալման 

սահմանում՝ ներառելով կարևորությունը և համայնքի մաս լինելու 

զգացողությունը։  Թարմ տվյալներով հարցումների շնորհիվ հնարավոր է 

չափել փոփոխությունը։  

● Կյանքի փուլերի գնահատման գործընթացների նախագծում։  

● Կանանց ցանցի ներգրավվման մշտադիտարկման ընթացակարգի 

սահմանում: 

● Առաջնորդի պաշտոնների թեկնածու կանանց նվազագույն նշաձողի 

սահմանում՝ հետևելով ղեկավար պաշտոններ ստանձնած կանանց 

տարեկան թվին և թեկնածու կանանց տոկոսի փոփոխություններին: 

● Առաքելության համար (կամ այլ ասպեկտով նմանատիպ 

ներգրավվածությամբ) մեծ ազդեցություն ունեցող, սակայն առաջնորդների 

կազմում չընդգրկված կանանց ճանաչման ընթացակարգի սահմանում։  

● Առաջնորդների կազմում ներգրավվելու վերաբերյալ մտերմիկ 

խոսակցությունների վարման ընթացակարգի սահմանում։  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 

Կա մի միֆ, համաձայն որի՝ կանանց ներգրավումը ավելի ժամանակատար է։ Այս գլխում 

ներկայացված առանձնահատուկ գաղափարները նպատակ ունեն ցույց տալու, որ այն 

պարզապես տարբերվում է։ Այլ խոսակցություն խորհրդում անդամագրվելու մասին, կյանքի 

փոփոխություններին հետևելու և ճանաչելու այլ տարբերակ, միջոցառման այլ օրակարգ, 

որպեսզի ժամանակ տրամադրվի համայնքի անդամներին՝ իրար հետ շփվելու և կապվելու 

համար։ Այս պահին գուցե թվում է ժամանակատար, բայց միայն այն պատճառով, որ սխալ 

մոտեցում ենք օգտագործում։ Առանցքային դեր է խաղում հարգանքը այն ամենի հանդեպ, ինչ 

կնոջ կողմից առաջարկվում է։ Նրանք ունեն հզոր ռեսուրսներ, որոնք կարող են օգնել առաջ 

տանել ձեր առաքելությունը, սակայն միայն եթե ճանաչվեն ոչ միայն իրենց ֆինանսական 

աջակցության համար։  

 

Ինչպես ֆոկուս խմբի ժամանակ ասաց մի կին. «Խոսքը պարզապես գումարի մասին չէ։ 

Կանայք գումարային մասից զատ պետք է զգան իրենց նշանակությունը»։  

Նախագծե՛ք ձեր առաքելության համար կանանց իմաստալից ներգրավման ճանապարհներ։ 

Հաշվի առե՛ք, որ կանայք ՝ ա) ցանկանում են իրենց ձայնը լսելի դարձնել, բ) հաճախ ունենում 

են ազդեցիկ ցանցեր, գ) գուցե ցանկանան կապ հաստատել և համագործակցել այլոց հետ, դ) 

փնտրում են մեծ ազդեցության հնարավորություններ, ե) փոփոխում են իրենց 

ներգրավվածության մակարդակը՝ կյանքի տարբեր փուլերի պահանջներին բավարարելու 

համար։  
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ԳԼՈՒԽ 11. ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԱՆԵԼ 

 

«[Համալսարանը] դիմելու հարցում պետք է լինի ավելի ագրեսիվ»։ 

-Շրջանավարտ, մեջբերում ֆոկուս խմբի հարցազրույցից 

 

 

Ակնարկ  

Այս գլուխը նվիրված է բացահայտելու, թե ինչ են կանայք հաշվի առնում 

ֆիլանթրոպիական ներդրում անելիս։ Գրքի այս հատվածը անվանակոչվել է ի պատիվ 

այն կանանց, որոնք տարբեր ռեսուրսների ներդրում են անում՝ աջակցելու իրենց 

հուզող խնդիրներին։ Այս գլուխը դիտարկում է մեկ ռեսուրս՝ գումարը։  

Հիշեք, որ շատ հավանական է, որ հենց կանայք նշեն, որ բարեգործական 

նպատակներով նվիրատվություն անելը հարուստ լինելու ամենահաճելի պահն է (U.S. 

Trust, 2013): 

Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի հետազոտության համաձայն՝ կանայք կամ 

ղեկավարում են, կամ միջամտում են տնային տնտեսության կողմից կատարված 

հանգանակությանը։ «Նույնիսկ եթե նա է [տղամարդը] վաստակել այդ գումարը, կինն 

է լինելու իրական տնօրինողը», — Նյու Յորք Թայմսին 2013 թվականի հուլիսի 21-ին 

ասել է Մելինդա Գեյթսը։ «Եվ նա պետք է հետամուտ լինի ցանկացած բարեգործական 

ծրագրի, որովհետև դա ազդում է իր և իրենց երեխաների վրա»:  

Կանանց նվիրատվությունները նշանակալի մակարդակներում աճ են գրանցում։ 

● Մադեյրան՝ Վաշինգտոնի աղջիկների համար անկախ գիշերօթիկ և ցերեկային 

դպրոցը, 2016 թվականի սկզբերին հայտարարեց, որ 46,2 միլիոն դոլար էր 

հավաքել կարևոր նախագծերի համար։ Ինը դոնոր՝ բոլորը կանայք, կատարել 

էին մեկ միլիոն և ավել նվիրատվություն, իսկ շրջանավարտներից մեկը 

թողարկել էր 10 միլիոն դոլարի դրամաշնորհի մարտահրավեր ՝ ազդարարելով 

նոր դրամահավաքի մեկնարկի մասին (https://grahampelton.com/the-madeira-

school-press-release-women-give-millions-to-support-all-girls-alma-mater): 

● Վիլյամ և Մերի քոլեջը 2017 թվականի աշնանն առանց մեծ աղմուկի տվեց իր՝ 

«1918 թվականի հասարակություն» կանանց հանգանակության նոր 

նախաձեռնության մեկնարկը։ Համալսարանը իր առջև նպատակ դրեց մեկ 

տարում հավաքել 1 միլիոն դոլար։ Հույս կար, որ անձնական զրույցների և 

կանանց փոքր խմբի հետ նամակագրությունների շնորհիվ կգտնեին ավելի քան 

100 դոնոր,  որոնք կցանկանային նվիրաբերել տարեկան առնվազն $10,000 

տվյալ խմբի անդամ մնալու և շրջանավարտների նոր դրամահավաքին 

աջակցելու համար։ Երկու ամսվա գործադրած ջանքերի շնորհիվ անդամակցեց 

107 մարդ՝ նվիրաբերելով $10,000 և ավել,  մեկը՝ նույնիսկ $100,000 

նվիրատվություն արեց։ Դպրոցի զարգացման գծով պատասխանատու 

աշխատակազմը, նկատելով հնարավորությունը,  անդամակցությունը 

մեծացնելու նպատակով բարձրացրեց նշաձողը՝ հասցնելով 1,918,000 ԱՄՆ 

https://grahampelton.com/the-madeira-school-press-release-women-give-millions-to-support-all-girls-alma-mater
https://grahampelton.com/the-madeira-school-press-release-women-give-millions-to-support-all-girls-alma-mater
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դոլարի։ Առանց լրացուցիչ միջնորդության և դեռ մեկ տարին չլրացած՝ նրանք 

արդեն ունեին 203 անդամ՝ հավաքելով ավելի քան 1,5 միլիոն ԱՄՆ դոլար։  

● Սմիթ քոլեջը 2017 թվականի սկզբերին ավարտին հասցրեց 486 միլիոն դոլարի 

արժողությամբ իր հնգամյա արշավը։ Վերջինս երբևէ կանանց քոլեջի կողմից 

իրականացվող ամենամեծ արշավն էր։ Կին դոնորները կատարեցին 93 

նվիրատվություն, յուրաքանչյուրը՝ 1 միլիոն դոլարի և ավել արժողությամբ՝ 

կազմելով ընդհանուր հավաքված գումարի 60 տոկոսը 

(https://www.smith.edu/news/2017-women-world-486-million-largest-ever): 

● 2018 թվականի սկզբերին «Էքոնոմիստ» ամսագիրը հարուստ, սեփական 

ուժերով միլիարդատեր դարձած կանանց վերաբերյալ հոդված հրապարակեց։ 

Նրանց թիվը աճել է, և հետևաբար՝ նրանց նվիրատվությունները նույնպես։ 

Հոդվածում մեջբերված էին Մելիսսա Դուրդայի՝ ԱՄՆ -ում գործող  

“Synergos Institute”-ի “Global Philanthropists Circle”-ի տնօրենի խոսքերը․  

«Սեփական ուժերով հարստացած կանայք  հանգանակության առումով ձեռք 

են բերել վստահություն» և ակտիվ են ֆիլանթրոպների շրջանակներում, 

որտեղ և սովորում են մեկը մյուսից (Economist, 2018 )։  

 

Համագործակցություն  

Այս գրքում ես անդրադարձել եմ կանանց ցանցի ներուժին և նրանց 

համագործակցելու ցանկությանը։ Այդ ցանկությունը ազդում է կանանց մեծ մասի, եթե 

ոչ բոլորի վրա, ֆիլանթրոպիկ բնույթի իրենց որոշումների կայացման հարցում։ 

Հասարակության մեջ կանայք տարբեր բնույթի ցանցեր են ձևավորում, և 

բարեգործությունը բացառություն չէ։ Կանանց ֆիլանթրոպիկ ցանցերը կարող են 

լինել վերջիններիս ռեսուրսների համախմբում՝ համայնքում փոփոխության հասնելու 

համար, կանանց ազատ ֆեդերացիաներ, որոնք աշխատում են հանուն ընդհանուր 

նպատակի, կամ կանանց խումբ, որը հավաքված է ավելի մեծ կազմակերպության 

հովանու ներքո։  

Հանգանակող շրջանակները սահմանվում են որպես անհատներից կազմված խմբեր, 

որոնք միավորում են իրենց ռեսուրսները և միասին որոշում, թե որ 

կազմակերպություններին աջակցել։ Հանգանակող շրջանակների 2017 թվականի 

հետազոտությունը պարզեց, որ կանայք անդամակցողների մեծամասնությունն են 

կազմում։ Ավելին՝ ԱՄՆ-ում նվիրաբերող շրջանակների կեսից ավելին բացառապես 

կանանց խմբեր են (Bearman et al. 2017,5): Մեկ այլ՝ ավելի վաղ արված 

հետազոտություն պարզել է, որ հանգանակող շրջանակներն ավելի շատ և 

ռազմավարական ուղղությամբ նվիրատվություն անելու ազդեցություն են ունենում 

մյուս անդամների վրա։ Այս անդամները նաև իրենք իրենց ավելի ներգրավված են 

տեսնում ֆիլանթրոպիայում և ոչ առևտրային կազմակերպություններում, ինչպես 

նաև հավաքական նվիրատվություն անող խմբերում մասնակցության շնորհիվ ավելի 

լավատեղյակ են համայնքից (Eikenberry and Bearman 2009,4):  

https://www.smith.edu/news/2017-women-world-486-million-largest-ever
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Այլ շրջանակներ ավելի համայնքային են։ Կին անհատները կատարում են իրենց 

նվիրատվությունը և այդ ներդրման շնորհիվ դառնում ավելի մեծ համայնքի մաս, որը 

ձևավորված է ընդհանուր, կոնկրետ նպատակի շուրջ։ “Women Moving Millions”-ի 

անդամները կազմակերպությանը չեն հանգանակում։ Նրանք մեկ միլիոն և ավել 

նվիրատվություն են անում իրենց նախընտրած խնդրին՝ կանանց և աղջիկներին 

աջակցելու համար։ Այնուամենայնիվ, նրանք “Women Moving Millions” համայնքի 

անդամ են։ Թիմը հրավիրում է տարեկան գագաթաժողովներ, կուրսեր, 

կոնֆերանսներ և հավաքներ՝ կապերն ընդլայնելու, ֆիլանթրոպիայի և ֆինանսների 

մասին սովորելու, իրար հետ կիսվելու և ընդհանուր փորձի շնորհիվ վստահելի 

համայնք կառուցելու համար։ Նպատակաուղղված համայնքի ձևավորումը ներկայիս 

անդամներին օգնում է իրենց  ֆիլանթրոպիկ ուղին անցնելիս, և գրավիչ գործոն է 

բոլոր այն նոր անդամների համար, որոնք առաջին անգամ են նման մասշտաբի 

նվիրատվություն անում։  

“Maverick Collective”-ը ոչ առևտրային ավելի մեծ կազմակերպության՝ “Population 

Services International”-ի նախաձեռնությունն է։ Այս աշխատակազմն ունի ավելի քան 

23 անդամ, որոնք երեք տարի է` առնվազն 1 միլիոն դոլար են հանգանակում 

զարգացող երկրներում կանանց և աղջիկների առողջության բարելավման 

նպատակով։ Սակայն խոսքը միայն բարեգործական նվիրատվության մասին չէ։ Այս 

կանայք նաև ներդնում են իրենց ժամանակը, հմտությունները՝ ցանկանալով 

ժամանակ անցկացնել այդ երկրներում և գյուղերում, որպեսզի ծանոթանան և օգնեն 

լուծումներ գտնել կանանց և աղջիկների առողջական խնդիրների համար։ Այս 

նախաձեռնությունը նախագծվել է նպատակաուղղված՝ կանանց կողմից կանանց 

համար։ “Maverick Collective”-ը գիտի, որ կանայք ցանկանում են իրենց քսակից բացի 

ավելին ներդնել։ 

“United Way”-ը նույնպես կանանց առաջարկում է հանուն համայնքի աջակցության 

ռեսուրսները միավորելու տարբերակ։ “Women United”-ը կանանց ղեկավարության 

խորհրդի նրանց մոդելն է: Այս խորհուրդները այժմ գործում են ավելի քան 165 

տեղական “United Ways”-երում։ Խորհուրդներից շատերում հանգանակության 

նվազագույն չափը տարեկան 1,000 ԱՄՆ դոլար է, թեև շատերը հատում են այդ 

սահմանը։ Իր ստեղծման օրվանից՝ 2002 թ․ -ից, այս խումբը միահամուռ ջանքերով 

հավաքել է ավելին քան 1,5 միլիարդ դոլար՝ ներգրավելով ավելի քան 70,000 կանանց։ 

Այս կանայք նաև կամավոր հիմունքով ժամանակ են տրամադրում և միասնական 

հանդես գալիս համայնքում անհրաժեշտ փոփոխությունների համար։   Խումբը իր 

առջև համարձակ նպատակ դրեց՝ 10 տարվա ընթացքում տարեկան 46 տոկոսով 

նվազեցնել դեռահասների հղիության դեպքերը: Յոթ տարվա ընթացքում նրանք 

հասան 50 տոկոս կրճատման: Սա է կանանց ուժը, երբ համախմբում են իրենց բոլոր 

ռեսուրսները։  

Համայնքներում, համալսարաններում, ոչ առևտրային կազմակերպություններում, 

միջազգային մակարդակում կանանց ցանցերի և հանգանակող շրջանակների, 

ինչպես նաև համատեղ հանգանակության հարյուրավոր օրինակներ կան։ Կանանց 
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ցանցերի տարածման և բազմազանության մասին շատ բան կա պարզելու, եթե հաշվի 

առնենք, թե ինչպես են շատ կանայք վերաբերվում իրենց ֆիլանթրոպիային: Կանանց 

բարեգործությունը հասկանալու բանալին գտնվում է այս շրջանակներին կամ 

անձնակազմերին, թիմերին միացած կանանց նկարագրություններում. «Ես տեսնում 

եմ՝ ինչպես են մեր անդամները մեկը մյուսին առաջ տանում։ Նրանք չեն մրցում, 

նրանք իրար աջակցում են։ Ձևավորվում են ընկերական հարաբերություններ»,-ասել 

է “Maverick Collective”-ի համահիմնադիր Քեյթ Ռոբերթսը: «Մեր անդամներից շատերը 

սկսել են համարգործակցել իրենց նախաձեռնությամբ։ Նրանք միասին ծրագրերի են 

այցելում և մեկը մյուսի հետ, ի նպաստ սեփական նախագծի, հմտություններ 

փոխանակում» (Economist, 2018):  

Կանայք նաև անձնական մակարդակում են իրար հետ կապ հաստատում, ինչը 

խթանում և օգնում է նույնիսկ դժվար որոշումներ կայացնելիս: Ինչպես WMM-ի 

նախկին տնօրեն Ջեսսիքա Հուսսյանն է ասել, երբ կանայք համագործակցում են, 

նրանք չեն վախենում ավելի խորանալուց և հաճախ միասին սովորում են, քանի որ 

նրանք իրենց առջև դրված խնդրի բարդությունների վրա աշխատում են կողք կողքի։  

Իմանալով, որ ձեր առաքելությամբ հետաքրքրված կանայք կարող են ցանկանալ 

ուրիշների հետ համատեղ ուժեղացնել ազդեցությունը, ինչպե՞ս կարող եք նախագծել 

հանգանակության նպատակաուղղված հնարավորություններ, որոնք հավաքական 

են, թիմային են, ոչ թե անհատական: 

 

Ընտանիք 

Կանայք նվիրատվություն անելուց բազում գործոններ են հաշվի առնում, այդ թվում՝ 

սեփական ընտանիքը։ «Ես մտածում եմ, թե ինչ ազդեցություն կունենա այս 

նվիրատվությունը իմ երեխաների վրա»,-Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարանի ֆոկուս 

խմբից մեկի ժամանակ ասաց շատ հարուստ մի դոնոր։ Նա մտածում էր նշանակալի 

նվիրատվություն անել և չէր ցանկանում, որ իր փոքր երեխաները սկսեն ավելին 

պահանջել՝ լսելով գումարի մասին: Նա հետագայում մեկ այլ նվիրատվություն արեց և 

մտածեց, թե ինչպես ներգրավել ամբողջ ընտանիքին։ 

Դոնորը պարզաբանում է 2016 թ.-ին ԱՄՆ-ի մեծահարուստների ֆիլանթրոպիայի 

վստահության ուսումնասիրությունը ըստ գենդերի, որի ժամանակ ընտանիքի 

ներգրավման վերաբերյալ հարցում եղավ: Հարցված կանանց գրեթե 35 տոկոսը 

հանգանակության հարցում ցանկացել է ներգրավել երեխաներին, թոռներին կամ 

կրտսեր հարազատներին, մինչդեռ տղամարդկանց միայն 25 տոկոսն էր, որ այդ կերպ 

էր մտածում:  

“Rocketfeller Philanthropic Advisors”-ը բացահայտել է, որ կանայք ավելի հաճախ են 

հաջորդ սերունդներին ներգրավելու հետաքրքրություն ցուցաբերում, մինչդեռ 

տղամարդիկ կարող նվիրաբերել առանց ընտանիքի հետ խորհրդակցելու։  

Կազմակերպության՝ կանանց և ֆիլանթրոպիայի մասին ուղեցույցում նշվում է, որ 

կին դոնորները կարող են հետևյալ հարցադրումներն անել. 
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● Որքանո՞վ պետք է ինքնուրույն որոշումներ կայացնեմ և որքանո՞վ պետք է 

խորհրդակցեմ ընտանիքի անդամների, հաջորդ սերնդի կամ սերունդների 

ներկայացուցիչների հետ: 

● Ինչպե՞ս կարող եմ համատեղել հաջորդ սերնդի առաջնահերթությունները և 

այն, ինչ ես տեսնում եմ որպես առաջնային ֆիլանթրոպիկ հնարավորություն: 

● Ինչպե՞ս կարող եմ ներգարվել մեր ընտանիքի բազմազան ֆիլանթրոպիկ 

տեսակետներն ու հետաքրքրությունները՝ միևնույն ժամանակ պահպանելով 

հաճելի և հատուցող մեր նվիրատվությունը (Rockefeller Philanthropy Advisors 

2017,5): 

Հաշվի առնելով, որ նվիրատվություն անելու որոշման մեջ կանայք իրենցից բացի 

հաշվի են առնում նաև այլ հանգամանքներ, հարցնո՞ւմ եք արդյոք կնոջն իր ընտանիքի 

տեսակետների մասին հավանական հանգանակության հնարավորություն 

քննարկելիս: 

 

 

Որոշման կայացում 

Նախորդ գլուխներում արդեն նշվել է, որ կանայք գնումներ կատարելիս ավելի շատ 

գործոններ են հաշվի առնում, քան տղամարդիկ։ Նույնը վերաբերում է նրան, թե 

ինչպես են նրանք գումարային ներդրում անում։  

2014 թվականի ԱՄՆ-ի՝ կանանց և հարստության նկատմամբ վստահության 

զեկույցում նշվում է, որ զգալի տարբերություն կա այն հարցի շուրջ, թե ինչպես են 

կանայք և տղամարդիկ վերաբերվում ռիսկին. կանայք ավելի քիչ են հակված ռիսկի 

դիմելու (U.S. Trust 2014,4): 

Վելս Ֆարգոն պարզեց, որ «կանայք և տղամարդիկ տարբեր մտածելակերպ ունեն։ 

Մեր հարցմանը ներդրում անելու հարցում կանայք ավելի պահպանողական էին» 

(Wells Fargo, 2017, 3): 

Բոստոնի Խորհրդատվական խումբը ավելի շատ նրբություններ ներկայացրեց այն 

հարցի վերաբերյալ, թե ինչպես են կանայք վերաբերվում նեդրումներին։ 2010 

թվականի զեկույցում՝ “Leveling the Playing Field”, նրանք առաջարկում էին 

հետևյալը․   

Կանայք հաճախ կենտրոնանում են երկարաժամկետ ներդրումների վրա և փնտրում 

համապարփակ խորհրդատվություն։ Կանայք հակված են իրենց առջև հստակ 

նպատակ դնելու՝ սովորաբար որպես արձագանք կյանքի փոփոխությանը կամ 

վերջինիս սպասումով, և ցանկանում են, որ իրենց ներդրումային ռազմավարությունը 

և ընթացքը լինեն այդ նպատակներ շուրջ։ Կանայք ավելի շատ են ձգտում հասկանալ 

ներդրումների ռիսկերի փոխհատուցման հատվածը, քանի որ խոսքը իրենց 

ֆինանսական ապահովության և գլխավոր նպատակների մասին է (Damisch, 2010, 

6): 

Ներդրումների միտումնավոր համապատասխանեցումը կյանքի փուլերին և 

նպատակներին ըմբռնելի է: Կանանց՝ իրենց գումարի նկատմամբ վերաբերմունքը 
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գալիս է նրանց կյանքի փորձից։ Նրանք գիտեն, որ եկամուտները կարող են աճել կամ 

նվազել, քանի որ նրանք իրենց կարիերան հարմարեցնում են  կյանքում տեղի ունեցող 

այնպիսի փոփոխությունների, ինչպիսիք են երեխայի ծնունդը  և տարեց ծնողները։ 

Իմանալով, որ ապրելու են ավելի երկար՝ նրանք ուշադրություն են դարձնում իրենց 

կենսաթոշակային խնայողություններին։ 

Ես կարծում եմ, որ ասել, թե կանայք ավելի քիչ են հակված ռիսկի դիմելուն, 

չափազանց պարզ միտք է։ Հիմնվելով սեփական փորձի և հետազոտությունների վրա՝ 

կարծում եմ, որ կանայք ավելի խորը վերլուծող, մտածող են և իրենց ներդրումային 

որոշումները պահպանում են ավելի բարդ նպատակների իրականացման համար: 

Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ կանայք բազմաթիվ գործոններ են հաշվի առնում 

գնումներ կատարելիս, և նույն վարքագիծը կարելի է պրոյեկտել կանանց 

ֆիլանթրոպիայի վրա։ Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի 2018 թվականի՝ 

«Կանանց կողմից նվիրատվություն կանանց» զեկույցը հիմնված էր  1 միլիոն և ավել 

դոլարի նվիրատվություն կատարած 23 մեծահարուստ կանանց հետ որակական 

հարցազրույցների վրա։ Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ այս կանանց համար 

ֆինանսավորելու որոշում կայացնելուց առաջ շատ կարևոր է ինքնակրթվելը։ Նրանք 

ուսումնասիրում են, խոսում այլ կին դոնորների հետ և ժամանակ պահանջում 

յուրացնելու, փորձարկելու և սովորելու համար։  

Բազում ոչ առևտրային կազմակերպություններ անդրադառնում են կանանց 

հանգանակության որոշում կայացնելու համար պահանջվող ժամանակին։ Շատ 

կանանց համար ֆիլանթրոպիան ոչ այնքան ճանաչելիության և տեսանելիության, այլ 

ավելի շատ հարաբերություններ հաստատելու, խորը հասկանալու համար է, թե ինչ 

օգուտ է տալու իրենց նվիրատվությունը, և ինչ ազդեցություն կունենա այդ որոշումը 

իրենց կյանքի վրա: Իմ փորձով կարող եմ ասել, որ կանայք հաճախ ավելի շատ 

ժամանակ են պահանջում չեկ գրելու համար: Նրանք ժամանակ են պահանջում, 

որպեսզի հասկանան խնդիրը, միջամտությունը և լուծմանն ունեցած իրենց 

դերակատարումը։ Սակայն հենց պարտավորություն ստանձնեն, ամենայն 

հավանականությամբ նրանք կկատարեն երկարաժամկետ ներդրումներ։ Պետք է 

համբերություն ունենալ (Houssian, 2016): 

Եթե կարծում եք, որ կինը կարող է ուսումնառության փուլում լինել, ապա ինչպե՞ս 

կարող եք ֆիլանթրոպիական զրույցները կազմակերպել այլ կերպ: Գուցե ինչ-որ բան 

հնարավոր լիներ անել, եթե դուք նոր հարաբերությունների հիմք ատեղծելիս նրան 

դիտարկեիք խորհրդատուի տեսանկյունից, այլ ոչ թե դրամահավաք իրականացնողի: 

 

Հայցում 

Թերևս այն պատճառով, որ մենք չենք կենտրոնացել կանանց վրա կամ կիսել ենք այն 

թյուր կարծիքը, որ նրանք ռիսկից խուսափում են, ինչպես նաև այն, որ նրանց 

որոշումներ կայացնելը շատ ժամանակ է պահանջում, մենք հստակ պատկերացում 

չունենք նրանց ունակությունների մասին, քանի որ նման տեղեկություն տրամադրում 

են բազմաթիվ կազմակերպություններ կամ տասնյակ այլ առասպելներ, որոնք 
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մեջբերված են այս գրքում. մենք բավարար թվով կանանց չենք դիմում 

հանգանակության հայցով: Մի կին դոնոր, որից հարցազրույց էի վերցնում ասաց.  

«Ես գիտեմ, որ այս կազմակերպության ամենախոշոր դոնորներից եմ, սակայն, 

ինձանից դեռ բավականաչափ չեն պահանջում։ Նրանք չգիտեն իմ 

հնարավորությունների մասին, ինչպես նաև չգիտեն, թե ինչպես դիմել։ Նրանք 

շատ լավ առաջնորդ են, սակայն մի մեծ հնարավորություն են բաց թողնում»։  

 

Համալսարանի կին դոնորներին նվիրված մի ֆոկուս խմբի քննարկման ժամանակ ես 

լսեցի հետևյալը. 

«Ես նվիրատվություն անելու միջոցներ ունեցող շրջանավարտ եմ, ով 

մարդկային շփման ծարավ է։ Եթե որևէ մեկը մեզ չի դիմում, մենք չենք 

հանգանակում։ Ինձ համար ընդունելի է, երբ ինձանից ավելին են հայցում, քան 

ես ի վիճակի եմ, եթե ինձ դիմում է մտերիմ մարդ, ում հանդեպ վստահություն 

ունեմ, և ինձ մտահոգող նպատակի համար է։  

 

2011 թվականի հետազոտության շրջանակներում Ինդիանա համալսարանի 

հետազոտողները կանանց և տղամարդկանց  հարցրել են, թե ինչու դադարեցին 

աջակցել մի կազմակերպության։ Տղամարդկանց 61․ 2 տոկոսը նշեց, որ նրանցից մեծ 

գումար էին պահանջում, մինչդեռ նման պատճառաբանություն կանանց ընդամենը 

43․ 9 տոկոսն էր նշել։ Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ավելի քիչ հավանական է, 

որ կանայք մտածեն, որ նրանցից չափից շատ են պահանջում։ Սա կարևոր 

բացահայտում է ձեր և ձեր թիմի համար կանանց ֆիլանթրոպիայի 

ռազմավարությունը մշակելիս (Center on Philanthropy, 2011): 

 

Նախորդ գլուխներում քննարկվում են հարմարեցումներ, որոնք թույլ կտան 

նույնականացնել, ուսումնասիրել և ներգրավել կանանց։ Այո՛, հարմարեցումները 

հարաբերություններ ձևավորելու ամուր հիմք են ստեղծում՝ օգնելով նրանց տեսնել, 

թե որտեղ կարող են ունենալ ազդեցություն։ Հարցադրումները հարաբերությունների 

կառուցման մաս են։ Դուք կարող եք ներգրավվածության անվերջ շրջապտույտի կամ 

առասպելների մեջ հայտնվել։ Կատարելագործման շնորհիվ մենք կարող ենք այնքան 

մտերմանալ կանանց հետ, որ ենթադրենք, որ նրանք կզգան անհրաժեշտությունը և 

կդիմեն քայլերի։ Այնուամենայնիվ, չենք կարող ենթադրություններ անել։ Պետք է 

կատարել հայցում, որը բարձր նշանակության է և կարող է հանգեցնել ցանկալի 

արդյուքների։ Ինչպե՞ս կարող եք հարմարեցնել ձեր ռազմավարությունները՝ 

իմանալով, որ շատ կանայք (թեև ոչ բոլորը) սպասում են կարևոր հայցման: 

Պրոյեկտեք նաև ձեզ վրա։ Ի՞նչն է ձեզ հետ պահում ավելի համարձակ հայցում 

անելուց։ 
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Ցանկալի արդյունք  

Կարևոր է անդրադառնալ այն հարցին,  թե որտեղ են կանայք ցանկանում ունենալ 

ազդեցություն։ Շատերը կարծում են, որ կանայք ցանկանում են նվիրաբերել կանանց 

և աղջիկների համար։ Եթե լինի կրթաթոշակային ֆինանսավորում, նրանք 

կցանկանան, որ այն լինի կանանց կամ աղջիկների համար։ Եթե գիտական 

նախաձեռնություն, ապա խթանել կին գիտնականների թվի աճին։  

Բայց արդյոք ճի՞շտ է այս ընկալումը։ Պատասխանն է՝ «երբեմն»։ Մենք գիտենք, որ 

կանայք բարեգործական մի շարք ենթաճյուղերում աջակցում են խնդրիների, որոնք 

սեռով պայմանավորված չեն (տե՛ս գլուխ 1)։ 2016 թվականի հետազոտության 

շրջանակներում Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտը բացահայտեց, որ կանանց 

ավելի քան 46 տոկոսը նվիրաբերել էր կանանց և աղջիկներին սատարող ծրագրի՝ ի 

տարբերություն տղամարդկանց 37 տոկոսի։ Կանայք ավելի շատ են հակված 

նվիրաբերելու կանանց և աղջիկներին աջակցող ծրագրերին, քան տղամարդիկ, 

սակայն չենք կարող ընդհանրացնել այս պնդումը (Mesch et al., 2016): 

Նվիրաբերելով տարբեր բարեգործական ենթաճյուղերում՝ որոշ կանայք, (և որոշ 

տղամարդիկ) երբեմն այս կամ այն պատճառներից ելնելով, նվիրատվություն կանեն 

կանանց և աղջիկներին վերաբերող ծրագրերին։ Մենք չենք կարող առանց հարցնելու 

ենթադրություններ անել։ Կանայք կպատմեն ձեզ՝ ինչով են հետաքրքրված և ինչու։ Եվ 

իրենց հետաքրքրության շրջանակը կարող է փոխվել՝ կախված իրենց կյանքի 

փուլերից, եկամուտներից և ներկա պահի նպատակներից։ Կին պոտենցիալ 

դոնորներին նոր հնարավորություններ ներկայացնելիս մեզանից է կախված, թե 

ինչպես ենք ցույց տալիս ազդեցությունը՝ հաշվի առնելով, թե ինչպես է ցանկանում 

փոխել աշխարհը։ Ինչպես Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարանի մի շրջանավարտ 

ֆոկուս խմբի քննարկման ժամանակ ասաց. 

«Ինչպե՞ս է Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարանը ներդրում անում։ Պատմե՛ք ինձ 

պատմություն այն մասին, թե ինչպես ենք մենք փոխում աշխարհը։ Ես ծանոթ 

եմ հայտարարված առաքելությանը, բայց ինձ որոշ մանրամասներ 

ներկայացրե՛ք։ Պատմեք ինձ այն դրական ազդեցության մասին, որ մենք 

ունենում ենք․  ինչի, ու՞մ համար, և ինչու՞ է դա այդքան կարևոր։ Հենց դա է 

գայթակղիչ»։  

Ինչպե՞ս հարցնել և ոչ թե ենթադրել, թե ինչ նպատակի համար է ուզում նվիրաբերել 

կինը: 

 

Կատարեք նախագծում 

Ի՞նչ եք կարող անել զգալի, կարևոր աջակցություն ցուցաբերող կանանց համայնք 

ստեղծելու համար։ Նվիրատվություն հայցելու գործողությունը շատ անձնական 

բնույթի գործողություն է և կախված է կնոջ անձնական մտահոգություններից ու նրա 

հետ ձեր ունեցած հարաբերություններից։ Յուրաքանչյուր կնոջն ուղղված դիմումը 

տարբերվելու է նույնքան, որքան տղամարդկանց դեպքում։ Իհարկե, ինչպես արդեն 

նշվեց, կանանց՝ նվիրատվություն անելու որոշման հիմքում կան գենդերային 
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բաղադրիչներով պայմանավորված տարբերություններ։  Հետևաբար, ստորև 

ներկայացված օրինակներն ընտրված են, որպեսզի օգնեն ձեզ անդրադառնալ այդ 

տարբերություններին և ստեղծել ճիշտ միջավայր ու զրույցներ, որտեղ ավելի մեծ 

հավանականություն կա, որ մեծ թվով կանայք զգալի նվիրատվություն կանեն ձեր 

կազմակերպությանը: 

 

Սկսե՛ք հետաքրքրասիրությունից 

Հաշվի առնելով կանանց հետաքրքրությունների շրջանակը՝ ի՞նչ հարցեր կարող եք 

ուղղել իրեն։ Պատկերացրե՛ք, որ առաջին խոսակցության ժամանակ միայն 

կազմակերպության անունը կամ ոչ մի տեղեկություն առհասարակ չի տրամադրվում, 

փոխարենը դուք պարզապես փորձում եք պարզել նրա դիրքորոշումը և 

հետաքրքրությունների շրջանակը։ Հյուսիսային Ամերիկայի Հրեական ֆեդերացիայի 

ներկայացուցիչ Բեթ Մաննը հենց այս ռազմավարությունն է օգտագործում։   

Նա ինձ հետ կիսվել է այս տեղեկությամբ. 

«Ինձ համար կարևոր է հայցում անելուց առաջ մեկ կամ երկու անգամ զրուցել։ 

Ես հանդիպման նպատակ եմ դարձնում դոնորին և ոչ թե նվիրատվությունը։ 

Ժամանակն է տեղեկանալ դոնորի մասին և հասկանալ՝ ինչն է մտահոգում 

նրան։ Գրեթե յուրաքանչյուր սցենարի դեպքում այս մոտեցումը նախևառաջ 

հանգեցնում է հանգանակության, որը ոչ միայն նշանակալի է, այլև 

պարբերական է, կազմակերպության և վերջինիս առաքելության հետ կապի 

ամրապնդմանը զուգահեռ աճող»։  

 

Գնահատող հարցման մոդելում բացահայտումը առաջին քայլն է։ Ի՞նչ կլիներ, եթե 

մենք բացահայտման համար օգտագործեինք կնոջ հետ մեր ունեցած մեկ կամ երկու 

խոսակցությունները։ Բացահայտումը միայն սովորելը չէ։ Այն թույլ է տալիս 

հարաբերություններ ստեղծել, գնահատել արժեքները և կառուցել ընդհանուր 

փոխըմբռնում և առաջ ընթանալ։ Բաց, հետաքրքրասիրությամբ լցված, մտածելու 

տեղիք տվող հարցադրումները օգնում են դոնորներին իրենց փոփոխական և արագ 

ընթացող կյանքում կենտրոնանալ նպատակի վրա։  

Պատկերացրե՛ք հարցնել հետևյալը.  

● Ո՞րն է եղել ձեզ  ամենաշատ բավականություն պարգևած ֆիլանթրոպիկ 

փորձը։ Կարո՞ղ եք հիշել մի դրվագ, որը ամենահիշարժանն է և 

առանձնահատուկը ձեզ համար։ Մի ժամանակահատված, երբ ձեր 

ներգրավվածությամբ զգում էիք ավելի կենսունակ, արդյունավետ և ոգևորված։ 

o Կիսվեք մանրամասներով։ Ի՞նչը դարձրեց ձեր գործունեությունը այդքան 

ոգևորիչ։ 

o Ուրիշ ո՞վ էր ներգրավված։  

o Ի՞նչ արժեքների վրա էր հիմնված այդ փորձը։  

● Ի՞նչն եք ցանկանում պահպանել և/ կամ խթանել։ Ի՞նչն է խորապես կարևոր 

ձեզ համար։  
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● Ո՞ր հաստատություններն են ձեր կյանքում ձեզ համար կարևոր, մեկնաբանե՛ք, 

թե ինչու։  

● Ձեզ համար առաջնահերթությունների ցանկում ի՞նչ տեղ է զբաղեցնում մեր 

կազմակերպությունը։ 

o Այս վերջին հարցը անհարմար դրության մեջ չի դնի, եթե հարցնեք 

անկեղծ հետաքրքրասիրությամբ։ 

Շատ կարևոր է նաև ավելի շատ բան իմանալ նրա արժեքների և 

նախապատվությունների մասին։  

 

Դուք, ի տարբերություն հետազոտության կամ ճեպազրույցի, շատ ավելին կիմանաք 

նրա պատմությունից և վերը նշված հարցերից: Նաև ջերմ հարաբերություններ 

կառուցելու հնարավորություն կստեղծեք։ Վստահությունը կառուցվում է, երբ մարդիկ 

զգում են, որ իրենց ձայնը լսելի է։ 

Բաց հարցեր տալու վերաբերյալ թրեյնինգի ժամանակ մասնակիցներից մի տղամարդ 

նշեց, որ այս տիպի հարցերը աշխատող չեն տղամարդկանց պարագայում։ Նա նշեց, 

որ տղամարդիկ անցնում են բուն թեմային և ցանկանում են իմանալ՝ ինչ է իրենցից 

պահանջվում։ Նա իրավացի է։ Տղամարդիկ տարբերվում են կանանցից։ 

Այնուամենայնիվ, երկու կողմն էլ գնահատում է, երբ իրենց տրվում են բաց հարցեր, 

որոնք թույլ են տալիս պարզել արժեքները և այն, ինչ իրենց իրականում մտահոգում 

է: Չարլզ Քոլլիերը՝ Հարվարդի համալսարանի ավագ ֆիլանթրոպիկ խորհրդատուն, 

“Wealth in Families” գրքում անդրադառնում է այս հարցին։ Ռոնալ Շիլլերը (2013, 2016) 

դոնորների հետ համագործակցելու վերաբերյալ բազում գրքեր է գրել։ Նա 

հետևողականորեն նշում է, որ գումար հայթայթողներից քչերն են ժամանակ 

տրամադրում դոնորներից պարզ հարցերի միջոցով իմանալու, թե ֆիլանթրոպիայով 

ինչին են ձգտում հասնել։ Հարցադրման ձևը և հարցերի թվաքանակը կին և 

տղամարդ դոնորների դեպքում կարող են տարբերվել։ Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ 

է հարցադրումներ անել։ Բիրմինգհեմի Հարավային քոլեջի զարգացման գծով 

փոխնախագահ Վիրջինիա Գիլբերտ Լոֆթինն ասում է. «Ես միշտ նայում եմ իրենց 

պատմությունները,  որպեսզի հասկանամ  ինչով են իսկապես հետաքրքրվում։ 

Հաճախ առաջին հարցի նպատակն է լսել իրենց պատմությունը։ Տղամարդիկ ևս 

կկսիվեն, ուղղակի նրանք այլ կերպ են ձևակերպում իրենց մտքերը։  Երբ ես 

աշխատում էի Բիրմինգհեմում, Ալաբամայի համալսարանում հանդիպեցի մեր 

օպտոմետրիայի դպրոցի շրջանավարտի հետ, ով վերջերս դպրոցին նվիրատվություն 

էր արել։ Երբ նրան հարցրեցի, թե ինչու է օպտոմետրիան ընտրել, նա ասաց. «Ես 

քարոզչի երեխա եմ եղել, և երբ հինգերորդ դասարանում էի, դասարանի 

ամենացածրահասակն էի, նվագում էի կլարինետ և «Կոկա Կոլայի» շշից 

պատրաստած ակնոցներ կրում։ Շատ հակասոցիալական կերպար էի։ Երբ դարձա 15 

տարեկան, հասակս 23 սանտիմետր աճեց և սկսեցի կոնտակտային լինզաներ կրել։ 

Այդ լինզաները փոխեցին իմ կյանքը։ Ես հրաժարվեցի կլառնետ նվագելուց, սկսեցի 
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սպորտով զբաղվել և ավելի հաջողակ դարձա աղջիկների հարցում։ Այսպիսով, ես 

գիտեի, որ ուզում եմ իմ նման այլ երեխաների կյանքը նույնպես փոխել»։   

Ես հուզվեցի իր պատմությունից և կարող եմ ասել, որ նա նույնպես հուզվեց այն 

վերհիշելուց։ Երբ ես արդեն հեռանում էի, նա ասաց. «Եթե ցանկանամ անել ավելին, 

հնարավո՞ր է»։ Եվ այդպես էլ վարվեց՝ ևս մեկ նվիրատվություն անելով մեր այցից 

անմիջապես հետո»։  

 

Նախապատրաստե՛ք հետաքրքրասիրությամբ  

Հայցման և նախապատրաստման ժամանակ լրացուցիչ հարցերը արժևորվում են։ 

Հետագա խոսակցությունների ժամանակ օգտակար կլինի հարցնել՝  

● Ինչպե՞ս եք բարեգործությանը վերաբերող որոշումներ կայացնում տանը։  

● Նա ցանկանում է նվիրատվություն անել իր անունից, թե ամուսնու և/կամ 

ընտանիքի։  

o Եթե այլ անդամների ներգրավվելու ցանկություն կա, ապա ինչպես է 

առաջարկում նման հարաբերությունների սկիզբ դնել՝ առանձին 

հանդիպումների, թե՞ իր միջոցով։  

● Ցանկանու՞մ է համատեղ բարեգործական աշխատանքների մաս կազմել։  

o Ի՞նչ հարցեր ունի նվիրատվություն անելու վերաբերյալ։  

 

Նման ուղիղ հարցադրումները կամրապնդեն կապերը՝ ստեղծելով վստահության 

զարգացման հիմքեր։ Կանայք գնահատում են ներդրման խորհրդատուների կողմից 

իրենց ուղղված քննող հարցերը։ Ազդեցիկ կլինի, եթե ինքներդ ներկայանաք որպես 

գործընկեր, ով պատրաստ է լսել և առաջարկել այնպիսի տարբերակներ, որոնք 

կօգնեն նրան հասնել իր նպատակներին: 

Կանադայի Համիլթոն համայնքի հիմնադրամի ֆիլանթրոպիկ ծառայությունների 

փոխնախագահ Շերրի Մերեդիթը իրեն համարում է պոտենցիալ դոնորների 

գործընկեր։ Նա կիսվեց “Women 4 Change”-ի անդամներից մեկի պատմությամբ։ 

Վերջինս ցանկանում էր նախաձեռնությունների դրամաշնորհներ տրամադրել 

հիմնադրամին։ Մերեդիթը լսեց նրան՝ հաշվի առնելով այդ ցանկությունը, այնուհետև 

հարցրեց, թե որտեղ նա կցանկանար մեծ ադեցությունն ունենալ։ Մերեդիթի հարցերի 

շնորհիվ դոնորը բացահայտեց իր կապը կրթության ոլորտի հետ,  ինչի արդյունքում և 

Համիլթոն համայնքի հիմնադրամի հետ համատեղ դարձավ համայնքում 10-ամյա 

կրթության ոլորտին ուղղված կարևոր ծրագրերի համահիմնադիր։ Նվիրատուն 

շարունակում է աջակցել “Women 4 Change”-ի դրամաշնորհները՝ լինելով նաև իր 

համար հոգեհարազատ փոփոխության գործակալ: 

Հետաքրքրասիրությունը երկկողմանի է: Պոտենցիալ ներդրում անող կանայք ձեզ 

մանրամասն հարցեր կուղղեն։ Նրա հարցերը ընդունե՛ք որպես պատշաճ մի 

ընթացակարգ և ունկնդրե՛ք հետաքրքրվածությամբ և ոչ թե պաշտպանվողի դիրքից։ 

Գուցե նա հարցնում է այն խնդրի վերաբերյալ, որը դուք փորձում եք լուծել, որպեսզի 

պարզի իր դերակատարումը։ Ժամանակ տրամադրեք, որպեսզի լսեք և հասկանաք 
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թե ինչի մասին են հուշում նրա հարցերը։ Ձեր արձագանքը՝ տեղին հարցերով, իր 

հերթին, պարզապես պատասխան տալու փոխարեն, կօգնի արձագանքել նրա 

մտահոգություններին։  

Ձեր պոտենցիալ դոնորին կարող է նաև հետաքրքրել, թե ինչպես կատարել 

նվիրատվություն։ Որպես դրամահավաք իրականացնողներ՝ մենք գիտենք, թե ինչպես 

ավելի ամրապնդենք հարաբերությունները՝ կապելով նրան այլ կազմակերպչական 

ղեկավարների և աշխատակազմի հետ, որպեսզի պատասխանենք նրա հարցերին և 

պատմենք ավելին հանգանակության անհրաժեշտության մասին: Լավագույն փորձը 

բարելավելու միջոցն է՝ խնդրել ներկա նվիրատուին կիսվել իր բարեգործական 

ճանապարհով և պատմել, թե ինչպես է նա մեծ նվիրատվություն արել։ Մենք շատ 

տպագիր կամ բանավոր ներկայացրած օրինակներ ունենք այն մասին, թե ինչպես են 

տղամարդիկ նմանատիպ նվիրատվություն արել։ Սակայն կանանց նմանատիպ 

որոշումների մասին օրինակները ավելի սակավ են։ Այս թեմայով մտերմիկ զրույցները 

կարող են լինել հզոր, իսկ մտերմիկ միջավայրում բազում հարցեր կարող են ստանալ 

իրենց պատասխանները։  

Բիզնեսի աշխարհը կանանց մենթորության նոր նպատակադրված ձև է մշակել, այն 

է՝ տաղանդավոր կանանց կարիերայի և ճանաչվածության հովանավորչություն։ Ոչ 

առևտրային կազմակերպությունները կարող են այս մոտեցումը հարմարեցնել՝ 

ծանոթացնելով կանանց իրենց համախոհների հետ, որոնք կօգնեն նրանց 

կողմնորոշվել իրենց բարեգործական գործունեության հարցում։ Որոշ 

կազմակերպություններ կազմակերպում են դոնոր-կրթական ֆորումներ։ Ուրիշները 

ներկայիս և պոտենցիալ դոնորների անհատական հանդիպումներ են 

կազմակերպում։ Դոնորին այլ անձանց հետ ծանոթացնելը ձեր՝ վստահելի 

գործընկերոջ դերը կատարելու մեկ այլ տարբերակ է։  

Նախապատրաստման գործընթացի ժամանակ նաև պետք է դոնորին օգնել 

բացահայտել իր երազանքը։ Վերոնշված հարցերը կօգնեն նրան անդրադառնալ 

հանգանակության փաստերին։ Իսկ ու՞ր մնաց այն ազդեցությունը, որ նա ուզում է 

ունենալ աշխարհում։ Ինչի՞ է ձգտում հասնել հանգանակության միջոցով։ Ո՞րն է իրեն 

մտահոգող ամենամեծ խնդիրը։ Ի՞նչ է նա ցանկանում փոխել իր երեխաների և 

հետագա սերունդների համար։ Ի՞նչը կարող է նրան դրդել կատարել ավելի կարևոր 

նվիրատվություն հանուն ցանկալի ազդեցության։ Այս վերջին հարցը ստեղծված չէ 

ավելի մեծ գումարի նվիրաբերության դրդելու համար։ Ավելի շուտ՝ դու 

ուսումնասիրում ես և իմանում, թե ինչ խոչընդոտների պատճառով է նա մտահոգված, 

և օգնում են նրան ավելի մեծ հնարավորությունների մասին երևակայել։  

Սկզբնական խոսակցությունների ժամանակ դուք իմացաք նրա արժեքների մասին։ 

Հաջորդող այս հարցերը օգնում են հասկանալ, թե ինչպես է կինը ցանկանում ներդնել 

այդ արժեքները ֆիլանթրոպիայում՝ մեծ ազդեցություն ունենալու և իր ուրույն 

տեսլականը ստեղծելու համար։ Հետաքրքրասիրությամբ լցված մնալը կօգնի ձեզ 

տրամադրել տարածք և ժամանակ, որպեսզի թույլ տաք նրան ձեզ պատմել  այն 

մտքերն ու հաշվարկները, որ անում է  իր նպատակներին հասնելու համար։  
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Դարձրե՛ք ֆիլանթրոպիան բացահայտ 

Մինչ դիտարկեք այն, թե ինչպես եք դիմում, կուզենայի շեշտել 4-րդ գլխում 

շարադրված մի միտք։ Կնոջ հետ փոխհարաբերությունների ողջ ընթացքում պետք է 

բացահայտ պահել ֆիլանթրոպիկ աջակցության անհրաժեշտությունը։ Թեև 

ֆիլանթրոպիայով առաջ ընթանալիս կարող եք արդյունքի չհասնել՝ հաշվի առնելով 

կնոջ՝ անընդհատ վերլուծելու և ներգրավվելու ցանկությունը, պետք չէ շրջանցել 

ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ խոսակցությունը, երբ այն իսկապես տեղին 

է։ Կանանց՝ 25 տարվա ֆիլանթրոպիայի ծրագրերում չբարձրաձայնած մի 

համոզմունք կար՝ «հիմնե՛ք այն, և նրանք կգան ու նվիրատվություն կանեն»։ Ինչպես 

նախկինում քննարկվել է, այդպես չեղավ՝ մի շարք պատճառներից ելնելով։ Չի կարելի 

ենթադրել, որ կնոջ ներգրավվածությունը կհանգեցնի իր կողմից ֆիլանթրոպիկ 

աջակցության։  

Դյուքի համալսարանը  2013 թվականին՝ կանանց ֆիլանթրոպիայի իր մոտեցումը 

նախագծելիս, տեղյակ էր այս գծային կապի բացակայության մասին։ Երբ հիմնեց կին 

դոնորների և առաջնորդների նպատակային խումբը, միանշանակ այլ դիրքորոշում 

ուներ կանանց ֆինանսական աջակցությունը մեծացնելու անհրաժեշտության 

հարցում։ Սկզբում բոլոր անդամները ցանկանում էին ունենալ ներառող բնույթի 

ծրագիր, որպեսզի Դյուքի բոլոր կանայք ընդգրկվեին և ցանկացած չափի 

նվիրատվություն անեին։ Երբ հանձնաժողովի անդամները աստիճանաբար 

տեղեկացան այն բոլոր եղանակների մասին, որոնցով կանայք արդեն իսկ 

ներգրավված էին և հանգանակում էին Դյուքին, նրանք ուշադրությունը սևեռեցին 

մեծ չափի նվիրատվությունների պակասի վրա: Դյուքի կին շրջանավարտները նույն 

մեծության և հաճախականության նվիրատվություն չէին անում, ինչ տղամարդիկ։ 

Մասնակիցների սեփական որոշումն էր նախապատվություն տալ այս խնդրի 

լուծմանը։ 

Նրանք ձևակերպեցին իրենց տեսլականը և հավաքվեցին հստակ նպատակի շուրջ։ 

Եթե Դյուքի աշխատակիցները չմնային հավատարիմ համալսարանի 

ֆիլանթրոպիական տեսլականին, աշխատանքային խումբը գուցե առաջարկեր 

ներգրավման մոդել, որը չէր հանգեցնի նշանակալի ֆիլանթրոպիայի: Փոխարենը, 

Դյուքը խթանում է կանանց ֆիլանթրոպիան և առաջնորդությունը մասնակիցներով, 

որոնք միանում էին վերջերս ձևավորված կանանց ազդեցության ցանցին: 

Անհատներն իրենց կյանքի ընթացքում հանգանակության կուտակային նշաձողը՝ 

100,000 ԱՄՆ դոլարը  հատելիս ինքնըստինքյան անդամակցում էին։ Վերջերս ցանցը 

ներկայացրեց անդամակցության   ավելի ցածր նշաձող բակալավրի երիտասարդ կին 

շրջանավարտների համար՝ նպատակ ունենալով խրախուսել նրանց ձևավորել 

Դյուքին փոխհատուցելու մոդել և հարստացնելու կամավոր առաջնորդների ու 

դոնորների թեկնածուների ցանկը։  
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Կատարե՛ք ազդեցիկ հայցում  

Ազդեցիկ հայցում մշակելու հիմնական տարրն է՝ պարզապես այդպե՛ս անել:  

Մենք վարանում ենք։ Աշխատակիցներից մեկը պատմեց, որ վերջերս մի կին 

նվիրատվություն հայցելու մեծ նշաձող էր սահմանել։ Այնուհետև սկսեց 

անհանգստանալ նման առաջարկ անելուց։ Նա գիտեր, թե որքան է ընտանիքը 

վճարում դպրոցական ուսման վարձի համար, և գիտեր, որ կինը շատ ժամեր է 

ծախսել՝ աշխատելով վերջին գալա միջոցառման համար: Այսպիսով, դրամահավաք 

իրականացնողը ինքն իրեն համոզեց հայցել ավելի փոքր չափի նվիրատվություն։  

Իմ ամենասիրած մեջբերումներից մեկը դուրս եմ բերել կին առաջնորդների խմբից, 

երբ նրանք խոսում էին հանգանակության հարցում իրենց համարձակ լինելու մասին։ 

Մի կին ասաց. «Մենք երկու քայլով չենք անցնի անջրպետը»։ Մենք, իրոք, 

առասպելներով և անուշադրությամբ առաջացած անջրպետ ունենք։ Անհրաժեշտ է մի 

քանի համարձակ հայցում, և մնացածն արդեն ավելի հեշտ կընթանա։ 2014 թ.-ին 

ՄաքԳիլլ համալսարանի զարգացման գծով փոխտնօրենը հետաքրքրվեց կանանց 

բարեգործության ներուժով, խնդրեց իր թիմին ուսումնասիրել մինչ այդ պահը արված 

հետազոտությունները և առաջարկել մի քանի գաղափար: Ավելին՝ այդ աշխատանքը 

ավարտին դեռ չհասցրած՝ նա համարձակորեն հայցեց և ստացավ 1 միլիոն ԱՄՆ 

դոլարի նվիրատվություն մի կին շրջանավարտից, ով անցյալում երբեք նույնիսկ այդ 

գումարին մոտ նվիրատվություն չէր արել։ Այդպիսով, նա համոզվեց կին 

շրջանավարտների չիրագործված ներուժի մասին։ Նա օգնեց ՄաքԳիլլին կին 

դոնորների ցանկը մեծացնելու նպատակով հարմարեցնել վերլուծական տվյալները և 

վարքագծերը։ 

Նախագծման իմ մարտահրավերն է ձեզ՝ հայցե՛ք կնոջից, ըստ ձեզ, հնարավոր 

ամենահամարձակ գումարի չափը։ Ինքներդ ձեզ ենթադրություններ մի՛ արեք։ Երբ 

համարձակորեն դիմում եք, համոզիչ մանրամասներ տրամադրելով հավանական 

ազդեցության, փոփոխության և հնարավորության մասին, ապա կունենաք կարևոր և 

իսկական զրույցներ հանգանակության վերաբերյալ, ավելի փոքր լոգիստիկ 

զրույցների փոխարեն։ 

 

Դիտարկե՛ք համագործակցային հանգանակության հնարավորությունները 

Ֆինանսավորման նպատակին հասնելու լավագույն փորձն է նախագծել դոնորների 

բուրգ։ Ովքե՞ր են ձեր ցանկում այն քիչ մարդիկ, ովքեր կարող են մեծ գումար 

նվիրաբերել։ Այս պոտենցիալ լավագույն դոնորներից առաջնորդության համար 

պահանջվում են մեծ չափի նվիրատվություններ, որոնք օգնում են հասնել բուն 

նպատակին։ Շատ այլ դոնորներ միանում են՝ մասնակցություն ցուցաբերելով ավելի 

ցածր մակարդակներում։  

Իսկ ի՞նչ կլիներ, եթե կանանց աջակցությունը դիտարկվել այլ տեսանկյունից։ Եթե 

ուզում եք հասկանալ, ապա երևակայեք մի կանաչ բլրակ, որում հիմնական 

դոնորների մեծ մասն է բնակվում։ Երբ մի քանի հոգու եք դիմում զգալի չափի 

նվիրատվություն հայցելու համար, ինչպես օրինակ՝ “Women Moving Millions”-ը, որ 
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հայցում էր 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարի նվիրատվություն, կամ Դյուք համալսարանը՝ 

սահմանելով կուտակային՝ 100,000 ԱՄՆ դոլարի հանգանակության շեմ, դուք կարող 

եք զարկ տալ կանանց ֆիլանթրոպիայի արագ զարգացմանը։ Իսկ բլրակի վրա 

գտնվող կանայք համայնք են, որը կայունություն է ստեղծում ձեր կազմակերպության 

համար։ Ինչու՞ չնախագծել համագործակցային հանգանակության 

հնարավորություններ։  

 

Դարթմաութի քոլեջը ստեղծեց այդպիսի նախագիծ.2014 թվականի սկզբերին նվիրյալ 

շրջանավարտների մի փոքր խումբ սահմանեց հավակնոտ նպատակ՝ հավաքագրել 

դարթմութցի 100 կանանց, ովքեր Դարթմութի քոլեջի հիմնադրամի 100-ամյակի 

պատվին 100,000 ԱՄՆ դոլարի և ավել նվիրատվություն կանեն։  

Նրանք արտասովոր արձագանք ստացան. երեք ամիսը չլրացած շուրջ 114 կանայք 

միացան «Հարուրամյա շրջանակ»-ին՝ հավաքելով մոտավորապես 15 միլիոն ԱՄՆ 

դոլար՝ ֆինանսական օգնություն ցուցաբերելու ներկայիս ուսանողներին` 

ցուցադրելով համայնքի ուժը և Դարթմութի կանանց նվիրվածությունը։ Շրջանակը 

այս պահին ունի 175 անդամ և բաց է Դարթմութի բոլոր շրջանավարտների համար 

(https://www.dartmouthcentennialcircle.com/about/): 

Ինչպե՞ս Դարթմութի կանայք հասան այս նշանակալի արդյունքին։ Դաթմութն արդեն 

իրականացնում էր տարեկան հանգնանակության մի հաջողակ ծրագիր, որը ծավալով 

երկրորդն էր երկրում։ Քեթրին Քրեյգհեդ Բրիգսը՝ Դարթմութի 1988 թվականի 

շրջանավարտը, արդեն մի անգամ իր կուրսի 25-րդ վերամիավորման ժամանակ եղել 

էր առաջնորդ։ Երբ նա տեղեկացավ 100-րդ տարեդարձի մասին, ցանկացավ սկսել 

կանանցից գումար հայցելու համարձակ նախաձեռնություն, որը ենթադրում էր, որ 

յուրաքանչյուր անդամ  100,000 ԱՄՆ դոլար կհատկացնի Դարթմութի քոլեջի 

հիմնադրամին։ Քեթրինը 2017 թվականի ֆիլանթրոպիայի տարեգրության 

սիմպոզիումին պատմեց հետևյալը. 

«Կանայք տարբերվում են։ Մենք հարաբերությունների վրա կենտրոնացող ենք, 

ոչ թե հիերարխիայի: Մենք ուզում ենք իմաստալից մի բանի մաս կազմել։ Եվ 

մենք բոլորս հավաքական պատասխանատվություն ենք կրում։ Ես մտածեցի, 

որ եթե մենք մեր առջև համարձակ նպատակ դնենք և կանանց համար 

ֆինանսական օգնության համար գումար հավաքենք, ապա կօգնենք ոլորտում 

հավասարություն հաստատել: 

Ես նաև գիտեմ, որ կանայք միայնակ չեն ղեկավարում։ Ես աշխատանքը 

նախագծելու համար երկու համանախագահի և մի խումբ առաջնորդների 

ներգրավեցի։ Աշխատակազմի հետ մեկտեղ մենք բոլորս ներգրավված էինք 

պլանավորման գործընթացում։ Մենք գիտեինք, որ ցանկանում էինք ընդգրկել 

մեր ցանցը, ուստի պլանավորեցինք մտերմիկ զրույցներ և հայցումներ։ Մենք 

ավելին էինք անում, քան հանգանակության հայցում, մենք ցանկանում էինք 

ձևավորել համայնք։ Եվ գիտեինք, որ այդ համայնքը կուզենա ավելին անել, քան 

պարզապես նվիրատվությունն է, այդ իսկ պատճառով հանդես եկանք 

https://www.dartmouthcentennialcircle.com/about/
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համալսարանում և մեր հավաքույթներում հանգանակության ազդեցության 

մասին տեղեկացնելու, դրանցում ներգրավելու և ինտելեկտուալ զարգացում 

ապահովելու հնարավորություններով։  

Երբ սկսեցինք դիմել, այնպես արեցինք, որ լինի մտերիմ անձի կողմից՝ մեկը, ում 

հետ նրանք կապված էին։ Երբեմն երկու կամ երեք զրույց էր պահանջվում 

հարցերին պատասխանելու և ազդեցությունը ցույց տալու համար։ Մենք երեք 

ամսվա ընթացքում հույս ունեինք, որ 50 հոգի կանդամակցի, իսկ արդյունքում 

ունեցանք 114 անդամ։ Բոլոր տարիքային խմբերի կանայք հանգանակություն 

էին անում, և նույնիսկ նրանք, ովքեր նախկինում երբեք այդ չափի 

նվիրատվություն չէին արել։  

 

Մինդի Լեյնը՝ Դարթմութի «100-ամյակի շրջանակի» տնօրենը, ինձ նույնպես 

պատմեց.  

«Արդեն հինգ տարի է՝ մենք «100-ամյակի շրջանակի» անդամ ենք և մեծ ներուժ 

ենք տեսնում այն գաղափարի մեջ, որ շրջանակը երբեք չի փակվում։ Մենք 

ունենք 175 անդամ, և ներկայիս անդամները շարունակում են 

առաջնորդության տարեկան նվիրատվություններ անել։ Ես հավատում եմ, որ 

սա ընդօրինակելի է, եթե դուք ունեք նախաձեռնությունն առաջ տանելու 

համար կամավորներ, ղեկավարներ, ոգեշնչող տեսլական և նվիրված 

աշխատակազմի աջակցություն։ Հավասարը հավասարի կոչերը և տեսլականը 

կիսելու ունակությունը մեր հաջողության բանալին էին»։  

 

Կարևոր էր ունենալ մեծ ազդեցության գլխավոր նպատակ, այս պարագայում՝ 

ֆինանսական աջակցություն։ Այն գրավիչ էր, և շարժեց կանանց երևակայությունը՝  

դրդելով նրանց դառնալ այս ոգևորիչ նախաձեռնության մի մասը։ Համայնքի մաս 

կազմելու շնորհիվ պահպանվում է Դարթմութին աջակցելու նրանց 

ներգրավվածության և ոգեշնչվածության բարձր աստիճանը։ Մենք տեսանք 100-

ամյակի շրջանակի» տևական ազդեցությունը։ 2012 թվականին 10,000 ԱՄՆ դոլար 

նվիրատվություն անող կանայք ամենամյա հիմնադրամի 18 տոկոսն էին կազմում, 

2016 թվականին՝ 29 տոկոսը։ Նույն ժամանակահատվածում 30,000 ԱՄՆ դոլարի չափ 

նվիրատվություն անող կանանց տոկոսը 27-ից աճեց՝ հասնելով 50-ի, և տարեկան 

100,000 ԱՄՆ դոլար նվիրաբերողների թիվը 4 տոկոսից դարձավ 20։ «100-ամյակի 

շրջանակի» կանայք Դարթմութի ֆիլանթրոպիայի համար նոր ուղի էին կերտել։ Ամեն 

տարի նրանք շարունակում էին առատաձեռնորեն աջակցել Դարթմութին՝ միևնույն 

ժամանակ ոգեշնչելով այլ կանանց մեծացնել իրենց նվիրատվությունը ցանկացած 

մակարդակում։  

Դարթմութի նախագահ Ֆիլ Հանլոնը նույնպես բարձր էր գնահատում «100-ամյակի 

շրջանակի» ծրագիրը դպրոցում և ցանկացած մակարդակում կանանց 

նվիրատվությունների աճի  արդյունավետության պատճառով։ 
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Անկասկած, «100-ամյակի շրջանակի» շրջանավարտները նորարաներ են, և նրանք 

ֆիլանթրոպիան տանում են նոր, իմաստալից ուղղությամբ։ Կանանց բաժին է ընկել 

Դարթմութի քոլեջի հիմնադրամին հատկացվող ընդհանուր գումարի 31 տոկոսը՝ 

նախորդ տարվա 22 տոկոսի դիմաց, իսկ Դարթմութի շրջանավարտները փակում են 

բոլոր մակարդակներում առկա բացը: Կարծում եմ, որ «Շրջանն» է այս 

փոփոխությունը առաջ տանողը, և առաջիկա տարիներին ես ակնկալում եմ, որ ավելի 

շատ շրջանավարտներ կհետևեն «Շրջանի» օրինակին և ներդրումներ կկատարեն՝ 

հանուն մեր ուսանողների ապագայի: Դարթմութի ծրագիրը ինձ համար նման է հենց 

այդ կայուն կանաչապատ բլրակի գագաթին: Մտածեք, թե ինչպես եք կարողանալու 

ինքներդ կազմակերպել ձեր աշխատանքները՝ կազմակերպությանն աջակցություն 

ապահովելու համար: 

 

Չափումներ  

Կախված թե ինչ եք նախագծում, մշակե՛ք չափումներ առաջընթացին հետևելու և 

հաշվետվողականությունն ապահովելու համար։ Դիտարկե՛ք հետևյալ ցանկը, 

որպեսզի տեսնեք, թե ինչն է համապատասխանում ձեր նախագծին կամ ուղղորդում 

այն հարցում, թե ովքեր կարող են օգնել։  

● Տվյալների հիմնական չափանիշներ 

o Կանանց հանգանակության ընդհանուր գումար, 

o Հանգանակող կանանց թվի աճ, 

o Մեծ գումարի նվիրատվություն անող կանանց տոկոս, 

o Ձեր դոնորների ցանկում կանանց տոկոսային հարաբերությունը և 

վերջինիս փոփոխումը, 

o Տոկոսային հարաբերությունը այն կանանց շրջանում, ում դիմել եք և 

վերջինիս փոփոխումը: 

 

● Ընդլայնված չափումներ  

o Տնային տնտեսությունում որոշումների կայացման վերաբերյալ 

տեղեկություն,  

o Ձեր կազմակերպությանն ամենամեծ նվիրատվություն կատարած 

կանանց տոկոսային հարաբերություն, 

o Կանանց ուղղված համարձակ ֆինանսավորման հայցերի թիվը, 

o Կանանց ներկայացնելու համար համատեղ ֆինանսավորման 

հնարավորությունների թիվը, 

o Եթե նախագծում եք կանանց համատեղ հանգանակության 

նախաձեռնություն, ապա չափեք նաև բոլոր կանանց 

նվիրատվությունների ազդեցության տարածումը։ 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 

Մինչև հայցումը, կանայք ցանկանում են, որ իրենց լսեն և ճանաչեն։ 

● Ժամանակ տրամադրե՛ք նրա արժեհամակարգի և նպատակների մասին 

տեղեկանալու համար։ 

● Իմացե՛ք, թե որն է նրա տեսլականը և ինչի է ձգտում հասնել։  

Կանայք բազում հաշվարկներ են անում նվիրատվության վերաբերյալ որոշում կայացնելուց 

առաջ։ 

● Եղե՛ք հետաքրքրասեր։ 

● Տրամադրե՛ք ժամանակ և տարածք նրա հարցերի համար։  

Կանայք կարող են ընտրել համագործակցել ուրիշների հետ` իրենց նվիրատվությունը 

ընդլայնելու համար:  

● Ստեղծե՛ք համատեղությամբ նվիրաբերելու հնարավորություններ 

Կանայք հանգանակում են և ցանկանում են, որ իրենց նվիրատվությունն ազդեցություն 

ունենա։  

● Հայցումը ներկայացրե՛ք որպես իր տեսլականին հասնելու հնարավորություն։ 

● Դիտարկե՛ք մտերիմ անձնանց կողմից հայցման տարբերակը։ 

● Հայցում անելուց եղե՛ք համարձակ։ 
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ԳԼՈՒԽ 12. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Դոնորները գործընկեր են, ոչ թե թիրախ։ Պատմե՛ք ինձ, թե ինչպիսին է լինելու մեր 

համատեղ գործունեության ազդեցությունը»։ 

— Հարցազրույց շրջանավարտի հետ 

 

Ակնարկ  

 

Այս գլուխը անվանվել է «ազդեցություն», քանի որ լավ կառավարում նշանակում է 

յուրաքանչյուր դոնորին օգնել հասկանալ իր հանգանակության ազդեցությունը։  

Կառավարումը այս առումով պարզապես դոնորի հետ հարաբերությունների 

ստեղծման և ամրապնդման մի մաս է։ Այն վստահության է ապահովում, որը 

ցանկացած դոնորի հետ՝ հատկապես կանանց, ամուր հարաբերությունների հիմք է։ 

(Կարո՞ղ եմ ես վստահ լինել, որ դուք իմ գումարը կօգտագործեք այն նպատակի 

համար, որի մասին նշում եք): Վստահությունը անհատական բնույթի է և կառուցվում 

է գործողություն առ գործողություն։ Ազդեցությունը վստահության բնական հետևանք 

է։ Ազդեցությունը սոցիալական պատասխանատվություն է։ Սոցիալական 

պատասխանատվության նկատմամբ մեկի հետաքրքրությունը և մտահոգությունը 

բխում են կազմակերպության նկատմամբ վստահությունից:  

Նվիրատուների մեծ մասը վստահություն և ազդեցություն է փնտրում, իսկ կանայք՝ 

ավելի հաճախ:  

Ինդիանա համալսարանի Լիլի Ֆեմըլի դպրոցն ուսումնասիրեց նվիրատվություն 

կատարելիս ոչ առևտրային կազմակերպություններից սպասումների գենդերային 

տարբերությունները և հայտնեց, որ կանանց 45.3 տոկոսը, իսկ տղամարդկանց 26.4 

տոկոսը ցանկանում են տեղեկանալ իրենց հանգանակության ազդեցության մասին 

(Center on Philanthropy, 2011): Նույն հետազոտության շրջանակում կանայք 

ակնկալում էին ավելի շատ շարունակական տեղեկության տրամադրում, քան 

տղամարդիկ (համապատասխանաբար 45 և 36 տոկոս)։ Ակնկալվում էր, որ 

կազմակերպությունը կարձագանքի նրանց խնդրանքին՝ տեղեկացնելով, թե ինչպես 

պետք է օգտագործվեր հանգանակված գումարը  (համապատասխանաբար՝ 80.4 և 

68․ 4 տոկոս), ինչպես նաև ակնկալվում էր, որ նրանց կառաջարկվեր ներգրավված 

լինել կազմակերպության գործունեությանը (համապատասխանաբար՝ 15 տոկոսի 

հարաբերակցությունը 5․ 3-ի)։ Այս բոլորը վիճակագրական նշանակության 

տարբերություններ էին։  

Հարավային Բիրմինգհեմ քոլեջի Վիրջինիա Գիլբերթ Լոֆթինը պատմել է ինձ.  

«Բոլոր դոնորները ցանկանում են տեղեկանալ ազդեցության մասին։ Նույնիսկ 

եթե անցյալում այդպես է եղել, այլևս ճշմարիտ չէ այն միտքը, որ տղամարդիկ 

գործողության վրա են կենտրոնանում, իսկ կանայք՝ հարաբերությունների։ 

Մենք պետք է տղամարդկանց սիրտը նույնպես գրավենք։ Զգացմունքային 
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կապը նույնքան կարևոր է թե՛ տղամարդկանց, թե՛ կանանց դեպքում։ 

Պարզապես արտահայտման ձևն է տարբեր»։  

 

Այդ տարբերությունը կարող է ի հայտ գալ սկզբնական փուլում՝ հավանական 

ազդեցությունը հասկանալու նպատակով կատարված հարցադրումներից։ Ստորև 

ներկայացրած օրինակը ցույց է տալիս, թե ինչպես են կանայք մինչ հանգանակելը 

ուշադրությունը կենտրոնացնում այդ հանգանակության հնարավոր ազդեցության 

վրա։  

 

Երբ Մեմֆիսի 100 միլիոն ԱՄՆ դրամի Plough հիմնադրամի խորհուրդը քննարկում էր 

ընտանեկան բռնության զոհերի համար նախատեսված ընտանեկան 

անվտանգության կենտրոնը ֆինանսավորելու հարցը, հոգաբարձուների խորհրդից  

վեց տղամարդ խնդրեց «բնակչության ամբողջական կազմի բաշխումը և 

տեղեկություն այն մասին, թե ինչպես է այն փոխվել տարիների ընթացքում՝ ըստ 

տարածքի»,-հիշեց խորհրդի նախագահ Դիանա Ռուդները: Հակառակ դրան՝ 

խորհրդի 4 կին անդամ ցանկանում էր իմանալ, թե ինչպես է դա ազդել երեխաների 

վրա, որտեղ են նրանք գնում դպրոց, և ինչպես պահել ընտանիքները միավորված: Ի 

վերջո, հիմնադրամը 2010 թվականին կենտրոնին տվեց 1 միլիոն դոլար: 

Նվիրատվություն կատարելուց առաջ շահառուների վրա հնարավոր ազդեցությունը 

հաշվի առնելիս կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվությունից հետո կանանց համար 

նույնքան կարևոր է ազդեցության մասին մանրամասն տեղեկանալը: Մեջբերում 

Վիլյամ և Մերիի քոլեջի տարբեր շրջանավարտների հետ ֆոկուս խմբերի 

քննարկումներից.  

● Ինձ համար ավելի շատ նվիրատվություն անելու խթան է ազդեցություն 

տեսնելը։ Տեսնել մարդկանց ոգևորված այն ամենով, ինչ անում են, և 

կազմակերպության ազդեցությունը մարդկանց կյանքի վրա՝ այս ամենն է 

պայմանավորում իմ ներգրավվածությունը։  

● Երբ մարդկանցից իմանում ես, որ քո նվիրատվությունը օգնում է. սա է առաջ 

մղող գործոնը։ Ես հետաքրքրված եմ խնդրով և ցանկանում եմ տեսնել, թե 

ինչպես է գումարը օգտագործվում։ Դա ինձ մոտ ավելի շատ նվիրաբերելու 

ցանկություն է առաջացնում։ Ես ֆինանսների ոլորտի մարդ եմ, բայց 

զգացմունքային վերաբերմունք ունեմ իմ հնարավոր ազդեցության նկատմամբ: 

● Ես շահառուների մասին պատմություններ եմ փնտրում: Սիրում եմ 

ուսանողներից ստանալ նամակներ։ Նրանք ինձ պատմում են, թե ինչ են արել 

ամռանը մեր հետազոտական դրամաշնորհի միջոցով: 

● Ես ուզում եմ տեսնել իմ ներդրումների արդյունքները: Արդյո՞ք գումարը 

կհանգեցնի փոփոխության: Ինչպե՞ս է այն փոխակերպվում։  

● Այնքան կարևոր է արդյունք տեսնելը։ Սա իրականում ավելացրեց մեր 

հանգանակության չափը [մեջբերում այլ կազմակերպությունից]։  



145 
 

 
 

Այս կանայք պատմում էին, որ Վիլյամ և Մերիին, ինչպես նաև այլ ծրագրերին 

շարունակաբար նվիրատվություն անելու հիմնական շարժառիթը ազդեցության հետ 

հուզական կապն էր։ Հարցվողները ցանկանում էին, որ իրենց գումարները 

հանգեցնեն փոփոխությունների կամ որևէ խնդիր լուծեն։ Նրանք մանրամասներ և 

փաստեր էին ուզում ազդեցության մասին, ինչպես նաև՝  ցանկանում էին առնչվել 

արդյունքներին (պատմություններ, որոնց շնորհիվ ականատես կլինեին 

առաքելության իրականացմանը):  

Մինչև Բիրմինգհեմի Հարավային քոլեջ տեղափոխվելը և զարգացման գծով ղեկավար 

դառնալը, Վիրջինիա Գիլբերտ Լոֆթինը Բիրմինգհեմի Ալաբամայի համալսարանի 

զարգացման հաղորդակցության և գլխավոր նվիրատվությունների գծով 

փոխնախագահի օգնականն էր: Նա պատմեց, որ ինքն անդրդվելի էր այն հարցում, որ 

հաղորդակցությունն ու տնտեսվարությունը պարզապես թվերը և (կամ) դոլար 

փոխանցելը չէ, այլ գումարն առաքելության իրականացման հետ կապելը։ Սա 

յուրացրել է իր առաջին աշխատանքի ժամանակ, երբ Բիրմինգհեմի երիտասարդ 

կանանց քրիստոնեական ասոցիացիայում կամավոր դրամահավաք էր 

իրականացնում: 

Մենք միջոցներ էինք հավաքում անօթևան երեխաների ցերեկային կենտրոնի համար, 

և ես սովորեցի, որ երեխաների մասին խոսելն ավելի ու ավելի մեծ  գումարի 

նվիրատվություններ է բերում: Մենք դոնորներին հայտնում էինք, որ այս ծրագրով 

երեխաները ավելի երկար էին քնում, քանի որ ապաստարանները կարող են աղմկոտ 

լինել, և հաճախ անորոշությունը սպառում էր փոքրիկներին։  Նրանք նաև ավելի լավ 

էին սնվում, քանի որ նույնիսկ այդ նուրբ տարիքում նրանք ինչ-որ ձև զգացել էին, որ 

գուցե հաջորդ անգամվա ճաշի հույս չլինի։ Մեր դրամահավաքի նպատակն էր 

յուրաքանչյուր երեխային ապահովել հանգստանալու, սնվելու վայրով և մի փոքրիկ 

մահճակալով՝ իր անունով, մի վայր, որը միայն իրեն է պատկանում: Դա ավելի զորեղ 

միտք էր, քան ծրագրի ծախսերն ու բյուջեի ճեղքերը։ Ուշադրության կենտրոնում 

պահելով այդ գաղափարը՝ մենք կարողացանք շարունակել այն ազդեցությունը, որ 

ունենում էր այդ անվտանգ վայրը երեխաների և մայրերի վրա։ 

Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի 2017 թվականի սիմպոզիումին մի զեկուցող 

պատմեց, թե ինչպես են կանայք ներդրում անում. «Կանայք ներդնում են իրենց 

ժամանակը, տաղանդը, ունեցվածքը և վկայությունը»։ Ինչպես Ուիթթերն ու Չենը 

կիսվել են իրենց The She Spot գրքում, կանայք ի ծնե մարքեթոլոգներ են։ Նրանք գրում 

են. «Աջակցություն հայցող ոչ առևտրային կազմակերպությունների hետևորդ կանայք 

կարող են ուրիշներին նույնպես հավատ ներշնչել՝ տարածելով բարի խոսքը 

ընկերների և ընտանիքի շրջանում կամ պարզապես իրենց ազնիվ գնահատականը 

տալով, թե ինչու են նրանք աջակցում որևէ ծրագրի» (Witter and Chen, 2008, 16): 

Ապացուցելը կանանց արդյունավետ կառավարման կարևոր հետևանքն է։ 

Վստահության հիմք ստեղծելիս արձագանքեք նրանց հարցերին և 

պատմություններին, փաստերի վկայակոչման միջոցով ի ցույց դրեք ազդեցությունը։ 
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Այսպիսով կապ կհաստատատեք ավելի շատ կանանց հետ, որոնք կարող են 

աջակցություն ցուցաբերել։  

 

Նախագծում  

 

Այս բաժինը ուղղորդման բազում տարբերակներ է առաջարկում։ Մեր 

դրամահավաքների լավագույն փորձերում դրանք շատ են, և ես գիտեմ, որ 

ուղղորդման ձեր գործողությունները առավելագույնս կախված են ձեր 

կազմակերպության մշակույթից։ Այս բաժինը առաջարկում է տարբերակներ, որոնք 

կօգնեն մեծացնել ազդեցության մասին հաղորդակցությունը, և կանայք դրա մասին 

կտեղեկացնեն այլ անձնանց: Եթե հիշենք, կանանց հետ կապ հաստատելու միջոցով 

մեծ հավանականություն կա նաև կապ հաստատելու այլ կանանց, տղամարդկանց և 

հաջորդ սերնդի հետ, ինչպես նաև խթանելու առաջխաղացման ծրագրերը այնպիսի 

եղանակներով, որոնք կարող են ներգրավել կանանց միայն բարի գործում: 

 

Շարունակե՛ք  զարգացնել հարաբերությունները  

Ազգային համահունական համաժողովի հիմնադրամների առաջնորդության 

տարեկան գագաթնաժողովում մի զեկուցող լսարանին հարցրեց. «Փոխանակ խոսենք 

այն մասին, թե ինչ է անում դոնորը կազմակերպության համար, ի՞նչ ենք մենք անում 

դոնորների կյանքը փոխելու համար»: Ազդեցության մասին խոսելը կին դոնորի 

կյանքում փոփոխություն կատարելու միջոց է: Դա անելու համար դուք կարող եք անել 

հետևալը. 

 

Պահպանե՛ք հետաքրքրասիրությունը  

Ձեր հարաբերությունները ստեղծված են ամուր կապերի վրա, և այդ կապերը դուք 

ամրապնդնում եք ամեն անգամ, երբ գործողությունների վրա կենտրոնանալու 

փոխարեն հետաքրքրված եք և պատրաստակամ։ Ձեր հարաբերությունների 

ցանկացած փուլում, այդ թվում՝ ուղղորդման, կատարե՛ք այնպիսի հարցադրումներ, 

ինչպիսիք են՝  

● Ինչպե՞ս եք վերաբերվում ձեր հանգանակությանը։ 

● Ի՞նչ եք ակնկալում ապագայում (ծրագրի կամ կազմակերպության հետ 

կապված)։ 

● Էլ ինչի՞ մասին կցանկանայիք տեղեկանալ։  

 

Պատասխանե՛ք նրա հարցերին 

Կանայք հարցեր են տալիս ինչպես նվիրատվություն անելուց առաջ, այնպես էլ կարող 

են հարցեր տալ նվիրաբերելուց հետո (ըստ իր ցուցումների)։  

Ժամանակ տրամադրե՛ք, որ լսեք նրան և պատասխանեք նրա հարցերին։ Այս 

գործընթացը կարող է պահանջել անձանց միջամտությունը՝ օգնելու տեղեկություն 

տրամադրել։ 
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Տարիներ առաջ ամերիկյան Կարմիր խաչում ես ուղղորդում էի կին դոնորի։ 

Նվիրատվությունը արվել էր ռուսական մի որբանոցի, որը ղեկավարում էր 

տարածաշրջանի Կարմիր խաչը։ Դոնորը շատ-շատ հարցեր էր տալիս, և մենք պետք 

է տեղեկատվություն ստանայինք մեր ֆինանսական թիմից, միջազգային ծրագրերի և 

ռուսական Կարմիր խաչի թիմերից։ Թեև այդ բոլոր հարցերին պատասխանելը 

ժամանակատար էր, այնուամենայնիվ հանգեցրեց նմանատիպ կարիքներին ուղղված 

զգալի հանգանակության։  

 

Շարունակե՛ք գնահատել նրա արժեքը 

Յուրաքանչյուր դոնոր արժանի է լավ վերաբերմունքի, լսելի լինելու և գնահատվելու։ 

Ինչպես գլուխ 9-ում նշվել է, ոգեշնչող հաղորդակցման շրջանակներում կանայք 

ակնկալում են ստեղծել կապեր և ձեր կազմակերպությունում ներգրավվածության 

հարցում կարող են լինել զգայուն։  

Ինչպե՞ս է դա արտահայտվում։ Կանայք ձեզ տեղյակ կպահեն հաղորդակցման և 

ներգրավվածության այն աստիճանի մասին, որ ակնկալում են իրենց 

նվիրատվությունից հետո։ Դուք պարզապես հարցրեք։  

Մեջբերում ֆոկուս խմբից.  

● Կազմակերպությունը լավ աշխատանք կատարեց ինձ հետ կապ հաստատելու 

առումով, սակայն նվիրատվությունից հետո կապը, հաղորդակցությունը 

նվազեց։ 

● Նվիրաբերելուց հետո ես ստանում եմ էլեկտրոնային նամակներ ծրագրի 

ղեկավարից։ Կազմակերպությունը ապահովում էր շարունակական 

հաղորդակցում: Ես սիրում եմ տեղեկանալ, երբ մեծ բաներ են տեղի ունենում: 

Նաև սիրում եմ, երբ ինձ նաև լսում են։  

● Ինձ դուր է գալիս, որ ինձ հրավիրում են կազմակերպության միջոցառումներին։ 

Հաճախ չեմ կարող ներկա գտնվել, սակայն հրավեր ստանալը ինքնին արդեն 

մեծ նշանակություն ունի։ տարբերություն է տալիս։  

 

Ուժեղացրե՛ք ուղղորդումը 

Դա կարող է ակնհայտ թվալ վերոնշված կետերից, սակայն պետք է ուշադրություն 

դարձնել կանանց  տեղեկացված պահելու հնարավոր ճանապարհների՝ 

այցելությունների, զանգերի, էլ. նամակների թվին։ Ըստ Կանանց ֆիլանթրոպիայի 

ինստիտուտի հետազոտության՝ քիչ հավանականություն կա, որ կանայք 

հաղորդակցությունը համարեն չափազանց շատ։ Հանգանակության համար 

երախտագիտություն հայտնելու մեկից ավել միջոցների կիրառումը թույլ է տալիս 

կատարել հարցադրումներ, տեղեկանալ նրա որպիսության մասին, պատմել 

ազդեցության մասին և ցույց տալ, որ գնահատված է։  
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Ճանաչում՝ իր ցանկության համապատասխան 

Դուք չեք կարող ենթադրություններ անել, թե արդյոք կանայք ցանկանում են 

հանրային ճանաչում ստանալ իրենց հանգանակության համար, թե ոչ։ Կա մի միֆ,  

համաձայն որի՝ կանայք չեն ցանկանում ճանաչում և նախընտրում են անանուն 

նվիրատվություններ կատարել։ Այդ պնդումը այլևս չի համապատասխանում 

իրականությանը։ Շատ կանայք զգալի, մեծ նվիրատվություններ են անում և 

նախընտրում դա անել հանրայնորեն։ Միևնույն ժամանակ՝ նաև ճշմարիտ է, որ 

ճանաչումը այդքան էլ կարևոր չէ կանանց համար։  

Կանանց ֆիլանթրոպիայի 2018 թվականի՝ «Կանանց կողմից նվիրատվություն 

կանանց» զեկույցում հարցազրույցի մասնակիցները անդրադարձան ճանաչում 

ստանալու հարցին։ Ահա թե կանանցից մեկը՝ Ալիսը, ինչ ասաց.՝  

«Կան կանայք, որոնք ուզում են ամեն ինչում իրենց անունը տեսնել, սա 

ճշմարիտ է։ Սակայն ես կարծում եմ, որ մեզանից շատերը պարզապես ուզում 

են տեսնել փոփոխություն, ինչն այնքան էլ «Ես»-ն առաջ տանելու մասին չէ։ Ես 

ընդհանրապես իմ «Ես»-ը չեմ տեսնում ֆիլանթրոպիայում։ Իմ սիրտն եմ 

տեսնում։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե ոչ ոք ոչինչ իմ անունով  չանվանի։ 

Կարծում եմ, որ իմ անունը մի շենքի վրա դնելուց օգուտ չկա։ Իրականում 

այդքան էլ այն մարդկանցից չեմ, որ ցանկանում են մրցանակ ստանալ, և ավելի 

շատ այն մարդկանցից եմ, որ կցանկանային տեսնել, թե ինչպես է իրենց 

կատարած աշխատանքը և տված գումարը օգնում մարդկանց, տեսնել՝ ինչպես 

են նրանք խոսում այդ փոփոխության մասին: Դա ինձ համար շատ ավելի մեծ 

նշանակություն ունի» (O’ Connor et al. 2018, 28)։ 

 

Նույն հետազոտության շրջանակներում մեկ այլ կին փոխեց ճանաչման վերաբերյալ 

իր դիրքորոշումը՝ իմանալով, որ այն կարող էր մեծացնել իր ազդեցությունը։ 

«Ես չէի ցանկանում հանրայնացնել իմ այդ գործողությունը։ Մենք գնացինք և 

հայտնեցինք մեր դիրքորոշումը այդ հարցի շուրջ, սակայն նրանք ինձ ասացին, 

որ ինձանից երիտասարդ մեկը կա, ով ցանկանում է մեկ միլիոն դոլարի նվեր 

մատուցել, ուստի ես նույնպես պետք է հայտարարեմ, որպեսզի նա իրեն 

անհարմար չզգա նվիրատվություն անելիս» (Ibid, 29)։ 

 

Օգնե՛ք նրան սովորել սեփական փորձից 

Մենք ազդեցությունն ավելի արագ և պարզ ենք հասկանում, երբ այն զգում ենք մեզ 

վրա։ Սա է պատճառներից մեկը, որ թե՛ The Maverick Collective-ը և թե՛ հրեական 

ֆեդերացիաները դաշտային փորձ են նախագծում իրենց անդամների համար: Կին 

դոնորներին ներգրավումը տեղում՝ ականատես լինելու այն ծրագրերին, որոնց նրանք 

աջակցում են, հզոր էր և երկու դեպքում էլ հանգեցրեց բազմաթիվ մակարդակներում 

կայուն օժանդակության՝ ներառելով ֆինանսավորում, ժամանակ և փորձ: 

Ոչ բոլոր կազմակերպություններն են կարող դոնորին ուղղակիորեն տանել «դաշտ»։ 

Ինչպե՞ս  նվիրատուին մոտ բերել առաքելությանը: Համալսարանները պահանջում են, 
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որ ուսանողներն անձնական շնորհակալագրեր գրեն՝ նշելով այն, ինչը այժմ հնարավոր 

է դարձել իրենց կյանքում:  

Ամերիկյան Կարմիր խաչի աշխատակիցները սմարթֆոնների միջոցով դոնորներին 

ուղարկել են աղետի հետևանքով ստեղծված ավերածությունների իրական նկարներ՝ 

անձնական գրությամբ շնորհակալություն հայտնելով նվերի համար։ Ամենամյա 

միջոցառումների ժամանակ ոչ առևտրային կազմակերպությունները  իրենց 

շահառուներին խնդրում են ամենամյա միջոցառումների ընթացքում պատմել 

դժվարությունները հաղթահարելու իրենց անձնական պատմությունները: 

Անօթևաններին օգնող ոչ առևտրային կազմակերպությունը դոնորներին հրավիրում 

է պատրաստելու գետնանուշի կարագով և ժելեով սենդվիչներ՝ գիշերն առաքելու 

համար: Սննդի պատրաստման այս հավաքույթի ընթացքում նրանք լսում են 

կազմակերպության ծառայությունների և ազդեցության մասին: Այս բոլոր 

փոխհարաբերությունները դոնորին սերտորեն կապում են այն ամենի հետ, ինչին 

աջակցում է իր հանգանակությամբ: Սրանք անձնական բնույթի ապրումներ են և 

ազդում են զգացմունքային մակարդակում։ Դրանք կապված են ինչպես մտքի, այնպես 

էլ սրտի հետ: Դուք օգնում եք նրան ներդրումները կյանքի կոչել՝ ցույց տալով 

ազդեցությունը աչքերը բացող լուսանկարի, գրավիչ պատմության կամ անձնական 

նամակի միջոցով։  

 

Ներկայացրե՛ք պատմություններ, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալներ 

Պատմությունները կարող են ազդեցության հզոր նկարագրություն տալ: Վիրջինիա 

Գիլբերտ Լոֆթինը պատմում է. 

«Գումարային ցուցանիշները հետաքրքիր չեն՝ ով ինչքան գումար տվեց և ինչու։ 

Ընդ որում՝ հանգանակության չափերի վրա կենտրոնացումը կարող է 

սահմանափակել ընթերցողներին։ Եթե ինչ-որ մեկը կարդա 2 միլիոն դոլարի 

հանգանակության մասին, գուցե մտածի՝ «Ես չեմ կարող այդքան նվիրաբերել, 

ուստի իմ նվիրատվությունը իմաստ չունի»։ Մեկ ուրիշը, ով ի վիճակի է ավելի 

մեծ գումարի ներդրում անել, գուցե մտածի. «Նրանց անհրաժեշտ է ընդամենը 

2 մլն»։ Հետևաբար շեշտը դրե՛ք ազդեցության վրա։ Ի՞նչ հնարավոր եղավ անել 

այդ հանգանակության շնորհիվ։ Ինչպե՞ս։ Ես ուզում եմ, որ մեր 

պատմությունները կապենք դոնորների պատմության հետ, նրա հետ, թե ինչու 

և ինչպես հանգանակեցին, և ոչ թե գումարի չափի։ Կարծում եմ, որ 

ազդեցության պատմությունները ստեղծում են անձնական բնույթի կապեր 

դոնորի հետ, որի մասին մենք գրում ենք, և այն ընթերցողների հետ, որոնք 

կարող են աջակցություն ցուցաբերել»: 

 

Երբեմն դրամահավաք իրականացնողները կարող են իրենց մեկուսացված զգալ 

առաքելությունից։ Կարող է դժվար լինել դաշտում կամ լսարանում, քանի որ 

աճպարարությամբ փորձում ենք բավարարել մեր մասնագիտության բոլոր 

պահանջները: Կան անձինք, որոնք կարող են զգալ, որ կազմակերպությունը 
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դժվարությամբ է ազդեցություն ցուցաբերում. վերջինիս առաքելությունն է 

ուսումնասիրել կամ գիտելիք փոխանցել տեղում աշխատող ոչ առևտրային 

կազմակերպություններին։ Այդ իսկ պատճառով մենք կարող ենք ուղղակի զեկուցել 

առաքելության մասին՝ չպատմելով առաքելության վերաբերյալ մեր սեփական փորձի 

մասին: Մենք բաց ենք թողնում անձնական կապերը խորացնելու հնարավորությունը, 

երբ մենք պարզապես զեկուցում ենք: 

Ես զրուցեցի առաջնորդության հրահանգիչ, դերասանուհի և պատմություններ 

պատմող Մեգգի Սթեյգի հետ: Նա ինձ և ամուսնուս սովորեցրեց գրավիչ 

պատմություններ պատմել: Մեգգին գիտակցում է, որ բարդ է պատմել ազդեցության 

հետ կապված մի փորձի մասին, որը սեփականը չէ, սակայն կիսվեց մի քանի 

օգտակար գաղափարով՝  

● Երբ պատմություն եք պատմում, դուք դառնում եք լսարանի կապող օղակը։ Ձեր 

միջոցով նրանք կապվում են առաքելությանը, ուստի առաջին հերթին պետք է 

կապված լինեն ձեզ հետ։  

o Պետք է արտահայտեք առաքելության և վերջինիս ազդեցության հետ 

կապված զգացմունքները և էմոցիաները։ 

o Գտե՛ք ազդեցության վերաբերյալ հնարավորինս շատ անձնավորված 

հիմնավորումներ՝ նկարներ, շահառուների նամակներ՝ նրանց 

պատմություններով։ Հարցազրու՛յց վերցրեք ծրագրում ներգրավված 

անձանցից և փորձե՛ք վերապրել այն, ինչ պատմում են։ Սա ոչ թե 

ձեռքեբերումները թվարկելու մասին է, այլ ձեր առաքելությունը զգալու։  

● Օգտագործելով ներկա ժամանակը՝ այդ ապրումները կիսեք դոնորի հետ։ 

Մեգգին կիրառել է հետևյալ օրինակը.՝  

● Ծրագրի մեկնարկից հինգ ամիս անց ես նստած եմ իմ աշխատասեղանի 

առջև։ Մռայլ օր է, և ես ծանրաբեռնված եմ օրվա առաջադրանքներով։ 

Հանկարծ ծրագրի ղեկավարը զանգում է դաշտից և սկսում պատմել 

քաղաքում մի ընտանիքի արտառոց պատմությունը․  «և 

պարզապես․ ․ ․  ես չէի կարող սպասել, որ պատմեմ այդ 

պատմությունը»։ 

● Եղե՛ք պատշաճ։ Սա վերաբերում է ձեր տրամադրության, ձայներանգի, 

էմոցիաների, մարմնի և բառերի համահունչ լինելուն։ Օրինակ, այս բոլորի 

շնորհիվ դուք կարտահայտեք ձեր ոգևորվածությունը այն ամենի վերաբերյալ, 

ինչ լսել եք վերոնշված պատմությունում։ 

● Զեկույցների փոխարեն պատկերացրեք, որ վերցրել եք ջրաներկ և գեղեցիկ 

նկար եք նկարում։ Մարդիկ կարող են խճճվել բառերի մեջ՝ փորձելով 

վերարտադրել գրված տեքստը։ Սա կարող է ձանձրացնել։ Խոսե՛ք կարճ, 

հստակ և զգացմունքային։  

● Փո՛րձ արեք։ Նա մեջբերում է Մարկ Տվենի խոսքերը՝ «ինքնաբուխ լինելը 

ենթադրում է շաբաթներով փորձ անել»։ Թեև շաբաթներով փորձ անելու կարիք 

գուցե և չկա, այնուամենայնիվ ցանկալի չէ պատմել պատմություն՝ առանց 
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փորձ անելու։ Փորձե՛ք պատմել պատմությունը մի քանի մարդու մոտ, որպեսզի 

հասկանաք, թե ինչ արձագանք կստանաք։  

 

Ես կարծում եմ, որ ազդեցության մասին ազդեցիկ խոսելը կարևոր է կանանց համար 

և կօգնի նաև ձեր ցանկի այլ դոնորների առումով։ Դուք ձեր կազմակերպության 

ազդեցության մասին հուզիչ շատ պատմություններ ունեք, որ կարող եք կիսել, և ես 

ձեզ խրախուսում եմ սովորել, թե ինչպես պատմել դրանք։ Ինչպես 2017 թվականին՝ 

Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի սիմպոզիումի ժամանակ, մի զեկուցող  

մեդիա և սթորիթելլինգ պանելի ժամանակ ասաց՝ «Դրսևորե՛ք ձեր ամենաազդեցիկ, 

հստակ և ոգևորված եսը»։ 

 

Կապե՛ք համայնքի հետ 

Հաշվի առնելով, որ շատ կանայք նվիրատվություն անելիս նախընտրում են 

համագործակցել և/կամ դառնալ նվիրաբերող համայնքի մի մասնիկ՝ 

հնարավորություն կա ցույց տալու խմբի կամ անհատի վրա ազդեցությունը։  

● Cornell Women-ի  նախագահների խորհրդի անդամների համար վաղ 

ֆինանսավորման օրինակներից էր դրամաշնորհների տրամադրումը 

կանանց ֆակուլտետներին ուսանողուհիների հետազոտությունների 

սկզբանական փուլի համար։ Անդամակիցների միջոցառումների 

ժամանակ կանանց այն ֆակուլտետները, որոնք ստացել էին 

դրամաշնորհ, հրավիրվում էին ծանոթանալու անդամների հետ և նրանց 

հետ հետազոտությունը քննարկելու։  

● Սորորության հիմնադրամի կին դոնորների մի խումբ հրավիրված էր 

երիտասարդ սորոր կանանց համայնքների առաջնորդության 

դասընթացների։ Նվիրատուները ոչ միայն տեսան իրենց աջակցած 

ուսումնական ծրագրի իրականացումը, այլև իմացան համալսարանի 

կանանց անձնական պատմությունները: 

● Կանանց պատմության ազգային թանգարանը հրավիրում է դոնորներին 

և այլ հյուրերի՝ մասնակցելու պարբերական խմբակային զանգերի՝ 

խորհրդի ղեկավարությունից լսելու Վաշինգտոնում թանգարան 

կառուցելու օրենսդրական վերջին գործունեության, ինչպես նաև 

երկրում նմանատիպ համայնքային աշխատանքներին աջակցության 

մասին: 

Երբ մի խումբ կանայք տեղեկանում են ազդեցության մասին միաժամանակ, 

ձևավորվում է կապ և ընդհանուր փոխըմբռնում: Նրանք մտածում են. «Մենք միասի՞ն 

ենք փոփոխություն հաստատում»։ Ավելի մեծ  մի երևույթի մաս կազմելու զգացումը 

կարող է երկրաչափորեն ուժեղանալ, երբ յուրաքանչյուր մարդ դիմում է համայնքին` 

կիսվելու ապագայի ազդեցության և ցանկությունների վերաբերյալ իր 

զգացմունքներով: 
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Կիսվե՛ք կարծիք-արձագանքներով 

Ի լրումն համայնքի ներսում պատմելուն, շատ կանայք գուցե կիսեն իրենց փորձը և 

ազդեցության մասին տեղեկությունը իրենց ցանցի հետ։ Սա առնվազն կբարձրացնի 

ձեր հեղինակությունը և գուցե մեծացնի պոտենցիալ ներգրավվող անձանց ցանկը։ 

Դուք կարող եք ուղիներ մշակել՝ օգտվելով կանանց պատրաստակամությունից՝ 

խոսելու ընտանիքի և ընկերների հետ իրենց ներգրավվածության և այն 

փոփոխությունների մասին, որոնց մաս են կազմում: “United Way of Greater Milwaukee 

& Waukesha County”-ի առաջնորդը ելույթ ունեցավ ֆիլանթրոպիայի քրոնիկոնի 

կողմից անցկացվող “Philanthropy NEXT” գագաթնաժողովում: Նա նշեց, որ “United 

Way”-ի “Women United Network”-ում ընդգրկված են դոնորներ և դերասաններ, որոնք 

նպատակ ունեին օգնելու հինգ տարուց պակաս ժամանակահատվածում զգալիորեն 

նվազեցնել դեռահասների հղիության դեպքերը: Նրանք ոչ միայն ցուցաբերեցին 

ֆինանսական աջակցություն, այլև տարածեցին գաղափարը, քանի որ արդյունքները 

հրապարակվում էին ամեն տարի: 

Նրանք կիսվեցին իրենց լսած պատմություններով, ստեղծված տեսանյութերով, 

միջոցառումներին ընդգրկեցին իրենց ընկերներին և ընտանիքներին՝ հպարտորեն 

փաստելով, որ տարեց տարի պատանի հղիների թիվը նվազում է։ 

Այս օրինակում օգտագործվել են նախաձեռնության համար արդեն իսկ ստեղծված 

միջոցառումներ և նյութեր, որոնք օգնել են կանանց կիսվել իրենց ոգևորությամբ և 

նվիրվածությամբ։ Իսկ ինչը դու՞ք կօգտագործեիք, որպեսզի օգնեիք կանանց պատմել 

ձեր կազմակերպության ազդեցության մասին։  

 

Չափումներ 

Ազդեցության մասին համոզիչ խոսելը հաճախ ամրապնդում է հարաբերությունները 

և բարձրացնում հավելյալ աջակցության հավանականությունը, այն է՝ տաղանդի, 

ժամանակի և ունեցվածքի ներդրում։ 

Մշակե՛ք չափումներ, որոնց շնորհիվ կչափեք ուղղորդման՝ ձեր կատարած 

աշխատանքների հուսալիությունը։  

● Սահմանե՛ք նշաձող և հետևե՛ք կանանց հետ շփման եզրերի թվի ցանկացած  

փոփոխությանը: 

● Վերապատրաստե՛ք և հետևե՛ք կազմակերպության այն աշխատակիցներին 

որոնք ազդեցության մասին համոզիչ պատմություններով են կիսվում։  

● Որակական հետազոտություն նախագծե՛ք այն մասին, թե ձեր ազդեցության 

վերաբերյալ ինչն է արձագանք ստանում, և հետևե՛ք ժամանակի ընթացքում։  

● Հետևե՛ք կին դոնորի հետ անհատապես և խմբի հետ ազդեցության մասին 

կիսվելու տարբերությանը, ինչպես նաև հերթական հանգանակության աճի և 

ընդհանուր աջակցման միջև ցանկացած տարբերությանը։  

● Հետևե՛ք, թե ինչ հաճախականությամբ են կին դոնորները իրենց ցանցում 

պատմում ձեր կազմակերպության ազդեցության մասին ։  
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Դուք  բարձր մակարդակի փոխազդեցության ալիքային ազդեցություն  եք փնտրում 

(չափումներ և պատմություններ) թե՛ դոնորների խմբի միջև, թե՛ դոնորների  և նրանց 

ցանցերի միջև: Ձեզ նաև պետք է տեղեկանալ և հետևել, թե ինչ է տեղի ունենում այդ 

փոխազդեցություններից հետո։ Ինչպե՞ս են փոխվում ձեր հարաբերությունները 

դոնորների հետ։  Գաղափարն այն է, որ ազդեցության մասին համոզիչ խոսելու 

հետևանքներն ավելի մեծ են, քան ի սկզբանե թվում է։ Ինչպե՞ս այդ գործոնը 

կամրապնդի հարաբերությունները՝ ընդլայնելով ձեր դոնորների բազան և 

ավելացնելով ֆինանսական աջակցությունը: Ես ձեզ կոչ եմ անում լցվել 

հետաքրքրասիրությամբ, ազդեցության մասին կիսվելու և այն բոլոր օգուտների 

հանդեպ, որ ազդեցությունը կարող է ունենալ ձեր կին դոնորների, կազմակերպության 

և ավելի մեծ համայնքի համար։   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Կանայք նվիրատվություն անելուց առաջ հետաքրքրվում են  ազդեցությամբ և ակնկալում 

հետագայում տեղեկանալ վերջինիս մասին։  

● Ակնկալե՛ք  հարցեր ազդեցության վերաբերյալ և ժամանակ տրամադրե՛ք դրանց 

պատասխանելու համար, ստեղծե՛ք ավելի ամուր հարաբերություններ։ 

Ի լրումն փաստարկումներին՝ կանայք ցանկանում են շահառուների և հանգանակության 

արդյունքների հետ կապվել էմոցիոնալ մակարդակում։  

● Եթե հնարավոր է, օգնե՛ք կանանց վերապրել ազդեցությունը։  

● Ստեղծե՛ք և պատմե՛ք ազդեցության մասին համոզիչ անձնական պատմություններ։  

● Խմբերում կիսվե՛ք տեղեկությամբ, որպեսզի բարձրացնեք ազդեցության և հուզմունքի 

զգացումը, ինչպես նաև այն մասին թե, էլ ինչի կարելի է հասնել։  

Կանայք բնատուր մարքեթոլոգներ են և իրենց ցանցերում անպայման կպատմեն ձեր 

ազդեցության մասին։  

● Տրամադրե՛ք նրանց նյութեր և տեղեկություն կարևորագույն իրադարձությունների 

մասին, որը նա հպարտորեն կպատմի իր ընտանիքին և ընկերներին։  

● Տարբեր եղանակներով ազդեցությունը շահառուների վրա ցույց տալով՝ դուք կարող 

եք ավելի երկաժամկետ և ամուր հարաբերություններ կառուցել, որը կհանգեցնի 

տարբեր մակարդակներում ավելի մեծ աջակցության ցուցաբերման։  
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ՄԱՍ IV: ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ 
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ԳԼՈՒԽ 13. ԹԻՄԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ՈՒԺԸ 

 

Ճակատագիրը պատահականության հարց չէ, այլ ընտրության։ Դա այն չէ, որին 

պետք է սպասես, այլ մի բան, որին պետք է հասնես։ 

— Վիլյամ Ջեննինգս Բրայան 

 

Ակնարկ  

 

Կազմակերպությունները ստեղծված են ճիշտ այնպես, որ ունենան այն 

արդյուքները, որ ունենում են։ Ներկայիս կազմակերպությունների նախագծերը 

սահմանափակում են կանանց նվիրատվությունները ավելացնելու մեր 

գործունեությունը։ Բավարար չէ տեղյակ լինել կանանց նվիրատվությունների մասին 

հետազոտությունից, որպեսզի խնդրեք աշխատակցին մեկնարկել կանանց համար 

ծրագիր։ Կանանց կողմից կայուն աջակցությունն ու նվիրատվությունը մեր կոլեկտիվ 

առաջնորդության, ստեղծագործականության, իրազեկվածության, նորարարության 

և թիմային համագործակցության կարիքն ունի։ Ավելին` կազմակերպչական առումով 

պահանջում է փոփոխություն։ 

Այս գրքի համար գնահատող հարցման մեթոդը ընտրելու պատճառներից մեկն 

այն է, որ այն արդյունավետ ձևով զարգացնում է անհատի և կազմակերպության 

ներուժն ու ստեղծագործականությունը: Գնահատող հարցման մեթոդի 

օգտագործումը կարող է հանգեցնել աներևակայելի համագործակցության և 

նվիրվածության, և այդտեղից բխում են շատերի՝ համոզիչ տեսլականի վրա հիմնված 

նորարական գործողությունները։ Ես կարծում եմ, որ այս մոտեցումը հանգեցնում է 

այն կազմակերպչական և վարքային փոփոխություններին, որոնք անհրաժեշտ են մեր 

ոլորտում կանանց ֆիլանթրոպիան զարգացնելու համար։ Մինչ այժմ դուք հետևում եք 

առաջարկություններին, բավականին շատ աշխատակից եք ներգրավել կանանց 

ֆիլանթրոպիայի մեջ: Դուք ներգրավել եք շահագրգիռ կողմերից բաղկացած մի թիմ՝ 

առաջնորդներից մինչև հասարակ աշխատակիցներ, ինչպես նաև այն դոնորներին, 

ովքեր պատմել են իրենց պատմությունները ձեր նախաձեռնող թիմին։ Դուք 

բարձրացրել եք ներգրավվածությունը։ Դուք հասկանում եք ձեր 

առանձնահատկությունը, կանանց հանգանակության մասին հետազոտությունը և 

չգիտակցված այն առասպելները, որոնք գուցե մինչ այժմ խոչընդոտ են հանդիսացել։ 

Ձեր առանձնահատուկ մտադրությունների և համոզիչ տեսլականի շուրջ հավաքված, 

աջակցող խումբ կա։ Դուք վերանայել եք ձեր սեփական բացահայտումները, ինչպես 

նաև այս գրքի բազում օրինակները և գծագրել ձեր գործողությունները՝ տեսլականին 

և մտադրություններին համապատասխան։ Ձեր ստեղծած էներգիան, թափը և 

գործնական նախագիծն է այն, ինչը ձեզ կտանի դեպի ճակատագիր, որը ձեր ողջ 

դրամահավաքի ընթացքում ներառելու է կանանց։ Այս վերջին քայլը՝ հայտնի նաև 

որպես «առաքում», բաղկացած է ժամկետներից, գործողությանն ուղղված քայլերից 

և հաշվետվողականությունից։ Անշուշտ, այս ամենը անհրաժեշտ է նպատակներին 
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հասնելու համար։ Այնուամենայնիվ, այս վերջին քայլը սահմանափակ առաջընթաց 

կլինի, եթե դուք ձգտեք միայն այն փոփոխություններին, որոնք ընդունված են որպես 

ծրագրի նախագծի մաս։ Դուք բաց կթողնեք ձեր տեսլականին նվիրված ցանց կազմած 

թիմի՝ անընդհատ սովորելու, կիսելու, համագործակցելու և արարելու հաստատուն 

ուժը։ Կանանց վրա կենտրոնացումը ներթափանցել է բոլոր դրամահավաքային 

գործընթացներւմ և թարմացվում է ամեն անգամ երբ ավելին ենք յուրացնում։   

Մենք պարզեցինք, որ փոփոխությունների և երկարաժամկետ կայունության 

թափը մեծանում է, երբ մենք ավելի շատ ենք հրաժարվում գործողությունների 

պլանավորման, առաջընթացի մշտադիտարկման և իրականացման 

ռազմավարությունների ստեղծման գաղափարներից: 

Ամբողջ համակարգի՝ առաջնորդներ, աշխատակազմ, առանցքային 

շահագրգիռ կողմեր և այլն, համոզիչ տեսլականի հանդեպ այս պարտավորության 

ստանձնումն է, որ կզարգացնի կանանց ֆիլանթրոպիան ձեր կազմակերպության 

համար։ Ամբողջ համակարգի հանձնառությունն է, որ կպահպանի առաջիկա 

փոփոխությունները:  

 

Մենք գիտենք, որ փոփոխությունը հեշտ չէ։ Մարդիկ մոռանալու են, ինչ-որ բան 

անտեսվելու է։ Կլինեն թերացումներ, կլինեն բողոքներ։ Բայց կլինեն նաև առաջընթաց 

ապահովող քայլեր, ամուր հարաբերություններ բոլոր մակարդակներում և 

հաջողություններ, որոնք սպասվածից ավելի արագ տեղի կունենան։ Բոլորի 

նվիրվածությունը, յուրաքանչյուր անձին, թիմին և ամբողջ կազմակերպությանը 

կողմնորոշում է կրկին ու կրկին փորձելու ուղղությամբ, մինչև ընտրված 

մտածելակերպն ու գործողությունները դառնան նոր նորմա: Վիլյամ և Մերի քոլեջը 

ընտրեց գնահատող հարցման մոտեցումը՝ կանանց ֆիլանթրոպիայի զարգացման 

համար բոլորի ներգրավվածությունը ապահովելու նպատակով։ Բացահայտումից և 

երազանքի ստեղծումից հետո 100 աշխատակից վերապատրաստվեցին գնահատող 

հարցման շրջանակում, և նրանց խնդրեցին հիմնել իրենց սեփական թիմը՝ գերակա 

տեսլականի իրականացման համար։ Վերապատրաստումից մեկ ամիս անց 

հանդիպում գումարվեց, որի ուշադրության կենտրոնում էր շրջանավարտների մի 

զույգ։ Հանգանակության առաջնորդը ներկայացրեց միայն ամուսնու համար 

առաջարկվող ռազմավարություններ։ Այդ բացթողումը մատնանշվեց հանդիպման այլ 

բաժինների կողմից: Կանանց վրա կենտրոնացող գյուղն արդեն օրգանիկորեն աճել 

էր։ 

 

Ճակատագրի Մոտեցում  

Այս գլխում ես կմեջբերեմ Վիլյամ և Մերիի վերապատրաստման սեմինարները 

որպես օրինակ՝ ցույց տալու համար, թե ինչպես կերտել ճակատագիրը։  

Մեթյու Լամբերտը՝ Վիլյամ և Մերիի զարգացման բաժնի փոխնախագահը, 

ցանկանում էր ոգեշնչել՝ կատարելու կտրուկ մշակութային փոփոխություն։ Նա 

պատմել է ինձ. 
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«Ես կարծում եմ, որ մեր կենտրոնացումը կանանց և ֆիլանթրոպիայի վրա 

առանցքային նշանակություն ունի ներգրավվածության և ֆիլանթրոպիայի 

մշակույթի ձևավորման հարցում։ Ես կանանց ֆիլանթրոպիայի մտածված, 

ռազմավարական մոտեցում էի ցանկանում։ Եվ ես մի թափով ուզում էի հասնել 

հարատև փոփոխության։ Ուստի ես գիտեի, որ բազմահարթակ մի 

գործունեության  անհրաժեշտություն կար, որը ներառում էր հաղորդակցում, 

կապ շրջանավարտների հետ, զարգացում և կամավորներ, այսինքն՝ ողջ 

համակարգը։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ունենար իր նպատակներին 

հասնելու ուրույն մոդելը։ Բոլորի ներգրավվածությամբ մենք կունենայինք  

համաձայնեցում ռազմավարական ասպեկտով։ 

 

Ճակատագիրն ունի հինգ առանցքային սկզբունք, դրանք գծային չեն և հաճախ 

բոլորը միասին են հանդիպում։ (Այս սկզբունքների մասին ավելին իմանալու համար 

տես The Power of Appreciative Inquiry: A Practical Guide to Positive Change[2010], 

Diana Whitney and AmandaTosten-Bloom): 

 

Տոնե՛ք  

Տոնելը վերաբերում է ամբողջ ընթացքին։ Վիլյամ և Մերի քոլեջն իր 

սեմինարները մեկնարկեց՝ տոնելով այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը 

բացահայտվել էր, ինչպես նաև հզոր կամավորների և աշխատակազմի ղեկավարների 

ներգրավվածությունը և պարտականության ստանձնումը հանուն համընդհանուր 

երազանքի։ Տոնակատարությունը շարունակվում է ամեն անգամ, երբ կարևոր 

փոփոխություններ են տեղի ունենում կամ հասնում հաջողության։ Նրանք պատմել են 

դոնորների հիմնական ռազմավարությանը միջամտող թիմի մասին, ինչպես նաև 1918 

թվականի՝ ավելի քան 100 անդամների հասնելու՝ երկու տարվա փոխարեն երկու 

ամսվա ընթացքում, անսպասելի արագ հաջողության մասին: Մեծ և փոքր 

փոփոխությունների տոնակատարումը ձեր առաջընթացի մասին հաղորդակցվելու մի 

եղանակ է։ Ինչպես նաև 1918 թվականին անսպասելի արագ հաջողության մասին, 

երբ ավելի քան 100 անդամների հասան երկու ամսում՝ երկու տարվա փոխարեն: 

 

Առաջարկե՛ք նոր գործողության գաղափարներ 

Գործողությունները պետք է շոշափելի լինեն, բայց ընդարձակվող։ Նոր 

գաղափարներ ունեցող աշխատակիցները գիտեն, որ դրանք դեռ իրականություն չեն 

դարձել, սակայն հավատում են, որ մտադրված և ուշադիր լինելու դեպքում կարող են 

իրագործվել։ Նմանատիպ գաղափարները էներգիա և ոգևորվածություն են 

առաջացնում։ Վերապատրաստման ժամանակ Վիլյամ և Մերիի յուրաքանչյուր թիմ 

պատասխանատվություն ստանձնեց իր երազանքի ու նախագիծի հանդեպ՝ կազմելով 

հետագա գործողությունների ցանկ։ Սեմինարի ընթացքում թիմը էներգիայով լցված 

էր.անդամները խոսում և գրառումներ էին անում, հպարտորեն էին իրենց 

գաղափարները ներկայացնում մյուս թիմերին։  
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Ինքնակազմակերպվեք հանուն գործողության 

Գնահատող հարցումը վերևից ներքև հիերարխիայի մոդել չէ։ «Առաջնագծում» 

աշխատողները պետք է ինքնակազմակերպվեն փոփոխության շուրջ։ Վիլյամ և Մերին 

զարգացման գծով բոլոր աշխատակիցներին վերապատրաստեց՝ հաշվի առնելով այդ 

հանգամանքը։ Լամբերտը նրանց չէր ասում ինչ անել։ Փոխարենը, յուրաքանչյուր թիմ՝ 

հաղորդակցությունների, շրջանավարտների հետ կապի բաժին, մեծ 

նվիրատվությունների պատասխանատուներ, պոտենցիալ դոնորների կառավարում, 

զարգացրին իրենց իրագործելի, ընկալելի տեսլականը, որը ծառայեց զարգացման 

գծով թիմի գլխավոր նպատակներին։ Երբ թիմերը խմբին ներկայացրին իրենց 

աշխատանքները,   բացահայտեցին իրար աջակցելու հնարավորություններ, 

ինչպիսին է, օրինակ, շրջանավարտների հետ կապի պատասխանատուների 

գիտակցումը, որ հաղորդակցման թիմի հետ հանդիպած կանանց մասին 

պատմությունները կիսելու համար հետևողական ընթացակարգերի մշակման 

անհրաժեշտություն կար: Յուրաքանչյուր թիմ լրջորեն վերաբերվեց իր ընտրած 

գործողությունների շարքին և վերապատրաստումից հետո մշակեց իր հաջորդական 

քայլերը: 

 

Ապահովեք աջակցող ենթակառուցվածք  

Ես նշել եմ, որ կանանց ֆիլանթրոպիայի ծրագիր իրականացնելու համար նոր 

աշխատակցի ընդունումը չի աշխատի, եթե նա աշխատի միայնակ։ Մեկ անձը չի 

կարող անել կայունության համար անհրաժեշտ կազմակերպչական բոլոր 

փոփոխությունները, և դա է պատճառը, որ շատ ծրագրեր ձախողվել են իրենց 

սկզբնական փուլում։ Սակայն երբ մեկը աշխատանքի է ընդունվում 

նախաձեռնությունն առաջնորդելու և բազում թիմային նախագծերին  աջակցություն 

ցուցաբերելու համար, ապա այդ դեպքում դուք ունեք մեկին, ով առաջնորդում է 

ամբողջ համակարգային փոփոխությունը։ Վիլյամ և Մերին Վալերի Քուշմանին 

ընդունեց շրջանավարտների նախաձեռնությունների տնօրենի պաշտոնում։ 

Քուշմանը աշխատում է իր թիմակիցների հետ՝ նրանց պատրաստելով, խթանելով, 

փաստագրելով, նորություններ հաղորդելով, ինտեգրող գործունեությամբ, օգնելով 

ռազմավարությունների առումով, տոնելով նվաճումները և անհրաժեշտության 

դեպքում` օգնելով բացել նոր դռներ դեպի կին պոտենցիալ ներդրողներ: 

Ահա մի գրառում, որը Քուշմանն ուղարկեց Գնահատող հարցման 

դասընթացից հետո. 

«Ես կապ կհաստատեմ յուրաքանչյուր թիմի ղեկավարի հետ հաջորդ երկու 

շաբաթվա ընթացքում հետևյալ նպատակներով՝ 

1. Ձեր սեփական թիմի՝ անմիջապես ձեզ զեկուցողների  խոսակցությունները և 

տարած աշխատանքի արդյունքները քննարկելու համար։ 

2.  Քննարկելու, թե ինչպես կարող եմ օգնություն ցուցաբերել, մինչ դուք մինչև 

ապրիլի 29-ը ավարտին եք հասցնում ձեր հաջորդական գործողությունները  և 

պատրաստվում մայիսին կայանալիք մեր առաջնորդության հանդիպումներին։ 
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3. Վերանայելու ամփոփ աղյուսակը այն տարածքների մասին, որտեղ ձեր թիմը 

նշվել է որպես շահագրգիռ կողմ։  

4. Քննարկելու, թե ինչպես կարող ենք լավագույնս հետևել և կիսվել այն ամենով, 

ինչ արդեն իսկ արվել է,  որպեսզի խթանենք լավ կատարված աշխատանքը։  

 

Քուշմանն ունի բոլոր փոխնախագահների աջակցությունը, ինչպես նաև 

շրջանավարտների ասոցիացիայի գործադիր տնօրենի, առաջխաղացման 

փոխնախագահի, նախագահի, պրովոստերի, դեկանների և խորհրդի այցելուների 

աջակցությունը: Քուշմանը, որքան որ անհրաժեշտ է, ներառված է բոլոր 

մակարդակներում կանանց ֆիլանթրոպիայի վերաբերյալ խոսակցություններում և 

որոշումներում: 

 

Սովորել և Տարածել  

Վիլյամ և Մերիի կողմից կանանց ներգրավվածության և ֆիլանթրոպիայի 

շեշտադրումը ավելին էր, քան պարզապես զարգացում։ Առանձին քոլեջներում նրանք 

նայում են խորհուրդներում նոմինացված կանանց թվին, կին շրջանավարտներին 

հանձնված մրցանակների թվին, կամավորների առաջնորդության զարգացմանն 

ուղղված գործընթացներին և այլն։ Նման տարածումը անընդհատ ուշադրություն է 

պահանջում, որպեսզի դուրս բերվեն փաստեր ներկայիս գործընթացների մասին և 

վերանախագծվեն համակարգեր, վարքագծեր և կառուցվածներ՝ դրանք 

համընդհանուր տեսլականին հարմարեցնելու ու համապատասխանեցնելու 

նպատակով։  

 

Ճակատագրի օրինակ 

 

Ինչպիսի՞ տեսք ունի այս աշխատանքը միկրո և մակրո մակարդակներում։  

Վիլյամ և Մերիի զարգացման գծով պատասխանատու առաջնորդների թիմը, 

շնորհիվ  այն ամենի, որ յուրացրել էր բացահայտման փուլում, ստեղծեց բոլորի համար 

համոզիչ մի տեսլական. 

Վիլյամ և Մերին հարգում է կանանց ներուժը։ Նրանք ներգրավված են 

համալսարանի հաջողության ցանկացած ասպեկտում։ Ճանաչելով նրանց 

առանցքային դերը ներգրավվածության և ֆիլանթրոպիայի մեջ՝ մինչև 2020 

թվականը կանայք կկազմեն կամավոր առաջնորդների և մասնավոր 

հանգանակության 50 տոկոսը։ Բարձրացնելով նրանց ակտիվ 

մասնակցությունը համալսարանի կյանքի բոլոր ասպեկտներում՝ Վիլյամ և 

Մերին կստեղծի մի մշակույթ, որը հզորացնում է կանանց և ուժեղացնում 

նրանց ազդեցությունը թե՛ համալսարանում,  թե՛ համայնքում։ Պետության 

Մայր բուհը կծառայի որպես գլոբալ մոդել նրանց համար, ովքեր ձգտում են 

մեծացնել և տոնել կին առաջնորդների ներկայացուցչականությունը։ 
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Այս մակրո մակարդակի տեսլականը ներկայացվել է գնահատող հարցման 

դասընթացի ժամանակ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում վեց թիմ քննարկեցին 

բացահայտման մասին տեղեկատվությունը, գլխավոր տեսլականը և սկսեցին 

աշխատել յուրաքանչյուրն իր ստանձնած դերում՝ հանուն տեսլականի։  

Ահա այդ վեց թիմերից մեկի` պոտենցիալ դոնորների զարգացման և 

տեղեկատվական ռազմավարության գրասենյակի նախագիծը։  

Այն տեսլականը, որ նրանք մշակեցին դասընթացի ժամանակ, դարձավ նաև 

իրենց նախագծի ամփոփագիրը. 

Պոտենցիալ դոնորների զարգացման և տեղեկատվական ռազմավարության 

թիմը պարտականություն է ստանձնել օգնելու Վիլյամ և Մերիի զարգացման 

թիմին՝ իրականություն դարձնելու իր՝ մինչև 2020 թվականը կին  կամավոր 

առաջնորդների և մասնավոր դոնորների ներկայացուցչությունը մինչև 50 

տոկոս հասցնելու տեսլականը՝ ծառայեցնելով Վիլյամ և Մերին որպես գլոբալ 

մոդել նրանց համար, ովքեր ձգտում են մեծացնել և տոնել կին առաջնորդների 

ներկայացուցչականությունը։ Մեր նախաձեռնությունների նոր 

քաղաքականությունների և ընթացակարգերի համար գործողությունների 

պլանն ուղղված է խրախուսելու կենտրոնացումը մեր շրջանավարտների և 

շրջանավարտ ամուսինների ներգրավվածության, խորհրդի 

ծառայությունների, կամավորության և հանգանակության հարցում: Մեր 

նպատակն է տրամադրել տվյալ ուղղությամբ հետազոտություն և պորտֆոլիոյի 

կառավարում, որը կօգնի հանգանակության պատասխանատու 

աշխատակիցներին ունենալ ավելի բազմազան պորտֆոլիոներ և ավելի 

ընդգրկուն պատկեր՝ կանանց՝ որպես բարերարների, և զույգերին՝ որպես 

համատեղ դոնորների՝ ամուսնու կրթությունից կամ զբաղվածությունից 

անկախ։ 

 

Նրանք մշակեցին ավելի հստակ նպատակ. 

Ստեղծել հետազոտությունների և պոտենցիալ դոնորների կառավարման նոր 

քաղաքականություն և ընթացակարգ՝ մասնավորապես անդրադառնալով, թե 

ինչպես ենք մենք ճանաչում, նշանակում, հետևում և հաշվետվություններ 

ներկայացնում փոքրամասնություն հանդիսացող կին շրջանավարտների 

մասին՝ որպես կամավորների, առաջնորդների և դոնորների՝ ուղղակիորեն 

օգնելով մեր առաջադեմ թիմին հասնելու 2020-ի 50 տոկոսի 

ներկայացվածության նպատակին: 

 

Հաշվի առեք, որ իրենց աշխատանքում նրանք ավելացրել են 

փոքրամասնություններին՝ հասկանալով, որ որոշ փոփոխություններ, որ նրանք 

կկիրառեն կանանց համար, կարող են կիրառվել պոտենցիալ դոնորների և տնային 

տնտեսությունների այլ սեգմենտների համար, ինչպիսիք են ԼԳԲՏ համայնքը և 

փոքրամասնությունները։ Թիմի կողմից ընտրված նախագծից յուրաքանչյուրի ներքո 
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նրանք գրել էին կոնկրետ գործողությունների շարք: Ես կառանձնացնեմ այդ 

գործողություններից միայն մի քանիսը՝  

● Պոտենցիալ ներդրողների կառավարում  

o Վերանայել հանգանակության համար պատասխանատու աշխատակցի 

պորտֆոլիոները՝ կանանց և փոքրամասնությունների հավասար 

ներկայացուցչությունը ապահովելու համար։  

o Եռամսյակային ամփոփ հաշվետվություններում ներառել 

տղամարդկանց և կանանց տոկոսային հարաբերակցությունը։ 

 

● Ընդհանուր հետազոտություն 

o Ուշադրություն դարձնել կանանց վերաբերյալ համապատասխան 

տեղեկության բացահայտմանը: 

o Վերամշակել թեկնածուների հավաքագրման եղանակը։ 

 

● Պրոֆիլի հաշվետվություններ և ճեպազրույցներ 

o Խմբագրել զեկույցներն ու ճեպազրույցներն այնպես, որ հավասարապես 

կենտրոնանան ընտանիքի երկու անդամների վրա։  

o Խմբագրել զեկույցները այնպես, որ ներառեն ամբողջ ընտանիքի 

ֆիլանթրոպիան՝ մի անձի փոխարեն։ 

 

● Ունեցվածքի գույքագրում  

o Ներառել ամուսնու ցանկացած հետաքրքրություն, որը կարող է 

առաջնորդել ընտանիքի որոշումների կայացմանը։ 

o Ուսումնասիրել ընտանիքի նախկին բոլոր անդամների անունները, քանի 

որ առկա գրառումները կարող են չթարմացվել, կամ ակտիվները կարող 

են պահված լինել առանձին մասնագիտական ինքնության անվան տակ։  

o Ներառել ամուսնական զույգի թե՛ նախկին, թե՛ ներկա աշխատավայրերի 

տվյալները։  

 

Թիմը  Մայքրոսոֆթի միջոցով  ստեղծեց նախագծի պլան, որպեսզի սահմանի 

ժամկետներ և հետևի առաջընթացին։ Նրանք նշանակեցին ծրագրի ղեկավար, 

ինչպես նաև նախագծի հատուկ թիմ՝ աշխատանքին աջակցելու համար։  

Պետք է նշել, որ անհրաժեշտություն չեղավ, որ Քուշմանը ղեկավարի 

պոտենցիալ դոնորների զարգացման և տեղեկատվական ռազմավարության 

գրասենյակի որևէ նախագիծ։ Թիմը լիովին ստանձնել էր իր սեփական պլանը 

կատարելու պատասխանատվությունը։ Ընդ որում՝ ՄԻԱՅՆ այդ թիմը կարող էր 

իրականացնել այդ ծրագիրը։ Քուշմանը հետազոտության, տվյալների հավաքման կամ 

պորտֆոլիոների փորձագետ չէ։ Պոտենցիալ դոնորների զարգացման և 

տեղեկատվական ռազմավարության թիմի անդամներն աշխատանքի էին ընդունվել 

հատուկ այդ նպատակով։ Նրանք անհատներ էին, որոնք կատարում էին կարևոր մի 
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աշխատանք, որը ազդելու էր դրամահավաքների պորտֆոլիոների, հետազոտության, 

և՛ պոտենցիալ, և՛ ներկայիս դոնորների մասին ինֆորմացիայի որակի վրա։  Այս 

ամենը ազդեցություն կունենա համակարգի չբացահայտված կողմերի վրա և 

կընդլայնի այն կանանց տեսադաշտը և գիտելիքները, ովքեր գուցե հետաքրքրված են 

իրենց ռեսուրսներով Վիլյամ և Մերիին աջակցելով։ 

Սա է գնահատող հարցման լավագույն դրսևորումը` համապատասխանեցնել 

կազմակերպության արդեն իսկ առկա բոլոր ուժեղ կողմերը, որպեսզի հնարավոր լինի 

օգնել հասնելու վերափոխող տեսլականի։ Այս ռազմավարական մոտեցումը 

բացահայտում է անձնական և կազմակերպության մակարդակում եղած ներուժը։ 

Պոտենցիալ դոնորների զարգացման և տեղեկատվական ռազմավարության թիմի 

պատասխանատվությունը, փորձը և ուժի բացահայտումը թույլ տվեցին ներդրում 

ունենալ Վիլյամ և Մերիի գլխավոր տեսլականի համար։ 

Ակնհայտ է, որ երկարաժամկետ փոփոխության հասնելու առումով ես 

հավատում եմ գնահատող հարցման ուժին։ Ավելին՝ ես նաև հավատում եմ, որ 

գնահատող հարցումը հատկապես տեղին է կանանց ֆիլանթրոպիայի զարգացման 

համար։ Այս գրքում նշվում է, որ շատ կանայք նախընտրում են սովորել, գործընկեր 

դառնալ, ներդնել իրենց բոլոր ռեսուրսները, օրգանապես աշխատել ուրիշների հետ և 

կենտրոնանալ փոփոխությունների, այլ ոչ թե կոչումների կամ հիերարխիայի վրա: Երբ 

կանայք համախմբվում են հանուն փոփոխության, էներգիայի, կապվածության, 

ստեղծագործականության և նոր գաղափարների ալիք է բարձրանում։ Հզոր և կայուն 

փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ հենց կանանց շնորհիվ։  

Գնահատող հարցման մոտեցումը կարող է օգնել կազմակերպությանը հասնել 

նման արդյունքների։ Այն նույնպես էներգիայի, կապվածության, 

ստեղծագործականության և նոր գաղափարների ալիք է բարձրացնում։ 

Կազմակերպության բոլոր բաժիններից մարդիկ իրենց նվիրվածությամբ և փորձով 

համախմբվում են հանուն նոր համագործակցության, գործընկերության և նոր 

գիտելիքների։ Հզոր և կայուն փոփոխություններ, որոնք երբևէ անհնարին էին թվում 

մեկ անձի համար, հանկարծակի սկսում են տեղի ունենալ ամբողջ կազմակերպության 

ներսում: 

 

Իսկ, եթե․ ․ ․  

 

Կանանց ֆիլանթրոպիայում ձեր նախընտրած ուղիով առաջ ընթանալիս 

բնական է, որ մարտահրավերներ կառաջանան։ Կանանց ֆիլանթրոպիայի 

ինստիտուտի փոխտնօրեն Անդրեա Փաքթորին կանանց ֆիլանթրոպիայի յոթ 

նախաձեռնության տնօրենների հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվեց այն 

խնդիրները, որոնց բախվում էր. 

● Ինչպե՞ս կարող ենք նախաձեռնության համար ավելի շատ չեմպիոններ 

պատրաստել ոչ թե միայն մեր զարգացման բաժիններում, այլև ամբողջ 

կազմակերպությունում։  
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● Ինչպե՞ս կարող ենք աշխատել դոնոր կանանց հետ՝ որպես լիարժեք 

գործընկերների, երբ նրանց գաղափարները կարող են կազմակերպությունից 

առաջադեմ լինել։  

● Ինչպե՞ս ենք ներգրավում այն կին ֆիլանթրոպների աճող թվաքանակը, որոնք 

ցանկանում են ավելին անել օգնելու համար։ 

● Ինչպե՞ս վարվել բազմազանության հետ. չէ՞ որ կանանց ֆիլանթրոպիան միայն 

սպիտակամորթ, բարձր խավի կանանց չի վերաբերում։  

● Ինչպե՞ս խրախուսել տարբեր սերունդների կողմից նվիրատվությունը։ 

Ընտանիքի ավելի երիտասարդ կանայք, ի տարբերություն իրենց մայրերի, այլ 

կերպ են վերաբերվում հանգանակությանը։  

 

Երբ ձեզ ծանրաբեռնում եք հաջողության ձգտումով կամ մարտահրավերներով՝  

ունենալու շատ նոր կին դոնորներ, որոնք ավելի մեծ ներգրավվածություն են 

ցանկանում, ապավինեք գնահատող հարցման մոդելին։ Այս հարցերից 

յուրաքանչյուրը իդեալական է գնահատող հարցում կիրառելու համար։ Գնահատող 

հարցման մտածողությունը կօգնի ձեզ հասկանալ՝ ինչպես առաջ ընթանալ։ Երբեմն 

ճիշտ անձանց ներկայության շնորհիվ՝ նույնիսկ մի քանի ժամվա ընթացքում։ Ի՞նչ է 

անհրաժեշտ, որպեսզի բացահայտեք հիմնախնդիրը, էլ ու՞մ է անհրաժեշտ ներգրավել։ 

Ո՞րն է հիմնահարցի համար ձեր համոզիչ երազանքը, ի՞նչը կարող է գերազանցել ձեր 

երևակայությանը։ Նախագծի ո՞ր տարրերը կօգնեն ձեզ հասնել դրան։ Եվ ի՞նչ քայլեր, 

և ո՞ր շահագրգիռ կողմերը կկերտեն ձեր ճակատագիրը։ Դուք կտեսնեք, որ 

գնահատող հարցման մոդելը կարող է աշխատել բազում համակարգային 

փոփոխությունների, ինչպես նաև կոնկրետ խնդիրների դեպքում, ինչպիսին է, 

օրինակ, արշավի ղեկավար հանձնաժողովի ներգրավվածության բարձրացումը: Երբ 

դուք հայցում եք մասնակցություն և պատմություններ, և երբ մարդիկ իրենց 

սեփական, համոզիչ տեսլականի և նախագծի ստեղծման մաս են կազմում, ապա 

կարող եք ասել, որ թիմում ներդրում ունենալու բարի կամք ու ցանկություն եք 

առաջացրել։  

Մելիսա Էֆրոն Հայեքը՝ Կալիֆորնիայի համալսարանի կանանց և 

ֆիլանթրոպիայի բաժնի տնօրենը, բնազդորեն օգտագործեց այս մոդելի ներուժը՝ 

նպատակ ունենալով վերսկսելու իրենց ծրագիրը Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիա 

համալսարանում (UCLA)։ Թեև այն չանվանեց գնահատող հարցում, այնուամենայնիվ, 

նա կիրառեց նույն հիմնական մոտեցումը։ 2014 թվականին Լոս Անջելեսի 

Կալիֆորնիա համալսարանի կանանց ֆիլանթրոպիայի ծրագրի 20-ամյակն էր։ Այն 

դարձել էր անդամակցության ծրագիր, և կանանց դիմում էին անդամակցություն 

հայցելու նպատակով։ Ժամանակի ընթացքում շատ հարցեր էին առաջացել, քանի որ 

եթե կանանց խնդրում էին անդամ դառնալ վերջիններիս 25,000 ԱՄՆ դոլար և ավելի 

նվիրաբերելու դեպքում, ապա ինչու՞ պետք է նրանք անդամակցեին։ Ի՞նչ օգուտ կտար 

նրանց։ Ի՞նչ օգուտ կտար համալսարանին։ Ինչու՞ էր կարևոր լինել այդ խմբի անդամ։ 

Նրանք տեսան, որ շատ կին դոնորներ մերժում էին իրենց հրավերը։ Աշխատակազմը 
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և խորհրդի կազմը որոշեցին, որ որոշ վերանայումներ անելու ժամանակն է։ Նրանք 

սկսեցին անդամակիցների ավագ ղեկավար խմբի և աշխատակազմի կողմից ներքին 

վերլուծությունից և ներկայիս ծրագրերը վերանայելուց։ Նրանք նաև ժամանակ 

տրամադրեցին կանանց հանգանակության վերաբերյալ վերջերս իրականացված 

հետազոտությունները և այլ ծրագրերի լավագույն փորձերը վերանայելու համար։ 

Խորհրդի նախագահը եղել է բարձր մակարդակի գործադիր և հմուտ միջնորդ, որը 

բացահայտման տեղեկատվությունը փոխանցել է նախկին խորհրդի նախագահների՝ 

անդամակցության վերանայման նոր հանձնաժողովին։ Ունենալով նման անցյալ՝ 

նրանք պատկերացնում էին վերափոխող բնույթի փոփոխություն։ Ծրագիրը ավելի 

կընդլայնվեր և կդառնար ավելի ընդգրկուն։  

Այդ տեսլականը առաջացրեց նախագծման հետևյալ տարրերը՝ 

● Կանայք ավտոմատ դառնում էին անդամ, եթե կատարում էին 25․ 000 ԱՄՆ 

դոլարի նվիրատվություն կամ հնգամյա գրավ դնում՝ տարեկան 5000 դոլարի 

չափ՝ հինգ տարվա անդամության համար։ Այս կերպ անդամակցությունը 

դարձավ ավելի հասանելի։ Այս անդամներին դիմելու են իրենց 

լիազորությունների ավարտին՝ համալսարանում վերաներդնելու և իրենց 

անդամությունը պահպանելու համար: Սա օգտագործվում է որպես գործիք՝ 

խրախուսելու ավելի շատ կանանց խմբին անդամակցելու համար կատարել այս 

չափի նվիրատվություններ։ Անդամակցությունը 143-ից աճեց՝ դառնալով 2,300 

կանացից բաղկացած խումբ։  

● Նոր, ցմահ անդամակցության գաղափար ստեղծվեց՝ ճանաչելու այն կանանց, 

ում հանգանակած գումարը հասնում էր 250,000 ԱՄՆ դոլարի։ 

● Համալսարանի բարձր մակարդակի կին ղեկավարները դարձան պատվավոր 

անդամներ (անդամների համար ավելի դյուրին դարձնելով իրենց աշխատանքի 

մասին լսելի դարձնելը և զարգացնելով հարաբերություններ խոշոր դոնորների 

հետ): 

● Խորհրդում ստեղծվեց երկու պատվավոր տեղ երիտասարդ շրջանավարտների 

համար, որպեսզի նրանք նույնպես առանձնանան այդ ֆիլանթրոպիկ խմբում և 

ունենան իրենց նշանակալի ներդրումը։  

● Համալսարանի աշխատակիցները ստեղծեցին ավելի հետևողական և 

անհատական բնույթի ծրագրեր։ Նրանք հայտնագործության փուլում և 

հետագա հետազոտությունից տեղեկացել էին, որ անդամներին չէր 

հետաքրքրում սոցիալական լրատվամիջոցների կամ էլ. փոստի միջոցով կապի 

հաստատումը, փոխարենը նրանք ցանկանում են անմիջապես կապվել իրար 

հետ և սովորել թե՛ համալսարանի, թե՛ տարբեր այլ հետաքրքիր թեմաների 

մասին: 

 

Այս մոդելի զարգացման և օգտագործման գործընթացը տևեց վեց ամիս։ 

Սակայն այն մեծացրեց նախաձեռնությանն առնչվող կանանց թիվը։ Անդամները 

զգում էին, որ իրենց լսում էին ու վստահում ծրագրի ընթացքում, ինչը հանգեցրեց 
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փոփոխությունների նկատմամբ նրանց դրական վերաբերմունքին։ Նրանց ներդրումը 

նաև իր հետ բերեց շատ ավելի բարձր գաղափարներ և ռազմավարություններ: Այս 

մոտեցումը զգալիորեն մեծացրեց UCLA-ում վերջինիս աջակցողների շրջանակը: Այս 

վերափոխման ընթացքում Հայեքը՝ կանանց և ֆիլանթրոպիայի տնօրենը, ուներ 

ամբողջ ղեկավարության աջակցությունը՝ ընդհուպ մինչև համալսարանի կանցլերի 

կնոջ, որը նույնիսկ դարձավ խորհրդի անդամ։ Հայեքի գործընկերները տեսան, թե 

ինչպես այդ ցանցը կարող է օգտակար լինել իրենց բաժինների համար՝ տարեկան 

խոշոր նվիրատվություն, տարածաշրջանային ընդլայնում, և ավելացնել նրանց 

կապերն ու համագործակցությունը Հայեքի և ծրագրի հետ: Այս ավելի լայն 

համագործակցությունը հիմնվում էր ճիշտ այն ժամանակ, երբ UCLA-ը սկսեց իր 100-

ամյակի արշավը (2014 թ.): Արշավն ուղղված էր ֆինանսական աջակցությանը և 

մասնակցությանը։ Կանանց և ֆիլանթրոպիայի ծրագիրը նշանակալի դեր է խաղացել 

այդ երկու նպատակի համար։ Ծրագիրը նաև ապահովել է առաջնորդություն և 

բազմազանություն տարբեր արշավների հանձնաժողովներում։ 

 

Արդյունքներ՝ ձեզ համար  

 

Այս պահին դուք կարող եք հարցնել՝ «ի՞նչ արդյունքներ ես կունենամ»։ Դուք 

կունենաք արդյունքներ, բայց ես միտումնավոր օրինակներ չեմ բերի նրանից, թե 

կանանցից քանի միլիոն դոլար են հավաքել տարբեր կազմակերպություններ, որոնց 

մասին նշել եմ այս գրքում։ Իհարկե, խոսքը միլիոնավոր դոլարների մասին է։ 

Այնուամենայնիվ, զուտ այս փոխակերպող, մասնակցային մոտեցման արդյունքում 

ձեռք բերված ֆինանսական ռեսուրսների մեջբերումը մեծ վնաս կպատճառի այս գրքի 

առաքելությանը և այն մեծ ցանկությանը, որ ունեն կանայք, այն է՝ հաշվի առնվել բոլոր 

այն ռեսուրսների համար, որոնք նրանք կարող են առաջարկել: 

Փոխարենը, թույլ տվեք նշել կիսվել, որ ձեր ճակատագրին ձգտելիս դուք 

կունենաք բազմաթիվ արդյունքներ։ Այս արդյունքները ներառում են, բայց չեն 

սահմանափակվում հետևյալով՝  

● Մեծ ֆինանսավորում կանանցից, 

● Մեծ ֆինանսավորում տղամարդկանցից. հիշե՛ք, որ կանանց դիմելիս դուք 

դիմում եք նաև տղամարդկանց, 

● Ավելի մտերիմ հարաբերություններ դոնորների հետ, 

● Կամավորների փորձառնություն, 

● Ներգրավված գործընկերներ, որոնք նոր գործընկերների են ընդգրկում,  

● Պոտենցիալ կին դոնորների ներգրավում, 

● Ներգրավման նոր, ստեղծագործ ծրագրեր, 

● Կին առաջնորդներ ձեր խորհուրդների և կոմիտեների համար, 

● Ձեր առաքելության ճանաչելիություն արտաքին աշխարհում, 

● Բազմազանություն,  

● Ցանցեր, 
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● Տարբեր թիմերի համագործակցություն, 

● Արդյունքների չափում և գնահատում,  

● Ընթացիկ հարցում, բարձր երևակայություն և նորարարություն: 

 

Ես կարող եմ խոստանալ, որ դուք կբավարարեք ձեր նպատակի համար 

կանանց ֆիլանթրոպիան զարգացնելու ցանկությունը և շատ ավելիին կհասնեք։ Ձեր 

տեսլականը խթանելու համար դուք կզարգացնեք ձեր ունակությունները բազում 

տարբեր ասպեկտներով։ Եվ հենց դրանում է կանանց աջակցության և 

ներգրավվածության աճի իմաստը: 

 

Արդյունքներ՝ հասարակության համար 

 

Այս գրքի նպատակն է՝ այն ամենը, ինչ մենք գիտենք կանանց 

հանգանակության մասին, փոխակերպել նոր դրամահավաքային վարքագծերի և 

արդյունքների։ Այն սկիզբ է առնում մեր դերերում, թիմերում և 

կազմակերպություններում՝ յուրաքանչյուրիս նպատակաուղղված լինելով։ 

Պատկերացրեք, եթե ձեր կազմակերպության փոփոխությունները զուգորդվեին 

փոփոխություններով յուրաքանչյուր բուհում, դպրոցում և ոչ առևտրային 

կազմակերպություններում ամբողջ երկրով մեկ: Պատկերացրեք, եթե յուրաքանչյուր 

կազմակերպություն հարմարեցներ իր դրամահավաքը։ Ի՞նչ հնարավորություններ 

կբացվեին երկրում, եթե կանանց ներգրավվածությունը ամենուրեք դառնար նորմա։  

Առաջին հերթին, մենք այլևս չէինք խոսի «կանանց ֆիլանթրոպիայի» մասին։ 

Մենք ստիպված չէինք լինի վկայակոչել վիճակագրությունը և ստեղծել համոզիչ 

նախադեպ կանանց վրա ուշադրությունը կենտրոնացնելու համար։ Մեր 

համալսարաններում և ոչ առևտրային կազմակերպություններում կանանց հավասար 

ներկայացուցչություն ապահովված կլիներ։ Մենք ստիպված չէինք լինի ճնշում 

գործադրել բազմազանության հասնելու համար։ Կանանց հետ կապ հաստատելու 

եղանակը այնքան կարևոր կլինի դրամահավաքի իրականացման համար, որ այն 

կմարմնավորվի մեր հիմնական սովորությունների մեջ։ Կանանց հետ մեր 

գործընթացներն ու զրույցները լրացուցիչ ջանքեր չեն պահանջի, քանի որ մենք 

ընտրելու ենք այն, ինչը անընդհատ արձագանք է ստանում, հետևողական է և 

գրանցում է մեծ հաջողություն: 

Երկրորդ, մենք նշանակալիորեն ավելի մեծ ֆինանսական աջակցություն 

կստանանք շահույթ չհետապնդող ոլորտից։ Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտից 

Անդրեա Փաքթորը վերջերս ինձ հայտնեց, որ եթե կանայք նվիրաբերեին 

բարեգործական նպատակների համար առկա 14 տրիլիոնի հասնող ակտիվների  1 

տոկոսը, ապա 5%-ով կավելացնեինք երկրում անհատական բնույթի 

նվիրատվությունը (Սա արագորեն 14 միլիարդ դոլար կավելացնի Giving USA-ի 

տարեկան ներկայացվող թվերին): Նմանատիպ ֆինանսավորմամբ շատ ավելին 
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հնարավոր կլինի անել մեր համայնքների և մեր երկրի սոցիալական խնդիրները 

լուծելու համար:  

Երրորդ, մեզ կտրամադրվեն բնակչության մյուս կեսի բոլոր ռեսուրսները: Մեր 

քաղաքացիական հասարակության համար անհրաժեշտ զարգացումը և որոշ 

շտկումներ պահանջում են շատ ավելին, քան պարզապես գումար: Մեր երկրի 

տարաձայնությունները և ճնշող խնդիրները լուծելու համար մենք պետք է նոր ձայներ 

լսելի դարձնենք, բարձրացնենք պատասխանատվության զգացումը, 

առաջնորդությունը, բազմազանությունը, նորարարությունը, համագործակցությունը 

և գործընկեր դառնալու ձգտումը։ Թեև հազվադեպ փաստագրված, այնուամենայնիվ 

պատմության ընթացքում կանայք եղել են սոցիալական փոփոխությունների էական 

առաջ տանող ուժը։ Բարեփոխումներ, ինչպիսիք են ստրկատիրության վերացումը, 

ալկոհոլի սպառման և արտադրության սահմանափակումը, ընտրական իրավունքը, 

տեղի ունեցան այնպիսի պատմական ժամանակներում, երբ կանայք դեռ մարգինալ 

խումբ էին։ Պատկերացրեք այն լուծումները, որոնք կարող են ի հայտ գալ, եթե մեր 

ֆիլանթրոպիայի ոլորտում լինի կանանց և տղամարդկանց կողմից հավասար 

աջակցություն: Ինչպես ներածությունում նշվեց, Ագնուս Գանդն ուներ այս 

տեսլականը և գործում էր ըստ դրա՝  շատ կանանց ու տղամարդկանց հետ  

համագործակցելով ԱՄՆ-ում բանտարկության և կրկնվող հանցագործության բարձր 

մակարդակի հարցերը կարգավորելու համար: Նման ընդարձակ աջակցության 

դեպքում շատ այլ խնդիրներ ևս լուծում կստանան։  

Մենք դրամահավաք ենք իրականացնում՝ հանուն աշխարհում բոլորի համար 

ամենամեծ բարիքի։ Այնուամենայնիվ, մենք սոցիալական խնդիրներին մոտեցել ենք 

մեր մի ձեռքը մեջքին կապած՝ ենթագիտակցորեն կողմնակալ մոտեցումներով, որոնք 

ուշադրությունից դուրս են թողնում մեր բնակչության մի կեսին։ Ժամանակն է 

արձակելու մեր ձեռքերը և միասին առաջ ձգվելու, որպեսզի բացահայտենք, երազենք 

և նախագծենք կանանց համար նոր դրամահավաքային մոտեցումներ՝ բացելով 

ճանապարհը և թույլ տալով նրանց զբաղեցնել իրենց օրինական դիրքը աշխարհը 

բարելավելու ֆիլանթրոպիկ գործերում։ Մեր քաղաքացիական հասարակության 

ճակատագիրը վտանգված է: 
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ՆՎԻՐՎՈՒՄ Է․  ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔԵՐ 
 

Նվիրվում է  

Ես այս գիրքը նվիրում եմ Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտին, իր 

նախկին և հատկապես ներկայիս ղեկավարությանը՝ տնօրեն դոկտոր Դեբրա Մեսչին 

և փոխտնօրեն Անդրեա Փաքթորին։ Դուք կանանց ֆիլանթրոպիան խթանել եք 

յուրահատուկ, խստապահանջ հետազոտության շնորհիվ, որը տեղեկատվություն է 

տրամադրում դոնորներին, դրամահավաք իրականացնողներին և 

հաստատություններին։ Հսկայական ծավալի էմպիրիկ հետազոտությունների 

շնորհիվ, որոնք զգալիորեն աճել են վերջին տասնամյակում, այժմ աշխարհը գիտի, որ 

ֆիլանթրոպիայում գենդերը նշանակություն ունի։ Այս գիրքն անհնար կլիներ առանց 

ձեր դրած ամուր հիմքերի։  

 

Երախտագիտության խոսքեր 

«Մերրիամ-Վեբսթեր» բառարանը սահմանում է ֆիլանթրոպիան հետևյալ 

կերպ՝ «բարի կամքի դրսևորում մարդկային ցեղի այլ անդամների հանդեպ և 

հատկապես ակտիվ ջանքեր՝ ուղղված մարդու բարեկեցության բարձրացմանը»։ Ես 

երախտապարտ եմ յուրաքանչյուր այն կնոջը, ով ֆիլանթրոպ է հենց այս 

սահմանմամբ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր բոլոր ռեսուրսները, որոնց միայն մի մասն է 

ֆինանսը, ներդնելու այս աշխարհը բարեփոխելու համար։ Շնորհակալություն ձեր 

ձայնը, ակտիվությունը, նվիրատվությունները կենտրոնացնելու համար՝ հանուն մեր 

համայնքներում, երկրում և աշխարհում արժանապատվության ու բարեկեցության 

հաստատման։ Մենք ձեր կարիքն ունենք առավել քան երբևէ։   

Ես նաև իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում այն բազում կանանց (և 

տղամարդկանց), ովքեր ինձ ոգեշնչել են իմ կարիերայի ընթացքում։ Ես լսել եմ ձեր 

պատմությունները Քորնել համալսարանում, Ամերիկյան Կարմիր Խաչում, բազում 

ֆոկուս խմբերում և հարցազրույցներում։ Ձեր փորձը, հիասթափությունները, 

ուղղորդումները և գաղափարները ոգեշնչել են ինձ գրել այս գիրքը։ Շնորհակալ եմ ձեր 

ժամանակի և անկեղծության համար։ Այս գիրքը կառուցված է այն ամենի շուրջ, ինչին 

ձգտում եք հասնել ձեր բարեգործական գործընկերության շնորհիվ։  

Ֆիլանթրոպիան սկսվում է տնից։ Երբ ծնողները օրինակ են ծառայում 

երեխաներին՝ ականատես դարձնելով նրանց այն ուրախության և ուժի 

զգացողության, որն առաջանում է այլ անձանց օգնելուց։ Սա ավելացնում է 

հավանականությունը, որ երբ երեխաները չափահաս կդառնան, կվարվեն նույն ձև։ 

Շնորհակալ եմ, մայրի՛կ և հայրի՛կ, ինձ և իմ քույրերին/եղբայրներին ծանոթացնելու 

ուրիշներին ծառայելու հնարավորություններին և ինձ օրինակ ծառայելու համար։ Ձեր 

արժեքներն ինձ ուղեկցել են յուրաքանչյուր ընթրիքի ժամանակ՝ փոփոխություն 

բերելով ընտանիքում, կրթության և հավատքի մեջ. ես գնացի քո հետքերով, մայրի՛կ՝ 

դառնալով դրամահավաք իրականացնող և արարող։ Ես երախտապարտ եմ, որ ինձ 

ցույց տվեցիր ճանապարհը։  
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Թանկարժեք գործընկերներս օգնել են ինձ կազմել այս գիրքը։ Հետևյալ անձինք 

միշտ պատրաստակամ էին տրամադրելու իրենց տեսակետը, խորհուրդը և 

ժամանակը՝ Անդրեա Փաքթորը՝ Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտից, Վալերի 

Քուշմանը և Սյու Ուորները՝ Վիլյամ և Մերի քոլեջից, Բեթ Մանը՝ Հյուսիսային 

Ամերիկայի հրեական ֆեդերացիայից, Բրիդջեթ Բուհերը՝ Դյուք համալսարանից, 

Լեսլի Ուետձելը՝ Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարանից, Մելիսա Էֆրոն Հայեքը՝ Լոս 

Անջելեսի Կալիֆորնիա համալսարանից և Մինդի Լեյնը՝ Դարթմութ քոլեջից: Շատ այլ 

անձինք ևս մասնակցել են հարցազրույցներին։ Ես այնքան երախտապարտ եմ այն 

ամենի համար, ինչով դուք կիսվել եք, քանի որ դուք հարստացրել եք իմ 

մտածողությունը և խորիմաստություն պարգևել այս գրքին։ Ի վերջո, շնորհակալ եմ և 

Վինսկոնսի համալսարան հիմնադրամից Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի 

համահիմնադիր Մարթա Թեյլորին՝ կանանց ֆիլանթրոպիայում ինձ ուղղորդելու 

համար։ Ես խոնարաբար հիմնվում եմ նրա մեծ աշխատանքի վրա, ինչպես նաև 

Սոնդրա Սո-Հարդիի, ով ևս Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի 

համահիմնադիրն է, և շատ ուրիշների: Շատ շնորհակալություն նաև Orr Associates, 

Inc․ -ին: Երկու տարվա ընթացքում դուք աջակցեցիք ինձ և մի ամբողջ ճկուն թիմի՝ 

համագործակցելով հինգ համալսարանների և ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների հետ, օգնելով նրանց մշակել իրենց կանանց 

ֆիլանթրոպիայի գործունեության ռազմավարությունը: Սա սեղմ ժամանակի 

հարուստ մի շրջան էր, որն արագ բացահայտեց, թե ինչն է աշխատում, և ինչը՝ ոչ, 

քանի որ մենք օգնում էինք յուրաքանչյուր հաճախորդի։ Այս գիրքն ավելին է, քան իմ 

մասնագիտական աշխատանքի և գործընկերների ազդեցության արտացոլումը։ Ես 

համակարգային մոտեցում չէի ունենա, եթե չլիներ իմ կյանքի ընթացքում ստացած 

կարևոր մի դասընթաց։ Հոֆմանի ինստիտուտը սովորեցրեց ինձ, որ անհատը ավելին 

է, քան սեփական ինտելեկտը։ Ոգու, մարմնի, զգացմունքների և ինտելեկտի 

համակցված համակարգը հավասարապես անհրաժեշտ են աճի և փոխակերպման 

համար։ «Գնահատող հարցում» թեմայով ինձ վերապատրաստել են Ռալֆ Վեյքելը և 

Դրական փոփոխությունների կորպորացիան։ Ամբողջական համակարգային 

մոտեցումը հիմնվում է յուրաքանչյուր կազմակերպության յուրահատուկ ուժեղ 

կողմերի և արժեքների վրա՝ ընդգրկելով համակարգի բազմաթիվ մասերը՝ հանուն 

կայուն փոփոխությունների հաստատման: Ավելի խորը գիտելիքներ ես ստացա և 

կերպարանափոխվեցի Ստրոցիի ինստիտուտի կողմից: Այն ամենը, ինչ ես սովորեցի 

նպատակը մտածված գործողություններին համապատասխանեցնելու մասին, 

ուղեկցում է ինձ յուրաքանչյուր խոսակցության ժամանակ։ Ես ձեռք բերեցի 

կոմպետենտություն՝ տարբերելու այն, ինչը կարող է ձևավորել անհատներին և 

թիմերին, տեսնելու իրականությունը և օգնելու առաջ բերել տեսլականներին 

հասնելու համար նոր համապատասխան պրակտիկաներ և կարողություններ: 

Հավերժ պարտական եմ Ռիչարդ Ստրոցի Հեքլերին, Սթեյսի Հեյնզին և Ստրոցի 

համալսարանի մի շարք ուսուցիչների և դասընթացավարների։ 
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Կանանց մասին՝ որպես փոփոխության գործակալների, գրելու իմ 

ունակությունը, քանի որ հենց դա է իրենց բնութագրում, գալիս է զարմանալի և իմ 

կյանքում ազդեցիկ դեր ունեցած կանանց հետ տասնամյակների ուղի անցնելուց։ Ես 

օգուտներ եմ քաղել շատ արժեքավոր մի ցանցից՝ Ֆրանչեսկա Բալադա (դուստրս), 

Անն Լոհեր և Մերրի Լոհեր (քույրերս), Սյուզըն Դունլափ, Դաննա Փուլեյ, Բեբե Հանսեն, 

Պաոլա Փիթեր, Վալի Կովարի, Շելեյ Սեմլեր, Կաթի Հանթ, Ջեն Ալպերտ, Թարա 

Դենուշիյո, Դեբրա Նիվալդ. բոլորը մտերիմ ընկերներ։ Մենք միասին անցել ենք կյանքի 

և՛ ուրախ, և՛ դժվար պահերով, և յուրաքանչյուրս վերափոխվել ենք։ Ես ապացույց եմ 

այն բանի, որ ցանկացած կնոջ պատասխանատվությունը կարող է մեծանալ, երբ 

նրան աջակցում է ուժեղ կանանց իր ցեղը։ 

Այս գիրքը ձևավորվել է մեծահոգի ընթերցողների և խմբագիրների կողմից։ 

Շնորհակալ եմ, Քերի Կոպլինկա Լեե՛ր և Մերի Քեյթ Ռոբե՛թ, ձեր խորաթափանց 

հարցերի համար, դիտողական մեկնաբանություններ և ամեն քայլում համարձակ 

խմբագրումների համար։ Լինդա Քաշդան մշտական աջակցություն էր ցուցաբերում 

նախագծի բոլոր փուլերում կատարվող խմբագրումներին, իսկ CASE-ից  Դարսիա 

Բոումանը կատարել է ռազմավարական պատճենների խմբագրումներ՝ օգնելով 

գիրքը կատարելագործելուն: Ես նաև գնահատում եմ իմ հրաշալի, մեծ ընտանիքի 

կողմից ցուցաբերված աջակցությունը՝ Քեյթլին Քորեյ Բել, Ջեյքոբ Քորեյ և մնացած 

բոլոր-բոլոր Քորեյներին ու Լոհերներին շատ շնորհակալ եմ։ 

Եվ վերջապես, իմ այս առաջին գիրքը իրականություն չէր դառնա առանց իմ 

ամուսնու՝ Քևին Քորեյի։ Դու ապացուցում ես, որ ուժեղ տղամարդը կարող է լիովին 

աջակցել ուժեղ կնոջը։ Դու իմ ամենամեծ ջատագովն ես, նվիրված, համբերատար 

ուկնդրող, այս ձեռագրի խմբագիր, գաղափարների և առաջխաղացումների աղբյուր, 

որը խորիմաստ դարձրեց իմ կողմից գնահատող հարցման կիրառումը  այս 

աշխատանքում իր սեփական դասընթացի շնորհիվ: Դու իսկական կողակից ես, ով 

ապահովեց մեր կյանքի մնացած մասի սահուն ընթացքը իմ գրելու ընթացքում։ 

Շնորհակալ եմ, իմ սե՛ր։  

Իսկ հիմա, իմ սիրելի ընթերցո՛ղ, վերցրու այն ամենը, ինչ ես առաջարկում եմ 

այս գրքում և առա՛ջ ընթացիր։ Ինչպես Մահաթմա Գանդին է ասել՝ «Դու պետք է լինես 

այն փոփոխությունը, որը ցանկանում ես տեսնել աշխարհում»։ Բաց մի՛ թող այս 

պահը։ Կանայք այլևս կողքի քաշված չեն սպասում։  
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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Քեթլին Լոհերը «Քեթլին Լոհեր և գործընկերների»՝ Վիրջինիա նահանգի 

Ալեքսանդրիայում գտնվող ֆիլանթրոպիայի և առաջնորդության գործունեության 

տնօրենն է։ Տվյալ ոլորտում նրա համագործակցությունը ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների առաջնորդների հետ ունի 35 տարվա փորձ։ Նա հասկանում 

է շահույթ չհետապնդող աշխատանքի հաճույքն ու օգուտը, ինչպես նաև ոլորտի 

փոփոխությունների մարտահրավերները և բարդությունները։  

Քեթլինը Ինդիանա համալսարանի ֆիլանթրոպիայի Լիլի ընտանեկան դպրոցի՝ 

Կանանց ֆիլանթրոպիայի ինստիտուտի խորհրդատվական ատյանի ղեկավարն է։ 

Կանանց ֆիլանթրոպիայի նրա փորձը հիմնված է ռազմավարական 

համագործակցության վրա, որը նպատակ ունի ավելի շատ կանանց ներգրավելու 

համալսարաններում (Կորնելի համալսարան, Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարան, 

Դյուքի համալսարան, Վիլյամի և Մերիի քոլեջ), ոչ առևտրային 

կազմակերպություններում (Women Moving Millions, Մեծ Ֆիլադելֆիայի հրեական 

ֆեդերացիա, Ազգային Կանանց պատմության թանգարան), կանանց 

խմբավորումներում (Alpha Chi Omega Foundation, Alpha Phi Foundation) և 

աղջիկների դպրոցներում (Louise S. McGehee School):  

Նա նաև մշտական զեկուցող է կանանց ֆիլանթրոպիայի խորագրով CASE-ի 

գիտաժողովներում։ Քեթլինը նաև ամերիկյան Կարմիր խաչի, Save the Children-ի, 

Միջազգային ճգնաժամային խմբի և Քորնելի համալսարանի նվիրատվությունների 

հավաքագրման C-Suite առաջնորդ է եղել: Խորհրդատվական գործընկերները 

ներառել են ազգային ոչ առևտրային կազմակերպություններ, ինչպիսիք են «Աղջիկ 

սկաուտները», «Փրկության բանակը» և «Հյուսիսային Ամերիկայի հրեական 

ֆեդերացիաները», ինչպես նաև համայնքային ոչ առևտրային 

կազմակերպությունները, որոնք սպասարկում են երեխաներին, երիտասարդներին, 

անապահով ընտանիքներին և անօթևաններին: Որպես գլխավոր սոմատիկ 

հրահանգիչ՝ վավերացված Ստրոցիի ինստիտուտի կողմից, Քեթլինը պրագմատիկ է 

և հարաբերությունները կարևորող: Ոչ առևտրային ընկերությունները գնահատում 

են այն հանգամանքը, որ նա հասկանում է իրենց նպատակները, դրսևորում է 

կարեկցանք, անկեղծություն, պրակտիկ փորձ և հզոր հարցադրումներ՝ ուղղված 

օգնելու նրանց կատարել տեսլականի համար շահավետ ընտրություններ։ Նա նաև ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների և ընտանեկան հիմնադրամների 

վստահված խորհրդատու է։ Անհատական և խմբային աշխատանքի միջոցով նա 

օգնում է վերջիններիս միավորել իրենց ձգտումները հանուն ընդհանուր 

բարօրության՝ արդյունավետ և կայուն ազդեցություն ստեղծելու համար։ Գնահատող 

հարցման գիտելիքներ ունենալով՝ Քեթլինը համատեղում է ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների և դրամահավաք իրականացնողների փորձը, քոուչինգը և 

ռազմավարությունը՝ օգնելու անհատներին և խմբերին ուղղորդել 

փոփոխությունները: Քեթլինը Կառավարման բակալավրի կոչում է ստացել Քորնելի 
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համալսարանի Արվեստի և գիտության քոլեջում: Նա «Աղետների ֆիլանթրոպիայի 

կենտրոնի» խորհրդի անդամ է: Քեթլինի անհատականությունը զարգացել է ոչ միայն 

իր աշխատանքային գործունեության շնորհիվ։ Մեծանալով 10 հոգանոց ընտանիքում՝ 

նա սովորել է ամենուրեք արդյունավետ հարաբերություններ ստեղծել։ Նրա՝ 

հումանիտար օգնության ուղղությունն ընտրելը եկել է արտասահմանում՝ 

Բոլիվիայում և Իտալիայում ապրելուց, ինչպես նաև դեպի Աֆրիկա, Եվրոպա, 

Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկա  երկար  ճամփորդություններից, որտեղ նա 

ականատես է եղել ծայրահեղ աղքատության պայմաններում մարդկային 

արժանապատվության պահպանմանը։ Ի վերջո, նա իր հետաքրքրասիրությունը վառ 

էր պահում ուսումնասիրելով միլլենիալների, սերունդ Z-ի և նրա մեծ ընտանիքի 

երեխաների հարցերը և ոգևորվածությունը ուսումնասիրելով։   

Իմացեք ավելին՝ https://kathleenloehr.com/  

 

 

 

 

 

«CASE»-ի մասին 

 

Կրթության զարգացման և աջակցության խորհուրդը (CASE) մասնագիտական 

կազմակերպություն է բոլոր մակարդակների առաջադեմ մասնագետների համար, 

ովքեր աշխատում են շրջանավարտների հարաբերությունների, կապի և 

շուկայավարման, զարգացման և առաջխաղացման ծառայություններում:  

CASE-ին անդամակցում են 3,700 քոլեջներ, համալսարաններ,հիմնական և 

ավագ անկախ դպրոցներ՝ ավելի քան 80 երկրում։ Սա անդամակցության 

տեսանկյունից CASE-ն դարձնում է աշխարհում ամենամեծ ոչ առևտրային 

կազմակերպություններից մեկը։ CASE-ն սպասարկում է իր անդամ-

հաստատությունների աշխատակազմերի ավելի քան 88,000 զարգացման գծով 

պատասխանատու մասնագետների: 

CASE-ն գրասենյակներ ունի Վաշինգտոնում, Լոնդոնում, Սինգապուրում և 

Մեխիկոյում։ Ընկերությունը թողարկում է բարձր որակի և ժամանակին 

համապատասխան կոնտենտ, հրապարակումներ, սեմինարներ, որոնք օգնում են 

զարգացման պատասխանատու մասնագետներին գործել ավելի արդյունավետ՝ 

դրանք ծառայեցնելով իրենց հաստատություններին: 

https://kathleenloehr.com/
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