


Հայաստանում կանանց հիմնադրամի մոնիթորինգի,
կրթության և գնահատման ֆեմինիստական

արժեքներ

Հայաստանում կանանց հիմնադրամում մենք օգտագործում ենք մոնիթորինգի,

կրթության և գնահատման համապարփակ և մանրամասն ռազմավարություն: ՀԿՀ

ՄԿԳ-ը Հիմնադրամի համար վերահսկելու գործընթաց կամ գործիք չէ, թե ինչ են

անում գործընկերները։ Մեր հիմնական նպատակն է ներկա լինել և համոզվել, որ

Հիմնադրամը հասանելի է և արձագանքող, ինչպես նաև, որ Հիմնադրամի

աշխատանքը համահունչ է ֆեմինիստական շարժման ներսում գործընթացներին։

Մենք հավատարիմ ենք ֆեմինիստական գնահատման սկզբունքներին և անում

ենք ամենը՝  համագործակցելու և ճկուն աշխատելու համար։

Հիմնադրամում ՄԿԳ ռազմավարությունն օգտագործվում է հետևյալ հիմնական

ուղղություններով.

- Ծրագրի գնահատումներ, մոնիտորինգ և գնահատումներ

- Համագործակցության և գործընկերների արձագանքների գնահատում

- Գործընկերների գնահատում (WFA-ի կողմից)

- Գործընկերների՝ միմյանց գնահատում (մասնակցային գնահատում)

Նշված բոլոր ոլորտներում մոնիթորինգի, կրթության և գնահատման թիմը

օգտագործում է ՄԿԳ գործընթացների հայտնի մոտեցումները: Բայց մենք՝ որպես

Կանանց հիմնադրամ, հավատարիմ լինելով Հայաստանում ֆեմինիստական և

կանանց շարժման կառուցմանը, օգտագործում ենք հատուկ ֆեմինիստական

մոտեցումներ ՄԿԳ ռազմավարության և գործընթացների նկատմամբ:

1. Գիտակցել և ընդունել իշխանական հարաբերությունները

համագործակցության և հաշվետվողականության շրջանակներում։

2. Հարգել գործընկերների (և այդպիսով՝ երկու կողմերի) ժամանակը։
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3. Գնահատել և ընդունել տեղում ծագած գիտելիքը տեղի իրավիճակների

վերաբերյալ։

4. Բացահայտել և օգտագործել նոր մոտեցումներ տեղեկատվության

հավաքագրման ավանդական մոտեցումներին զուգահեռ կամ կախված

իրավիճակից՝ դրանց փոխարեն։ Օգտագործել մասնակցային գործիքներ՝

գենդերային և իշխանության հարաբերությունները բացահայտելու համար,

խթանել ընդլայնված մասնակցությունը՝ հատկապես վերացնելով

մասնակցության խոչընդոտները, ինչպես նաև խթանել կոլեկտիվ և

պատասխանատու կրթումը։

5. Կարեկցանքով, էմպատիայով և իրավիճակների ուսումնասիրման

տեսլականով մոտենալ և ֆիքսել բացասական ազդեցությունները,

դիմադրությունները, արձագանքը և անսպասելի արդյունքները։

6. Օգտագործել թե՛ որակական, թե՛ քանակական մեթոդաբանություն և

մեթոդներ։

7. Աջակցել կազմակերպության կարողությունների ամրապնդմանը

ֆեմինիստական ՄԿԳ մոտեցումներում բովանդակալից ներգրավվելու

համար։

8. Լինել ճկուն, հարմարվող և համատեքստին արձագանքող, որովհետև ի

սկզբանե առաջարկված արդյունքները և հարակից ցուցանիշները կարող են

վերանայվել, քանի որ մարդիկ և կազմակերպությունները արձագանքում են

փոփոխություններին:

9. Համոզվել, որ սովորելը ուղեկցող գործընթաց և սկզբունք է

համագործակցության և ՄԿԳ իրականացնելու ողջ ընթացքում:

10. Հարգել բազմազանությունը և շրջակա գործընթացների վերաբերյալ

տարբեր ըմբռնումներն ու արձագանքները:

Մոնիթորինգը, կրթությունն ու գնահատումն իրականացվում է տարբեր ձևերով․

առցանց՝ առցանց հարցաշարերի և խմբային քննարկումների միջոցով, խմբի կամ

կազմակերպության տարածքում, դեմ առ դեմ (երբ պայմանները թույլ են տալիս)

հարցաթերթիկների, խմբային և անհատական քննարկումների միջոցով:
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Մենք ստեղծել ենք այս մոտեցումը՝ հիմնվելով ՄԿԳ գործընթացների մեր

սեփական փորձի վրա՝ որպես Հիմնադրամ: Բացի այդ մենք այս փաստաթուղթը

կառուցել ենք կանանց և ֆեմինիստական հիմնադրամների, միջազգային ցանցերի

ռազմավարական փաստաթղթերի հիման վրա, որոնք հասանելի են մեզ և սիրով

կիսվում են քույր հիմնադրամների կողմից:
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