


ԿԱՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Համագործակցության գլխավոր սկզբունքներ.

1. Ընդհանուր արժեքներ ու նպատակներ,

2. Կանխատեսելիություն և թափանցիկություն,

3. Սովորելու փոխադարձ պարտավորություն,

4. Անվտանգ տարածքների և կանանց իրավունքների պաշտպանների ցանցի

պաշտպանություն,

5. Փոխադարձ հաշվետվողականություն և հակակոռուպցիա:

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

Մարդու համընդհանուր իրավունքները կենտրոնական են մեզ համար: Մեր

ծրագրերը հիմնված են մարդու իրավունքների միջազգային սկզբունքների վրա՝

ուղղված անհավասարության ու խտրականության քաղաքականությունների և

իշխանության անհամաչափ բաշխման վերլուծության վրա: Մեր գործընկերների

հետ համագործակցության ժամանակ մենք կարևորում ենք ընդհանուր

նպատակները, արժեքներն ու ռազմավարությունները, որը համագործակցության

ընդհանուր հիմք է ստեղծում և համագործակցությանը հավելյալ արժեք

հաղորդում:

2. ԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նոր համագործակցություն հաստատելու վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում են

թափանցիկ գործընթացով՝ ըստ սահմանված ընտրության չափանիշների:

Հիմնադրամը հստակ տեղեկացնում է ֆինանսավորման իր պահանջների, ինչպես

նաև ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու իր որոշումների մասին:

Հիմնական նպատակն այն է, որ գործընկեր կազմակերպությանը

հնարավորություն տրվի զարգացնելու իր կարողությունները, համակարգերը և

ռեժիմները՝ դոնոր կազմակերպության պահանջներին համապատասխանելու
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համար: Սա կարևոր է, քանի որ քաղաքացիական հասարակության

կազմակերպությունների մեծ մասի կառավարման թիմերը ունեն կարևոր խմբեր,

որոնց առաջ նրանք պետք է հաշվետու լինեն և զեկուցեն՝ բացի իրենց

դոնորներից: Համանման կերպով՝ Հիմնադրամը զգուշացնում է նաև այն բոլոր

հանգամանքների մասին, որոնց պարագայում համագործակցությունն

ավարտվում է:

3. ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հավատարիմ լինելով կանանց իրավունքների պաշտպանությանն ու նրանց

զորեղացմանը՝ Հիմնադրամը մշակել է համապատասխան տեսական և

գործնական հմտություններ, շահերի պաշտպանության հմտություններ և

համագործակցության ցանցեր: Հիմնադրամի համար սովորելն առաջնային է և

համարվում է դիսկուրսը խորացնելու միջոց՝ գործընկերների հետ փոխադարձ

սովորելու գիծը պահպանելով: Սա ենթադրում է սովորելու տարածքի ստեղծում,

որտեղ մասնակիցներն անկաշկանդ ձևով կիսում են իրենց փորձառությունը:

Ձախողումներն ու մարտահրավերները կարող են օգտագործվել

գործողությունները հարմարեցնելու և ցանկալի արդյունքների հասնելու նոր ու

արդյունավետ ուղիներ հայտնաբերելու համար: Նման տարածքները ստեղծվում

են տարբեր եղանակներով՝ ուսումնական ու շահերի պաշտպանության

ճամփորդություններ, համագործակցություն խթանող հանդիպումներ ու

կարողությունների զարգացման դասընթացներ գործընկեր

կազմակերպությունների ու կանանց իրավունքների պաշտպանների համար:

Հիմնադրամն իրականացնում է նաև արտաքին գնահատումներ ու մոնիթորինգ իր

գործընկեր կազմակերպությունների համար՝ նրանց կարողություններն ու

աշխատանքը գնահատելու համար:

4. ԱՆՎՏԱՆԳ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ և ԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Հակամարտությունից տուժած տարածքներում կանայք ենթարկվում են

հակամարտության պատճառած անապահովության վտանգին: Կանանց

իրավապաշտպանները նույնպես ենթարկվում են սպառնալիքների, քանի որ

նրանք բարձրաձայնում են կանանց իրավունքների մասին և մարտահրավեր

նետում կարծրատիպերին և ուժային կառույցներին: Հիմնադրամը

անվտանգության և ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ քննարկումներ է

նախաձեռնում իր գործընկեր կազմակերպությունների և իրավապաշտպան

կանանց հետ: Այն նաև առաջարկում է կարիքների վրա հիմնված ուսուցման և

համգործակցության հնարավորություններ: Հիմնադրամը պարտավորվում է

տրամադրել տարածքի և վստահության ապահովում, որն անհրաժեշտ է փորձի

անվտանգ փոխանակման և երկխոսության համար, և որն անդրադառնում է իր

սեփական պաշտպանության ռազմավարության վրա: Հանդիպման անվտանգ

տարածքներն ապահովում են բացահայտված կանանց իրավապաշտպանների

անվտանգությունն ու բարեկեցությունը՝ մարտահրավեր նետելով մեկուսացման

քաղաքականությանն ու վախին:

5. ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻԱ

Հիմնադրամը վստահում է իր գործընկերներին, որոնք անկեղծորեն նվիրված են

իրենց աշխատանքին, որի նպատակն է առաջ բերել սոցիալական

փոփոխություններ կանանց համար: Հիմնադրամն ու իր գործընկերները

համատեղ պատասխանատու և հաշվետու են իրենց աշխատանքը կոնկրետ

արդյունքի հասցնելու համար այն կանանց համար, որոնց իրավունքների

պաշտպանությամբ զբաղվում են: Գործընկերների ներքին կարողությունները,

համակարգերը և աշխատանքը գնահատելիս Հիմնադրամը հաշվի է առնում

իրավատերերին (կանանց և աղջիկներին) և գործընկերների

հաշվետվողականության համակարգերը: Հիմնադրամը խրախուսում է

թափանցիկությունը, հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրերը և

ազդարարելու բողոքարկման մեխանիզմները: Հիմնադրամն անմիջապես

արձագանքում է կոռուպցիայի կասկածներին: Այն բնութագրում է կոռուպցիան
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որպես վստահության, իշխանության կամ դիրք չարաշահում, որը հանգեցնում է

անձի կամ կազմակերպության ոչ պատշաճ շահի:
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