Փոխանակման ծրագիր կառավարման և պետական քաղաքականության ձևավորման
գործընթացում ընդգրկված երիտասարդ մասնագետների համար
PFP կրթաթոշակը հնարավորություն է ընձեռում հինգից-վեցշաբաթյա աշխատանքային
մասնագիտական վերապատրաստում անցնել ԱՄՆ-ի կառավարական մարմիններում և ՀԿներում, ինչպես նաև մասնագիտական համագործակցությունը շարունակել վերադառնալուց
հետո: Հոգում է ԱՄՆ ճանապարհորդելու և ապրելու ծախսերը, հնարավորություն է տալիս
ապրել ամերիկյան հյուրընկալող ընտանիքում, աջակցում է ձեր և ԱՄՆ-ի գործընկերոջ
համատեղ նախագծերը նաև ծրագրի ավարտից հետո:
Դիմորդները պետք է աշխատեն հետևյալ
ոլորտներում՝
 ՀԿ-ներում, որոնք ներգրավված են
հանրային քաղաքականություն մշակելու
և օրենսդրություն ձևավորելու գործում
 Կառավարությունում և պետական
սեկտորում, այդ թվում նաև տեղական և
մարզային մարմիններում
 քաղաքականության և օրենսդրության
ոլորտում ներգրավված, քաղաքացիների
մասնակցությունը խթանող, ոչ
կառավարական
կազմակերպություններում

Դիմորդները պետք է՝






լինեն 25-ից 35 տարեկան
լինեն ՀՀ քաղաքացի և բնակիչ
ունենան առնվազն բակալավրի կրթություն
տիրապետեն անգլերենին
ունենան առնվազն երկու տարվա
աշխատանքային փորձ
 ունենան ազդեցիկ դիրք իրենց համայնքում,
կազմակերպությունում կամ
ընկերությունում
 հանձնառու լինեն շարունակել հանրային
ծառայությունը (ՀԿ-ներում, սոցիալական
ձեռներեցության ոլորտում,
կառավարությունում)
 ցուցաբերեն առաջնորդելու հմտություններ:

PFP-ի նպատակն է մասնակիցներին հնարավորություն տալ՝





ավելի խորը ծանոթանալու ԱՄՆ-ի օրենսդրական և կառավարման գործընթացներին,
կարևորելու քաղաքացիական հասարակության դերը և ներգրավվածությունը
քաղաքական գործընթացներին,
ստեղծելու գործընկերական կապեր ԱՄՆ-ի և Հայաստանի հաստատությունների միջև,
միասնական ուղիներ փնտրելու և գործնական լուծումներ մշակելու ընդհանուր
մտահոգություններն ու խնդիրները հաղթահարելու համար:

PFP ծրագրի մասնակիցներն ընտրվում են մրցութային կարգով:
PFP ծրագիրը հովանավորում է ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարության կրթական և մշակութային
գործերի բաժինը: Հայաստանում PFP ծրագիրն իրականացնում է Միջազգային կրթության
ամերիկյան խորհուրդները
Ծրագրին դիմելու գործընթացի և մրցույթի անցկացման մասին մանրամասն տեղեկություններ
կարելի է ստանալ PFP ծրագրի կայքից http://professionalfellows.americancouncils.org/ կամ
կարող եք դիմել Ամերիկյան խորհուրդների հայաստանյան գրասենյակ ստորև նշված հասցեով
կամ pfp@americancouncils.am էլ-փոստի հասցեով:

Իմպերիում պլազա բիզնես կենտրոն, 5րդ հարկ, Ամիրյան 4/7 փող., Երևան 0010
հեռ. 54 40 15; 54 40 12; 56 00 45
կայք՝ www.americancouncils.am

An exchange focused on legislative process, governance and policymaking for young
leaders
The Professional Fellows Program (PFP) provides 5-6 weeklong professional fellowship
placements in the U.S., matched to your professional goals; professional partnership
opportunities after your return; all travel and living arrangements; a stay with a U.S. host
family, and follow-on activities for both you and your professional partner after the
fellowship ends.
Applications accepted from employees
of:




NGOs, especially those involved in
public policy making and legislation
Government—local , state, and
federal
Quasi-governmental, if involved in
policy and legislation, citizen
involvement, and anti-corruption
efforts

Applicants qualify if they:









Are 25-35 years old
Are a citizen and current resident of
Armenia
Hold a bachelor’s degree
Speak fluent English
Have been employed for 2 years or more
Have made an impact in your community,
organization or company
Are committed to public service (via NGO,
social entrepreneurship, government)
Have leadership skills

PFP goals are to:
 strengthen understanding of the U.S. legislative and governance process;
 enhance appreciation of the role of civil society plays in shaping public policy and
holding government accountable;
 create partnerships between institutions in the U.S. and Armenia; and
 establish a common language to develop practical solutions for shared problems and
concerns.
PFP participants are selected through a competitive application process.

The Professional Fellows Program is sponsored by the U.S. Department of State, Bureau
of Educational and Cultural Affairs. For Armenia, PFP is administered with a legislative
focus and administered by American Councils for International Education: ACTR/ACCELS.
Please visit the program website at http://professionalfellows.americancouncils.org/ for
more details about PFP application and selection or contact American Councils Armenia
office at pfp@americancouncils.am.

4/7 Amiryan Street, 5th floor, 0010 Yerevan, Imperium Plaza Business Center
Tel.: 54 40 12, 54 40 15, and 56 00 45 website: www.americancouncils.am

