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Համացանցում «հաղորդակցություն» բառը փնտրելիս կարելի է գտնել բազմաթիվ 
հետազոտություններ, որոնք փորձում են նկարագրել, կանխատեսել կամ հասկանալ, թե 
ինչից է կազմված հաղորդակցությունը կամ կոմունիկացիան։ Երբ խոսքը 
կազմակերպությունների կամ բիզնեսի հաղորդակցությունն ապահովելու մասին է, մենք 
ավելի քիչ ենք հետաքրքրվում տեսություններով, և ավելի շատ կենտրոնանում ենք 
հաղորդակցության միջոցով ստացվող արդյունքների վրա։ Բայց արդյունքի հասնելու 
համար, անհրաժեշտ է հասկանալ՝ ինչ է հաղորդակցությունը և ինչպես է այն 
աշխատում։ 

Հաղորդակցությունը կամ ինչպես ընդունված է ասել՝ կոմունիկացիան, առաջացել 
է լատիներեն  communicare բառից, որը նշանակում է տարածել կամ բոլորին հասանելի 
դարձնել: Այլ կերպ ասած՝ դա ընկալելու և ընկալածը բոլորին հասանելի դարձնելու 
գործողություն է։  

Այս նկարագրությունը՝ ծավալուն դասընթացի ամփոփագիրն է,  որի 
շրջանակներում մենք ուսումնասիրելու ենք հաղորդակցությունը և դրա բոլոր 
տեսակները։ 

 

Հաղորդակցության գծային և գործարքային մոդելները 

Հաղորդակցությունը ունենում է երկու մոդել՝ գծային/մաթեմատիկական 
(համաձայն Շենոնի և Ուիվերի) [Shannon and Weaver, 1949],  և գործարքային 
(տրանզակցիոն՝ համաձայն Բերլնդի) [Barnlund, 1962]։ Գծային մեթոդի համաձայն 
հաղորդակցությունը տեղի է ունենում մի ուղղությամբ՝ ուղարկողի կողմից 
հաղորդագրության ուղղումը (վերբալ կամ ոչ վերբալ ճանապարհով) դեպի ստացող 
(օրինակ՝ հեռուստացույցով, ռադիոյով, թերթի միջոցով և այլն), իսկ գործարքայինի 
դեպքում՝ հաղորդակցություն ստացողը կարող է լինել նաև ուղարկող, այսինքն առկա է 
ինտերակցիա։ Այսօր գերիշխում է վերջին մոդելը, հատկապես այն պատճառով, որ 
սոցիալական մեդիայի ի հայտ գալուց հետո գրեթե անհնարին է պատկերացնել 
հաղորդագրությունների միակողմանի փոխանցումը։ 

 

Հաղորդակցության երեք «կողմերը»  

Ուղարկողը, փոխանցողը (այն հարթակը կամ գործիքը, որի միջոցով 
հաղորդակցությունն իրականացվում է) և ստացողը հաղորդակցությունն ապահովող 
երեք կարևոր «կողմերն» են։ Ուղարկողն ամենաշատ ներգրավված կողմն է, քանի որ նա 
է տնօրինում փոխանցվող ամբողջական ինֆորմացիան։ Մյուս կողմից ընկալողը 
(ինֆորմացիան ստացողը) պարտադիր չէ, որ ծանոթ լինի ուղարկողի հետ և այն 
տեղեկատվությանը, որը նա փորձում է փոխանցել։ Ավելի կոնկրետացնելով՝ կարող ենք 
ասել, որ հաղորդակցությունը, տեղեկատվության փոխանցումն է մի վայրից մեկ այլ 



վայր, այլ կերպ ասած՝ դա փոխանցողի և ընկալողի միջև տեղեկատվության 
փոխանակման գործընթացն է: 

 

Հաղորդակցության տեսակները։ Ներքին և արտաքին 
հաղորդակցություն 

Եթե հաղորդակցությանը դիտարկենք կազմակերպության կամ բիզնեսի 
տեսանկյունից, ապա այն լինում է ներքին և արտաքին։  

 
Ի՞նչ ենք մենք հասկանում ներքին հաղորդակցության ասելով։  

Ներքին հաղորդակցությունը հնարավորություն է տալիս կազմակերպությունում 
աշխատող բոլոր մարդկանց տեղյակ լինել իրենց կազմակերպության ծավալած 
գործունեությունից։ Օրինակ, եթե դուք ունեք ծրագիր, որն իրականացնում է մի քանի 
հոգուց բաղկացած ծրագրային թիմը (2-10 կամ ավելի մարդ), ապա այդ ծրագրի 
արդյունավետությունն ապահովելու համար դուք պետք է հաղորդակցության մեջ 
ներառեք այդ ծրագրում ներգրավված բոլոր մասնակիցներին։ 

Ներքին հաղորդակցության արդյունավետ կազմակերպման անմիջական արդյունք 
է նաև կոնտեքստի ընդլայնումը և հավելյալ արժեքի ստեղծումը։ Եթե թիմի անդամն իր 
և իրեն հարակից գործողություններից բացի տեղյակ է նաև կազմակերպության՝ իր հետ 
առաջին հայացքից կապ չունեցող, գործունեության արդյունքներից, երկու տարբեր 
արդյունքների համադրման և նոր արդյունքի ստեղծման հավանականությունն էապես 
մեծանում է։  

Ներքին հաղորդակցությունը կարևոր է նաև թիմի ձևավորման և աշխատանքի 
պատվիրակման տեսանկյունից։ Այն օգնում է արդյունավետ կերպով բաշխել 
աշխատանքը կազմակերպության անդամների միջև և անհրաժեշտության դեպքում 
փոխարինել իրար՝ օգտագործելով թիմի անդամների տեղեկացվածությունը 
կազմակերպության այլ անդամների գործունեությունից։  

Այսպես բոլորը հստակ իմանում են, թե թիմի անդամներից ով ինչ 
պարտականություններ ունի, կարողանում են միասին աշխատելով ընդհանուր 
արդյունքի հասնել։ 

Ներքին հաղորդակցության ճիշտ կազմակերպումն օգնում է նաև խուսափել 
աշխատանքի կրկնօրինակումից։ Կարճ ասած՝ օգնում է սինխրոնացնել և ճիշտ բաժանել 
աշխատանքը։ 

 
 

Ի՞նչ ենք մենք հասկանում արտաքին հաղորդակցություն ասելով։  

Արտաքին հաղորդակցությունը անհատի, կազմակերպության, բիզնես կամ որևէ 
այլ խմբի գործունեության մասին տեղեկատվության փոխանցումն է։ Այն անհատի, 



կազմակերպության, բիզնեսի կամ խմբի մասին ընդհանուր կամ տարբերակված 
ընկալում ստեղծելու, վերը թվարկված շրջանակից դուրս գտնվող անձանց 
մոտիվացնելու, հետաքրքրելու և համապատասխան գործողությունների 
իրականացմանը դրդելու նպատակ ունի։  

Այլ կերպ ասած՝ արտաքին հաղորդակցությունը բաղկացած է երեք փուլերից՝ 
- մեր մասին պատմենք, 
- մեր մասին իմանան, 
- մեզ դիմեն կամ մենք մոտիվացնենք մարդկանց այս կամ այն խնդիրը լուծելու 

համար՝ մեր կողմից տրված գիտելիքի միջոցով։ 
Արդյունավետ հաղորդակցություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ 

թիրախավորել ուղերձը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հաղորդակցության 
հիմնական նպատակը հաղորդակցվողին ուղերձի փոխանցումն է, անհրաժեշտ է 
հասկանալ, իսկ ինչպե՞ս է պետք փոխանցել ուղերձը, որպեսզի այն հասնի և ընկալելի 
լինի հենց այն հասցեատիրոջն, ում թիրախավորել է հասցեագրողը։ Այս տեսանկյունից 
հասցեագրողը պետք է հաշվի առնի մի քանի կարևոր հանգամանք՝ հաղորդագրության 
ձևաչափը կամ լեզուն (լայն իմաստով), հաղորդագրության տարածման եղանակը, 
պարբերականությունը, հետադարձ կապի հնարավորությունը և այլն։ 

Հաղորդագրության ձևաչափի կամ լեզվի մասին խոսելիս պետք է բնականաբար 
հաշվի առնել թիրախավորված լսարանի առանձնահատկությունները։ Օրինակ՝ եթե 
հաղորդակցության թիրախում երիտասարդներն են, ապա տեքստը պետք է ոճապես 
լինի այնպիսին, որ հետաքրքիր ու ընկալելի լինի հենց երիտասարդների համար։ Նաև, 
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ժամանակակից երիտասարդությունը 
նախընտրում է կարճ տեքստային հաղորդագրություններ և աուդիո-վիզուալ նյութեր, 
պետք է ուղերձը ձևակերպել հենց այդպիսի ձևաչափերի մեջ։ Եթե հաղորդակցության 
թիրախում մի քանի խումբ է, պետք է ուղերձը ձևակերպել խմբերից յուրաքանչյուրի 
համար ընկալելի ու ընդունելի ձևաչափի մեջ, այլապես ուղերձը կարող է տեղ չհասնել։  

Շատ կարևոր է նաև ընտրված լսարանի հետ ճիշտ եղանակով հաղորդակցվելը։ 
Եթե շարունակենք զարգացնել երիտասարդության հետ հաղորդակցվելու օրինակը, 
կտեսնենք, որ նույնիսկ եթե ընտրված է ճիշտ ձևաչափ ու հաղորդակցվող ուղերձը 
ոճապես ճիշտ է ձևակերպված, բայց փոխանցվում է տպագիր մամուլի միջոցով, 
հավանականությունը, որ այն կհասնի հասցեատիրոջը շատ ավելի փոքր է, քան եթե այդ 
նույն հաղորդագրությունը տարածվի սոցիալական ցանցերով։ Բերենք մեկ այլ օրինակ․ 
եթե հաղորդակցության թիրախում մանկապարտեզահասակ երեխաների ծնողներն են, 
պետք չէ փնտրել նրանց գրադարանում, փողոցում, կամ համայնքապետարանում, այս 
պարագայում թիրախ խմբի ինչ լինելը հուշում է, որ պետք է նախ և առաջ փորձել կապ 
հաստատել մանկապարտեզի միջոցով։ 

Շատ կարևոր է հաղորդակցվել ճիշտ ընտրված պարբերականությամբ։ 
Հաղորդակցության նպատակը հաշվի առնելով պետք է մի կողմից չձանձրացնել 
հաղորդակցության թիրախը հանդիսացող մարդկանց, բայց և թույլ չտալ, որ 



հաղորդակցությունը մոռացվի և մղվի ետին պլան։ Այս առումով պարբերական 
հիշեցումները և հաղորդակցական խողովակների ստուգումը չափազանց օգտակար են։ 
Օրինակ՝ եթե հաղորդակցությունը կազմակերպվելիք միջոցառման մասին է, ապա 
առաջին անգամ տեղեկացնելուց հետո, պետք է պարբերաբար հիշեցնել միջոցառման 
մասին, հնարավորության դեպքում նոր մանրամասներ հաղորդելով։ Վերջին 
հաղորդակցությունը պետք է լինի միջոցառման նախորդ, կամ անգամ նույն օրը, որպես 
հիշեցում տեղի և ժամի մասին։  

Վերջապես, ժամանակակից աշխարհում հաջող է այն հաղորդակցությունը, որն 
ինտերակտիվ է, այսինքն՝ հետադարձ կապի հնարավորություն է տալիս։ Այս առումով 
հաղորդակցության նախաձեռնողը պետք է փորձի ապահովել այդ հնարավորությունը։ 
Շարունակելով միջոցառում կազմակերպելու օրինակը, միջոցառումից հետո 
անհրաժեշտ է պահպանել կապը և հնարավորություն տալ մասնակիցներին իրենց 
կարծիքը հայտնել միջոցառման մասին։ Հաճախ դա արվում է գնահատման թերթիկի, 
կամ, ինչը որոշ դեպքերում ավելի արդյունավետ է, միջոցառումից հետո առցանց 
կազմակերպվող փոքրիկ հարցման միջոցով։ Սրանից բխում է ևս մի կարևոր 
անհրաժեշտություն՝ կոնտակտային տվյալները հավաքագրելու և դասակարգված 
կոնտակտների բազա ունենալու անհրաժեշտությունը, ինչը մեկանգամյա 
հաղորդակցությունը շարունակականի վերածելու հնարավորություն կտա։   

 

Հաղորդակցությունը տեղական ինքնակառավարման ոլորտում 

Ինչպես յուրաքանչյուր ոլորտում, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման 
դեպքում  հաղորդակցության վերոնշյալ արտաքին և ներքին գործիքները 
օգտագործվում են համալիր կերպով այս կամ այն նպատակին հասնելու համար։ Ավելին, 
այս ոլորտում հաղորդակցությունը կարևորագույն նշանակություն ունի, քանի որ ՏԻ 
ոլորտը մասնակցային ժողովրդավարության իրացման առաջնային հարթակ է։ Սա 
նշանակում է, որ համայնքի և համայնքապետարանի միջև կապը պետք է լինի 
ինտենսիվ և ինտերակտիվ, պետք է նախաձեռնվի երկու կողմից էլ և պետք է հետապնդի 
հստակ նպատակ՝ ապահովել բնակիչների մասնակցությունը տեղական 
ինքնակառավարմանը։ 

Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում փոփոխություն անելու համար պետք է 
հաղորդակցությունը կազմակերպել այնպես, որ այն ներգրավի շահառուներին 
խնդիրների լուծման ամբողջական գործընթացի մեջ։ Պետք է հաշվի առնել, որ 
տեղական ինքնակառավարման փիլիսոփայությունից անմիջականորեն բխում է այս 
հաղորդակցության գլխավոր նպատակը՝ կառավարման արդյունավետության 
բարձրացումը։ Բայց, որպեսզի նպատակի ձևակերպումը չափից դուրս տեսական չթվա, 
փորձենք հասկանալ, իսկ ինչպե՞ս է կարող հաղորդակցությունը համայնքապետարանի 
և բնակչի միջև բարձրացնել կառավարման արդյունավետությունը։ Ենթադրենք 
համայնքապետարանը նախաձեռնել է մի ծրագիր, որի համար չունի բավարար 



մասնագիտական ռեսուրս, իսկ դրսից հավելյալ ռեսուրս բերելը բավականին 
ծախսատար է։ Այս պարագայում շատ հավանական է, որ հաղորդակցվելով բնակիչների 
հետ հնարավոր լինի գտնել այդ մասնագիտական ռեսուրսը և իրականացնել ծրագիրն 
առանց հավելյալ ծախսերի։ Արդյունքում հաղորդակցական ռեսուրսը վերածվում է 
մասնագիտականի և հնարավորություն է տալիս խնայել ֆինանսականը։    

Ինչպես երևում է վերը բերած օրինակից, հաղորդակցության նպատակը ճիշտ 
սահմանելը շատ կարևոր է։ Դրա հետ մեկտեղ կարևոր է նաև հաղորդակցության 
արդյունավետ կազմակերպումը վերը նշված ձևաչափի, հաղորդակցության եղանակի, 
պարբերականության  ու հետադարձ կապի հանգամանքները հաշվի առնելով։ Պետք է 
ձգտել համայնքի բոլոր բնակիչների համար հասանելի և ընկալելի դարձնել 
համայնքային կյանքին վերաբերող կարևոր տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ստեղծել 
և շարունակաբար զարգացնել հաղորդակցական գործիքներն ու խողովակները 
տեղեկատվության անխափան շրջանառություն ապահովելու համար։ Այդպիսի 
գործիքներից է օրինակ համայնքապետարանի պաշտոնական կայքը, համայնքում 
գործող զանգվածային լրատվամիջոցները, ինչպես նաև հանրային տարածքները, 
որտեղ բնակիչները սովորաբար շփվում են իրար հետ և այցելում են ժամանակ անց 
կացնելու համար։ Նշված երեք օրինակները թեև շատ տարբեր են իրարից, 
այնուամենայնիվ հաղորդակցության տեսանկյունից կարող են կատարել նույն 
գործառույթը՝ օգնել բնակիչներին ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն։ 

Այստեղ պետք է նշել նաև, որ արտաքին և ներքին հաղորդակցությունները 
սերտորեն փոխկապակցված են և համայնքապետարանի աշխատակիցների ներքին 
անցուդարձից, գործընկերների աշխատանքից տեղյակ լինելն ու հաղորդակցական 
հմտություններին տիրապետելը մեծապես կօգնի արտաքին հաղորդակցության 
արդյունավետ կազմակերպմանը։ 

Մասնակցությունն արդյունավետ կազմակերպելու համար օգտակար դեր կարող 
են խաղալ հանրային իրազեկման արշավները1, որոնք կարող են անցկացվել տարբեր 
մակարդակներում և թիրախավորել համապատասխան շահառուներին։ 

Արշավները չպիտի լինեն միանվագ գործողություն և պետք է կրեն շարունակական 
բնույթ, նպատակ ունենալով աստիճանաբար խնդիրների լուծման գործընթացի մեջ 
ներգրավվել բոլորին․ հասարակական կազմակերպություններին, համայնքի տարբեր 
խմբերին (ֆերմերներ, երիտասարդներ, կանայք և այլք), տեղական պետական 
իշխանության մարմիններին (ՀՈԱԿ, ՊՈԱԿ, ավագանի, գործադիր իշխանություն, 
կենտրոնական իշխանության ներկայացուցիչներ և այլք), բիզնեսի ներկայացուցիչներին 
և այլ շահառուներին։ 

                                         
1   Մեդիա կամ սոցիալական մեդիա արշավը որևէ կազմակերպության, նախաձեռնության կամ բիզնեսի 
կողմից կազմակերպված համակարգային մարքեթինգային ջանք է, որի նպատակն է կոնկրետ 
գործողության, նախաձեռնության, ծառայության կամ պրոդուկտի մասին ինֆորմացիա տարածել 
առնվազն մեկ սոցիալական մեդիա հարթակի օգտագործմամբ։ Այս արշավները նախագծվում են հստակ 
ռազմավարությամբ, ունեն չափելի արդյունքներ և իրազեկում են սոցիալական մեդիայի հետևորդներին, 
ինչ-որ դեպքերում նրանց ուղղորդելով կոնկրետ գործողության կամ խնդրի լուծման։ 



Համայնքային խնդիրը պետք է այնպես ձևակերպվի, որ հստակորեն ներառի բոլոր 
վերոնշյալ կողմերի շահերը և սպասելիքները, ինչը հնարավորություն կտա ճիշտ 
կազմակերպել արշավը։ Արշավը հաղորդակցության ամբողջական գործընթաց է, որը 
ենթադրում է թիրախային մոտեցում համապատասխան տեքստի կիրառմամբ՝ 
տեսանյութի, բուկլետի, թերթոնի կամ այլ ձևաչափով։ Արշավի կազմակերպման փուլում 
բոլոր քայլերը նկարագրվում են կոմունիկացիոն պլանի մեջ․ ինչ գործողություն է արվում, 
ինչ նպատակ է հետապնդում, պահանջվող ռեսուրսը, 
իրականացնող/պատասխանատու և ժամկետներ։ 

Յուրաքանչյուր կազմակերպության հաղորդակցության կազմակերպման համար 
անհրաժեշտ է, որ ինստիտուցիոնալ մակարդակում այն որդեգրի սկզբունքներ, մշակի 
ընթացակարգեր ու գործիքներ, որոնք կկարգավորեն ներքին և արտաքին 
հաղորդակցության ընթացքը։ Ստորև նկարագրվում են որոշ գործիքներ և 
ընթացակարգեր, որոնք օգնում են կազմակերպության արտաքին և ներքին 
հաղորդակցության կազմակերպմանը։  

 

Կոմունիկացիոն պլան/ալգորիթմ 

Կոմունիկացիոն պլանը/ալգորիթմը կազմակերպության կողմից իրականացվող 
նախագծի սկզբից մինչև վերջ պլանավորված գործողությունների հերթականությունն է, 
որը բերում է ինչպես աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպմանը (ներքին 
կոմունիկացիա), այնպես էլ նախագծի առջև դրված նպատակների իրագործմանը 
(արտաքին կոմունիկացիա): Ալգորիթմը կիրառելի է բոլոր նախագծերի դեպքում, 
մինչդեռ պլանը կոնկրետ նախագծի գործողությունների հերթականությունն է 
նախանշում։ 

Կազմակերպության արտաքին հաղորդակցման քաղաքականությունը 
նկարագրում է արտաքին անձանց/կազմակերպությունների հետ 
շփման/հաղորդակցման շրջանակները և կանոնները: Այն  սահմանում է 
կազմակերպության ղեկավար/ որոշակի պաշտոն զբաղեցնող անձանց ցանկը, որոնք 
ներկայացնում են կազմակերպությունը լրատվամիջոցների, շահառուների, 
համախոհների, գործընկեր կազմակերպությունների, կամ այլ 
անձանց/կազմակերպությունների հետ հաղորդակցվելիս:  

Հանրության հետ աշխատանքի ռազմավարությունը ներկայացնում է 
կազմակերպության հանրության հետ աշխատանքի փիլիսոփայությունը, ներառյալ` 

- թիրախային խմբեր. այն խմբերի նկարագրությունը, որոնց կազմակերպությունն 
ուղղում է իր հանրային աշխատանքի և մարկետինգի հետ կապված միջոցառումները,  

- կազմակերպության բրենդինգը. մարկետինգի կամ հանրության հետ 
աշխատանքի բոլոր նյութերը պետք է ունենան մտածված ոճ, որն արտացոլում է 
կազմակերպության բրենդը, և տարբեր նյութերը/հրապարակումները պիտի ունենան 



հստակ հիշվող ոճական ու ձևավորման ընդհանրություններ, որպեսզի մատուցեն 
կազմակերպության բրենդը,  

- մարկետինգային նյութերի պատրաստումը և դրանց պատրաստման համար 
պատասխանատու անձինք, տարածման եղանակները: 

Տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքներն ընդգրկում են կազմակերպության 
կողմից օգտագործվող` իր գործունեությունը լուսաբանելու, այն շահառուների և 
համախոհների առավել մեծ խմբերին հասանելի դարձնելու տեխնոլոգիական 
միջոցները (վեբ կայք, սոցիալական մեդիայի էջ), ինչպես նաև առօրյա աշխատանքն 
առավել արդյունավետ կազմակերպելու ծրագրեր կամ միջոցներ, օրինակ` տվյալների 
բազաներ, հաշվետվություններ ներկայացնելու ծրագրեր, կամ որևէ այլ 
տեղեկատվություն  համակարգելու  միջոցներ (օրինակ՝ էլեկտրոնային փոստի 
խմբավորումներ և այլն):  

Վեբ կայքը կազմակերպության առաքելությունը, գործունեությունը, առանձին 
ծրագրերը, ձեռքբերումներն ու հաջողություններն առցանց լուսաբանող պորտալ է: 
Սոցիալական մեդիան ևս մեկ արդյունավետ գործիք է հանրության հետ աշխատանքը 
կազմակերպելու համար: Սոցիալական մեդիայում կազմակերպության էջի ակտիվ 
գովազդումը համախոհների և շահառուների ներգրավման լավագույն միջոցներից է:   

Նորությունների էլեկտրոնային տեղեկագիրը ընդհանրական ձևով, որոշակի 
հաճախականությամբ ներկայացնում է կազմակերպության հաջողություններն ու 
հետագա գործողությունները: Տարեկան հաշվետվությունները, բուկլետները և 
հաջողության պատմությունները կազմակերպության հաջողությունները, 
ձեռքբերումները լուսաբանելու և համախոհներ, շահառուներ ներգրավելու միջոց են: 
Տարեկան հաշվետվությունը հակիրճ ներկայացնում է ձեռքբերումները տարեկան 
կտրվածքով, իսկ հաջողության պատմություններն անդրադառնում են 
կազմակերպության գործունեության սոցիալական ազդեցությանը, 
արդյունավետությանը, շահառուների կյանքում դրա հետևանքով տեղի ունեցող 
փոփոխություններին: 

Լրատվական միջոցների հետ հաղորդակցման ձեռնարկը նախատեսում է, թե 
կազմակերպության որ ներկայացուցիչը կարող է ներկայացնել այն լրատվամիջոցների 
հետ հաղորդակցվելիս, ինչպես է հարկավոր օգտագործել լրատվամիջոցները 
կազմակերպության ուղերձները թիրախային խմբերին հասցնելու, գործունեությունը 
լուսաբանելու համար: Այս աշխատանքն արդյունավետ իրականացնելու համար 
կազմակերպությունը պիտի ունենա լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի փաթեթ 
(կազմակերպության առաքելությունը և գործունեությունը լուսաբանող նախօրոք 
պատրաստված նյութեր):  

Լրատվական միջոցների տվյալների բազան ընդգրկում է բոլոր այն առցանց և 
տպագիր լրատվամիջոցների ցանկը, որոնց հետ կազմակերպությունը 
համագործակցում է իր գործունեությունը լուսաբանելու նպատակով: 



Ազգային և միջազգային ցանցերի անդամակցություն: Կազմակերպությունն իր 
գործունեությունը առավել արդյունավետ իրականացնելու նպատակով ընդգրկվում է 
զանազան տեղական, ազգային և միջազգային մակարդակի ցանցերում, որոնք լինում 
են ֆորմալ և ոչ ֆորմալ: Ֆորմալ ցանցերին կազմակերպությունը միանում է  այդ ցանցի 
հիմնադիր փաստաթղթին միանալով: 
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