
ՔՀ Կամուրջ. Քաղաքացիական
հասակարության աջակցության ծրագիր

Իրականազդեցություն սփյուռքի ներգրավմամբ



ՔՀ Կամուրջ ծրագրի նկարագիր

• Նպատակ. Քաղաքացիական հասարակության

հզորացում` սփյուռքի ակտիվ

մասնակցությամբ

• ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող եռամյա ծրագիր

• Գործընկեր. Եվրասիա Համագործակցություն

Հիմնադրամ



Ծրագրի բաղադրիչներ

1. Թեմատիկ դասընթացներ

2. Խորհրդատուներ սփյուռքից

3. Համալսարանական ՔՀԿ Կառավարման ծրագիր

4. Դրամաշնորհներ

5. Բարի կամքի դեսպաններ

6. Հմտությունների փոխանցման հարթակ



1. Թեմատիկ դասընթացներ
Նախորդ դասընթացներ

1. Արվեստի և մշակույթի ոլորտի կազմակերպությունների
կառավարում

2. Կրթության քաղաքականություն, հետազոտություններ և
մեթոդներ

3. Սոցիալական ձեռներեցություն

Ապագա դասընթացներ
1. Երիտասարդների առաջնորդություն

2. Բիզնես գաղափարի մշակում

3. Շուկայագիտություն և բրենդինգ առվեստ/մշակույթ

4. Սպոտրային կազմակերպությունների կառավարում

Ինչպես տեղեկանալ

• www.hkdepo.am www.agbu.am

http://www.hkdepo.am/
http://www.agbu.am/


2. Խորհրդատուներ սփյուռքից

• Համագործակցության
հեռահար մեթոդ

• Առցանց կամ ուղիղ
կապի միջոցով

• Աշխատանքի
հաստակ սահմանում

• Օրինակներ
www.together4armenia.am

http://www.together4armenia.am/


3. ՔՀ Կառավարման ծրագիր

• Համագործակցություն
ՀԱՀ հետ

• 12-18 առարկա 7 
ոլորտում

• Հավաստագիր 6 
դասընթացի դեպքում

• Թեմաներ.
oԿառավարում, 

oՀանրային կապեր

oՄՌԿ

oայլ



Դրամաշնորհների տեսակներ



Նորարարության խրախուսմանփոքր դրամաշնորհ

Նպատակ․աջակցել ծառայությունների
մատուցման նորարարական ծրագրերի, որոնք
կծառայեն
• հանրային բարեկեցությանը, 

• կհամապատասխանեն հասարակության և համայնքների, այդ
թվում՝ խոցելի խմբերի կարիքներին, 

• կնվազեցնեն անհավասարությունները, 

• կխթանեն հասարակական մասնակցայնությունը և
հանդուրժողականությունը, 

• կխրախուսեն կամավորությունը և համայնքային
մոբիլիզացիան՝ երիտասարդներին հզորացնելու, կանանց և
աղջիկներին ներգրավելու միջոցով։



Նորարարության խրախուսմանփոքր դրամաշնորհ

• Համապատասխան դերակատարներ

ՔՀԿ-ներ կամ ոչ ֆորմալ խմբեր (նախաձեռնություններ)

Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցված լինելը պարտադիր չէ։

• Ֆինանսավորման չափ

3,000,000 - 9,000,000 ՀՀ դրամ։ Պահանջվում է ներդրում 5%-ի չափով։

• Ծրագրի տևողություն

մինչև 12 (տասներկու) ամիս

• Ծրագրի հայտարարման նախատեսված ամսաթիվ

փետրվար 2018թ․



Սոցիալական Ձեռնարկատիրության ստեղծմանփոքր
դրամաշնորհ

Նպատակ․ հզորացնել հայաստանյան ՔՀԿ-ների
ֆինանսական կենսունակությունը նորարարական
բիզնես գաղափարներին աջակցելու և այնպիսի
ծրագրերի մեկնարկին օժանդակելու միջոցով, որոնք
ծառայում են

• հանրային բարեկեցությանը, 

• ունեն սոցիալական ազդեցություն և

• առաջարկում են լուծումներ համայնքային
մարտահրավերներին։



Սոցիալական Ձեռնարկատիրության ստեղծմանփոքր
դրամաշնորհ

• Համապատասխան դերակատարներ

ՔՀԿ-ներ կամ ոչ ֆորմալ խմբեր (նախաձեռնություններ)

Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցված լինելը պարտադիր չէ։

• Ֆինանսավորման չափ

3,000,000 - 9,000,000 ՀՀ դրամ։ Պահանջվում է ներդրում 5%-ի չափով։

• Ծրագրի տևողություն

մինչև 12 (տասներկու) ամիս

• Ծրագրի հայտարարման նախատեսված ամսաթիվ

մարտ 2018թ․



5. Բարի կամքի դեսպաններ

Տեխնովացիա և

Երվանդ Զորյան

Պահապան Հիմնադրամ
և Լյուբա Թադևոսյան



6. Հմտությունների
փոխանցման հարթակ

• Համագործակցություն ՄԱԿ
Մանկական հիմնադրամի հետ

• Ծրագրերի ներկայացում ՔՀԿների
կողմից

• Գրանցում որպես փորձակետ

• Ավտոմատացված կառավարման
համակարգ

• www.together4armenia.am

http://www.together4armenia.am/


Մասնակցության հնարավորություններ

1. Մասնակցություն դասընթացներին

2. Սփյուռքահայ փորձագետների ներգրավում

3. ՔՀԿ Կառավարման դասընթաց

4. Դրամաշնորներ

5. Բարի կամքի դեսպաններ



ՔՀ Կամուրջ. Քաղաքացիական
հասակարության աջակցության ծրագիր

Իրականազդեցություն սփյուռքի ներգրավմամբ


