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ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 

ԾՐԱԳՐԻ    ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ   ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

«Ծրագրի մշակման և կառավարման հմտություններ»  ծրագիրն 

իրականացրել է  «ԿԱՄՔ» Լոռվա երիտասարդական ծրագրերի կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպությունը Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում ՀՀ 

սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակությամբ: 

Ծրագիրը համապատասխանում   էր  ստեփանավանցի այն  երիտասարդների 

կարիքներին, ովքեր ունեն համայնքի զարգացմանը միտված հետաքրքիր 

ծրագրային գաղափարներ և դրանք իրականացնելու ցանկություն, սակայն չունեին 

համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ: Ծրագիրը կոչված էր շահառու 

երիտասարդներին  հաղորդել ծրագրի մշակման և կառավարման, ինչպես նաև 

ֆոնդահայթայթման հմտություններ` խթանելով Ստեփանավանում 

երիտասարդների ակտիվ քաղաքացիությանը,  նրանց կողմից նոր 

նախաձեռնությունների, ծրագրերի  իրականացմանը, ծրագրերի միջոցով ակտիվ 

մասնակցությանը համայնքային կյանքին:  

ԾՐԱԳՐԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       

«Ծրագրի մշակման և կառավարման հմտություններ» 

»    
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Ծրագրի շրջանակում Ստեփանավանում ապրիլի 12-ից 16-ը  իրականացվել 

է հնգօրյա  դասընթաց, որին ներկայացված առցանց հայտադիմումների հիման 

վրա մասնակցության հնարավորություն են ստացել 25 երիտասարդներ 

Ստեփանավանից և հարակից խոշորացված համայնքներից: Դասընթացի 

ընթացքում շահառու երիտասարդները  կրթության ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 

մեթոդների կիրառմամբ ստացել են ծրագրեր մշակելու և կառավարելու, 

ֆոնդհայթայթում իրականացնելու հմտություններ, զարգացրել առաջնորդության 

կարողություններ, որոնք կարող են կիրառել հետագայում` իրենց գաղափարները  

վերածելով ծրագրային մրցունակ առաջարկների: Կիրառելով դասընթացի 

ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները՝ նրանք կարող են 

կատարել ֆոնդահայթայթում, մշակել համայնքի զարգացմանը և խնդիրների 

լուծմանը միտված տարբեր  ծրագրեր, կառավարել այդ ծրագրերը, ինչպես նաև 

ընդունել դրամաշնորհային ծրագրեր գրելու պատվերներ այլ 

կազմակերպություններից կամ անհատներից, աշխատել կամ ներգրավվել տարբեր 

ՀԿ-ների աշխատակազմերում՝ որպես ծրագրային առաջարկ մշակողներ, ծրագրի 

ղեկավարներ կամ համակարգողներ: Այս ամենը կնպաստի ծրագրի շահառու 

երիտասարդների զբաղվածության խնդրի որոշակի մեղմացմանը, շահառու 

համայնքում երիտասարդների ակտիվ քաղաքացիությանը, մասնակցության 

մակարդակի բարձրացմանը ծրագրեր մշակելու և իրականացնելու միջոցով:  

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

«Ծրագրի մշակման և կառավարման հմտություններ»  ծրագրի նպատակն է՝ 

ծրագիր մշակելու և կառավարելու հմտությունների զարգացման միջոցով 

նպաստել շահառու երիտասարդների անհատական ու սոցիալական 

զարգացմանը, նրանց ակտիվ քաղաքացիությանը և մասնակցությանը 

համայնքային կյանքին ծրագրերի մշակման ու իրականացման միջոցով: Ծրագիրը 

նպատակ ունի նաև նպաստել շահառու երիտասարդների զբաղվածության խնդրի 

որոշակի  մեղմացմանը և առաջնորդության կարողությունների զարգացմանը.  

(նրանք կարող են կատարել ֆոնդհայթայթում, մշակել դրամաշնորհային ծրագրեր, 

կառավարել այդ ծրագրերը, ինչպես նաև ընդունել ծրագրեր գրելու պատվերներ այլ 

կազմակերպություններից կամ անհատներից, աշխատել կամ ներգրավվել տարբեր 

ՀԿ-ների աշխատակազմերում՝ որպես ծրագրային առաջարկ մշակողներ, ծրագրի 

ղեկավարներ կամ համակարգողներ):   
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ԾՐԱԳՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է եղել լուծել հետևյալ խնդիրները՝ 

1.Համախմբել խոշորացված Ստեփանավան համայնքի և հարակից խոշորացված 

համայնքների այն երիտասարդներին, ովքեր ունեն ծրագրեր մշակելու և 

իրականացնելու ցանկություն, սակայն չունեին անհրաժեշտ գիտելիքներ ու 

կարողություններ և կարիք ունեին ձեռք բերելու (կամ զարգացնելու)  ծրագրեր 

մշակելու և կառավարելու հմտություններ:  

2.Թիրախ խմբի համար կազմակերպվել է դասընթաց՝ փոխանցելով գիտելիքներ և 

հմտություններ ծրագրային առաջարկ մշակելու և կառավարելու, 

ֆոնդահայթայթման, կամավորության և քաղաքացիական հասարակության, 

հասարարակական կազմակերպությունների գործունեության և առաքելության  

վերաբերյալ:  

3. Բացահայտվել են Ստեփանավանի և հարակից խոշորացված համայնքների 

երիտասարդությանը հուզող խնդիրները, ձևավորել այդ խնդիրների լուծմանը 

միտված տարբեր գաղափարներ ունեցող երիտասարդների խմբեր, ովքեր միասին 

մշակել են  ծրագրային առաջարկներ՝ փորձելով իրենց մասնակցությունն ունենալ 

համայնքային խնդիրների լուծման գործում: 

4. Ծրագրի շահառուների համար իրականացվել են խորհրդատվություններ (ըստ 

խմբերի և անհատական), փորձի փոխանակում՝ աջակցելով նրանց թիմային 

գաղափարների վերածմանը ծրագրային կոնկրետ առաջարկների, աջակցել 

կատարելու ֆոնդահայթայթում: 

5. Ծրագրային գործողություններով փորձել ենք նպաստել ծրագրի շահառու 

երիտասարդների զբաղվածության խնդրի մեղմացմանը, առաջնորդության 

հմտությունների զարգացմանը. (նրանք կարող են կատարել ֆոնդհայթայթում, 

մշակել դրամաշնորհային ծրագրեր, ներգրավվել այդ ծրագրերում որպես 

աշխատակից,  ինչպես նաև ընդունել ծրագրեր գրելու պատվերներ այլ 

կազմակերպություններից կամ անհատներից, աշխատել կամ ներգրավվել տարբեր 

ՀԿ-ների աշխատակազմերում՝ որպես ծրագրային առաջարկ մշակողներ, ծրագրի 

ղեկավարներ կամ համակարգողներ): 

6. Ծրագրային գործողությունները նպաստել են շահառու համայնքում 

երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը և նրանց 
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մասնակցությանը համայնքային կյանքին տարբեր ծրագրեր իրականացնելու 

միջոցով: 

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Ծրագրով առաջադրված նպատակին հասնելու համար Ստեփանավան քաղաքում 

անցկացվել է հնգօրյա դասընթաց՝ կառուցված կրթության ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ 

մեթոդների հիման վրա` բազմաթիվ տեսական նյութերի (պրեզենտացիաներ, 

տեսաֆիլմեր), քննարկումների, գործնական վարժությունների, թիմային և 

անհատական աշխատանքների համադրմամբ:  Դասընթացից հետո երկու անգամ 

շահառու երիտասարդների համար կազմակերպվել է անվճար 

խորհրդատվություն՝ աջակցելով նրանց ծրագրեր մշակելու, կառավարելու, 

ֆոնդհայթայթելու հարցում:  Կրթության ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մեթոդների 

կիրառումը շահառուներին հնարավորություն է տվել  ձեռք բերել ծրագրի մշակելու 

և կառավարելու վերաբերյալ տեսական գիտելիքներ և հենց դասընթացի 

ընթացքում դրանք գործանականում կիրառելով՝ մշակել ծրագրային առաջարկներ: 

Կիրառված մեթոդները նպաստել են ծրագրի մասնակից երիտասարդների ոչ 

ֆորմալ կրթությանը, անհատական և սոցիալական զարգացմանը, 

առաջնորդության կարողությունների զարգացմանը, հնարավորություն տվել ձեռք 

բերել ծրագրային առաջարկ մշակելու որոշակի փորձ, ինչն էլ կնպաստի շահառու 

երիտասարդների զբաղվածության խնդրի որոշակի մեղմացմանը, համայնքում 

քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը և երիտասարդների միջոցով 

համայնքում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը: Դասընթացը վարել են 

ծրագրերի մշակման և կառավարման  անհրաժեշտ փորձ և որակավորում ունեցող 

դասընթացվարներ: Ծրագրի բոլոր փուլերում, այդ թվում՝ նախապատրաստական, 

ապահովվել է երիտասարդների ակտիվ ներգրավվածությունը (ՀԿ-ի և գործընկեր 

ՀԿ-ների երիտասարդ կամավորներ, ծրագրի մասնակից և ծրագրով հետաքրքրված 

այլ երիտասարդներ), որոնց առաջարկներն էլ հաշվի են առնվել ծրագրի 

իրականացման մեթոդները մշակելիս՝ ավելի շատ ներառելով գործնական 

վարժություններ և ինտերակտիվ մեթոդներ: 

ԾՐԱԳՐԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ԾԱԾԿՈՒՅԹ 

Ծրագրի բովանդակությունը ներառում էր հետևյալ թեմաները` ակտիվ 

քաղաքացիություն  և քաղաքացիական հասարակության բնութագրիչները, 

նախաձեռնող խմբեր և հասարակական կազակերպություններ, ՀԿ առաքելությունը 

և գործունեության կառավարման համակարգը, մարդկային և ֆինանսական 
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ռեսուրսները, կամավորություն, ինչ է ծրագիրը, ծրագրի տեսակները, ծրագրի 

մշակման և կառավարման փուլերը (կարիքի գնահատում և իրավիճակի 

վերլուծություն (SWՕT), ծրագրի նպատակը, խնդիրները, ծրագրի կառուցվածք, 

ժամանակացույց, բյուջե, ազդեցության գնահատում, մոնիթորինգ, արդյունքների 

տարածում և կիրարկում, ծրագրի հավելվածներ, ծրագրի իրագործում, 

ամփոփում), ֆոնդհայթայթում, ֆոնդհայթայթման ռազմավարությունը, 

աղբյուրները, ցիկլը, ֆոնդահայթայման այլընտրանքային մեթոդներ, 

քրաուդֆանդինգ և այլ թեմաներ, որոնք համահունչ են թիրախ խմբի 

հետաքրքրություններին: Ծրագրի ընթացքում ներկայացվել է նաև 

դրամաշնորհատու կազմակերպության՝ ՀՀ սպորտի և երիտասարդության 

հարցերի նախարարության դրամաշնորհային համակարգը, նրա 

առանձնահատկությունները, դիմելու ընթացակարգը:  

Ծրագրի մասնակիցների համար նախատեսված առցանց հայտում ներառված էին 

հարցեր, որոնք օգնել են ծրագրի կազմակերպիչներին ավելի լավ հասկանալ 

մասնակիցներ պահանջները և ակնկալիքները ծրագրից՝ ըստ այդմ որոշակի 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելով դասընթացի օրակարագային 

թեմաների մեջ : 

Կից ներկայացվում է հինգօրյա դասընթացի օրակարգը: 

ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Ծրագրի նախապատրաստական փուլում ներգրավված են եղել ծրագրի 

ղեկավարը, ադմինիստրատիվ հարցերով համակարգողը, հաշվապահը, 

դասընթացավարները, ինչպես նաև երիտասարդ կամավորներ: 

Նախապատրաստական փուլում կնքվել են ծրագրի իրականացման համար 

անհրաժեշտ պայմանագրերը, պատրաստվել է դասընթացի մասնակցության 

հայտադիմումը: ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության 

օնլայն երիտասարդական պարբերականի՝ erit.am կայքի միջոցով, «ԿԱՄՔ» Լոռվա 

երիտասարդական ծրագրերի կենտրոն» ՀԿ-ի բլոգով և ֆեյսբուքյան էջով, 

Ստեփանավանի երիտասարդական-հասարակական տարբեր 

կազմակերպությունների ֆեյսբուքյան  էջերով տարածվել է ծրագրի մասին 

հայտարարություն, կատարվել է մասնակիցների ընտրություն՝ հայտադիմումի 
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հիման վրա, համաձայնեցվել են հանդիպումները ծրագրում ներգրավված անձանց 

հետ, կազմակերպվել է մասնակիցների սննդի, սուրճի ընդմիջման հետ կապված 

բոլոր հարցերը, կարգավորվել դասընթացավարի կեցության հարցը, ձեռք բերվել 

անհրաժեշտ գրենական պիտույքներ, հստակեցվել դասընթացի թեմաները, 

մասնակիցներին տրամադրվելիք նյութերը: 

Ծրագրի իրականացման փուլում  Ստեփանավան համայնքում անցկացվել է  5-

օրյա դասընթաց՝ հիմնված ինտերակտիվ մեթոդների վրա:  Դասընթացավարները 

միասին համակարգել են ուսուցման գործընթացը: Դասընթացի արդյունքում 

մասնակիցները ձեռք են բերել ծրագրեր մշակելու և կառավարելու հմտություններ, 

կարևորել ակտիվ քաղաքացիության և հասարակական կազմակերպությունների դերը 

քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացում, ծանոթացել 

ֆոնդհայթայման ռազմավարությանը, հիմնական աղբյուրներին: Նրանք կատարել են 

համայնքի կարիքների բացահայտում և գնահատում, ապա  ըստ համայնքային 

կարիքների լուծմանը միտված ընդհանուր գաղափարների՝ երիտասարդները 

միավորվելով  երեք խմբերում, մշակել են համայնքի  խնդիրների լուծմանը միտված 3 

ծրագիր՝  

 «Ներգնա տուրիզմի խթանում Ստեփանավանի տարածաշրջանում 

պատմամշակութային հուշարձանների պահպանման և հանրայնացման 

միջոցով» ծրագիրը, 

 «Երիտասարդական միջհամայնքային ֆուտբոլային մրցաշար 

Ստեփանավանի տարածաշրջանում» ծրագիրը,  

 «Օգնենք իրար»  սոցիալական աջակցության ծրագիրը: 

  Թիմերով աշխատելով վերոնշյալ ծրագրային առաջարկների մշակման վրա՝ 

երիտասարդները գործնականում  սովորել են հստակ ձևակերպել ծրագրի 

հիմնախնդիրը, նպատակը, խնդիրները, պլանավորել ծրագրային գործողությունները՝ 

դրանք ըստ տրամաբանական հաջորդականության ներկայացնելով Գանտի աղյուսակի 

միջոցով: Նրանք, հաշվարկելով նաև իրենց ծրագրերի իրականացման համար 

անհրաժեշտ մարդկային և նյութական ռեսուրսների ապահովման ծախսերը, կազմել են  

ծրագրերի նախնական բյուջեները: Դասընթացի մասնակիցները հաղորդակից են 

դարձել նաև ծրագրերի գնահատման և վերահսկման մեթոդներին, սովորել և 

իրականացնել SWOT (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն, գնահատել  իրենց մշակած ծրագրերի 

ազդեցությունը ծրագրի ուղղակի և անուղղակի շահառուների վրա՝ կարևորելով 

ծրագրերի արդյունքների տարածումը, շարունակականությունն ու կայունության 

ապահովումը: Նրանք կարևորել են նաև կամավորների ներգարավվածությունը 

ծրագրերում, ձեռք բերել գիտելիքներ ֆոնդհայթայթման, դրա ռազմավարության, ցիկլի, 
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ֆոնդհայթայման հիմնական աղբյուրների վերաբերյալ: Դասընթացի ընթացքում 

ներկայացվել է նաև ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության 

դրամաշնորհային համակարգը, դրա առանձնահատկություններն ու դիմելու կարգը:  

Ծրագրային նախագծերը գործնականում զարգացնելու նպատակով դասընթացից 

հետո  ծրագրի դասընթացավար-փորձագետները 2 անգամ շահառուների համար 

իրականացրել են անվճար խորհրդատվություն (անհատական և խմբային) և փորձի 

փոխանակում՝ աջակցելով նրանց ծրագրային առաջարկների վերջնական մշակման և 

ֆոնդահայթայթման  հարցում: Շահառուների կողմից մշակված ծրագրերի 

շնորհանդեսին ներկա են եղել Ստեփանավան համայնքի ՏԻՄ ներկայացուցիչները՝ 

քաղաքապետ Միաքայել Ղարաքեշիշյանը, քաղաքապետի խորհրդական Լևոն 

Քալանթարյանը, օգնական Նարեկ Այվազյանը: Համայնքի կարիքների լուծմանը 

միտված երիտասարդների կողմից մշակված երեք ծրագրերն էլ առաջացել են տեղական 

իշխանությունների հավանությանը: Ավելին, ծրագրերից մեկը՝ «Օգնենք իրար» 

սոցիալական աջակցության ծրագիրը, որը նախատեսում է երիտասարդների միջոցով 

համայնքի համեմատաբար ապահով ընտանիքներից հավաքագրել հագուստ ու 

կենցաղային իրեր՝ դրանք հատկացնելով համայնքի անապահով ընտանիքներին, 

առաջիկայում Ստեփանավանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ կյանքի կկոչվի: 

Քաղաքապետարանը պատրաստակամ է ծրագրի իրականացման համար տրամադրել 

տարածք, աջակցել երիտասարդներին կազմակերպչական մի շարք հարցերում:   

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին հանձնվել են հավաստագրեր և հետագա 

գործունեության համար անհրաժեշտ ինֆորմացիոն կրիչներ` բեռնված դասընթացի 

թեմատիկ նյութերով և ծրագրային նախագծեր կազմելու վերաբերյալ այլ օգտակար 

տեղեկատվությամբ ու թեմայի վերաբերյալ ուսումնաօժանդակ նյութերով: Ծրագրի 

մասին պատրաստվել է  տեսաֆիլմ 

(https://www.youtube.com/watch?v=VpSdKeZYMBw&fbclid=IwAR00cUBN85P67HPbBizJoGxoV8Rt9sj0EJIdkwvcawtaY

MrsRaZ736GorJg),  որը ոչ միայն ներկայացնում է ծրագրի ընթացը՝ ապահովելով ծրագրի 

տեսանելիությունը, այլև անդրադառնում է դասընթացի առանցքային թեմաներին՝ 

հնարավորություն տալով մասնակիցներին  հետագայում, ըստ անհարաժեշտության, 

դիտել և վերհիշել ծրագրի մշակման և կառավարման կարևոր քայլերը: Ֆիլմը 

հատկացվել է ծրագրի անմիջական շահառուներին, տեղադրվել ՀԿ-ի բլոգում, 

ֆեյսբուքյան և յութուբյան էջերում, տարածվել համացանցում,  հատկացվել ՀՀ սպորտի 

և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը: 

 Ծրագրի գնահատման փուլում կատարվել է ծրագրի արդյունքների գնահատում: 

Գնահատման ոչ-ֆորմալ (բանավոր) և ֆորմալ (հատուկ մշակված անանուն 

հարցաթերթիկ) մեթոդների համադրմամբ գնահատվել է ծրագրի տեխնիկական, 

բովանդակային կողմերը, արդյունավետությունը և շարունակականությունը, 

https://www.youtube.com/watch?v=VpSdKeZYMBw&fbclid=IwAR00cUBN85P67HPbBizJoGxoV8Rt9sj0EJIdkwvcawtaYMrsRaZ736GorJg
https://www.youtube.com/watch?v=VpSdKeZYMBw&fbclid=IwAR00cUBN85P67HPbBizJoGxoV8Rt9sj0EJIdkwvcawtaYMrsRaZ736GorJg
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դասընթացավարների դասավանդման մեթոդիկան, ճաշի և սուրճի ընդմիջումների, 

դասընթացի տևողությունը և այլն: Բացի դասընթացի ընդհանուր գնահատումից, 

մասնակիցների ստացած գիտելիքները գնահատելու համար դասընթացից առաջ  և 

հետո կատարվել է գիտելիքների նախնական և վերջնական գնահատում հատուկ այս 

ծրագրի համար կազմված գիտելքիների գնահատման թեստերի միջոցով, որում 

ներառված էր 12 հարց ծրագրի մշակման և կառավարման հմտությունների և 

ֆոնդահայթայթման թեմաների վերաբերյալ:  Գիտելիքների նախնական և վերջնական 

գնահատմանը մասնակցել են ծրագրի շահառու 25 երիտասարդները:  Հարկ է նշել, որ 

եթե գիտելիքների նախնական գնահատման ժամանակ 300 հարցի համար եղել էր 

ընդհանուր 152 ճիշտ պատասխան (50,7%), ապա վերջնական գնահատման 

արդյունքում ճիշտ պատասխանների թիվը հասել էր 261-ի (87%), ինչը բավականին 

տպավորիչ արդյունք է և թույլ է տալիս եզրահանգել, որ հնգօրյա դասընթացի 

ընթացքում ծրագրի շահառու երիտասարդները հիմնականում կարողացել են յուրացնել 

ծրագրեր մշակելու և կառավարելու հմտությունները: 

Ծրագրի գնահատման չափանիշ է համարվում   նաև այն հանգամանքը, որ ծրագրի 

արդյունքում մասնակիցների կողմից մշակվել է 3 գրեթե ամբողջական ծրագրային 

առաջարկ: Երիտասարդների մշակած ծրագրերից  «Օգնենք իրար» ծրագիրը արդեն 

Ստեփանավանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ իրականացման փուլում է, 

քաղաքապետարանը ծրագրի իրականացման համար տրամադրել է անհրաժեշտ 

տարածք, պատրաստակամ է աջակցել երիտասարդներին կազմակերպչական տարբեր 

հարցերում: 

(Հաշվետվության կից ներկայացվում են ծրագրի շահառու երիտասարդների 

կողմից դասընթացի ընթացքում մշակված երեք ծրագրերը՝ կից ժամանակացույցներով և 

նախնական բյուջեներով:  ) 

Ծրագրի ազդեցությունը դիտարկվել է երկու մակարդակում՝ անհատական և 

կազմակերպական: Անհատական առումով ծրագրի մասնակիցը զարգացրել է 

ծրագրային հայտ մշակելու և ծրագիր կառավարելու կարողություններ, ձեռք է բերել 

ծրագրային գաղափարը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և 

առաջնորդության հմտություններ, ծանոթացել ֆոնդահայթայթման աղբյուրներին և 

ռազմավարությանը: Ծրագրի մասնակիցների ստացած գիտելիքներն ու փորձը, ծրագիր 

գրելու և կառավարելու հմտությունները որոշակիորեն մեղմել են նաև շահառու 

երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը, քանի որ ծրագրի ավարտից հետո ձեռք 

բերած գիտելիքների ու հմտությունների շնորհիվ նրանք կկարողանան գրել ծրագրեր, 

կատարել ֆոնդհայթայթում, դիմել տարբեր դրամաշնորհների, ներգրավվել այդ 

ծրագրերում որպես աշխատակից,  ինչպես նաև համագործակցել այլ 
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կազմակերպությունների ու անհատների հետ՝ ընդունելով ծրագրեր մշակելու 

պատվերներ, աշխատել կամ ներգրավվել տարբեր ՀԿ-ների աշխատակազմերում՝ 

որպես ծրագրային առաջարկ մշակողները և ծրագրի համակարգողներ, ապա որոշակի 

փորձ ձեռք բերելուց հետո՝ նաև  որպես ծրագրի ղեկավարներ:   

Հասարակական  առումով անմիջական շահառուների ձեռք բերած գիտելիքներն 

ունեն բազմապատկիչ նշանակություն, նրանք իրենց գիտելիքներով կիսվում են այլոց՝ 

ծրագրի անուղղակի շահառուների հետ, տեղի է ունենում ծրագրի արդյունքների 

բազմապատկում և շղթայական փոխանցում հասարակության լայն շերտերին, ինչն էլ 

խթանում է համայնքում երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվությանը և 

մասնակցության մակարդակի բարձրացմանը:  

Ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու և ձեռք բերած արդյուքններն ու 

ազդեցությունը զարգացնելու համար  ծրագրի ավարտից հետո ՀԿ-ն շարունակում է 

կապ պահպանել շահառուների հետ: Ծրագրի մասնակիցների հետ միասին մշակվել է  

ծրագրի շարունակականությունն ապահովող գործիքակազմ, դասընթացավարների 

կողմից պարբերաբար ցուցաբերվում է մեթոդական և մասնագիտական 

խորհրդատվություն:  

Սույն ծրագրի մասնակցիների և կազմակերպիչների միջև կապի ամրապնդմանը 

նպաստելու համար ստեղծվել է ֆեյսբուքյան խումբ 

(https://www.facebook.com/groups/377989312795893/) և զրուցարան,  որտեղ ծրագրի 

շահառուները շփվում են ծրագրի աշխատակազմի և միմյանց հետ, շարունակում կիսվել 

ծրագրային գաղափարներով, աջակցել և խորհուրդներ տալ միմյանց ծրագրեր մշակելու 

և դրանք կառավարելու վերաբերյալ,  համագործակցել միմյանց հետ: 

Ծրագիրը հնարավորություն է տվել նաև համախմբել Ստեփանավանի և 

խոշորացված հարակից համայնքների ակտիվ երիտասարդներին՝ նրանց նորարար 

գաղափարները, ներուժն ու ակտիվությունն ուղղելով համայնքային խնդիրների 

լուծմանը, քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը: Ծրագրի  ընթացքում 

մասնակիցների ձեռք բերած գիտելիքներն ու փորձը, ձևավորված ընկերական 

հարաբերություններն ու համագործակցային մթնոլորտը հիմք են, որպեսզի ծրագրի 

ավարտից հետո շահառուները շարունակեն դրսևորել ակտիվ քաղաքացիություն՝  

կատարեն  համայնքային խնդիրների բացահայտում և կարքի գնահատում, ապա դրանց 

լուծման ուղղությամբ մշակեն և իրականացնեն նոր ծրագրեր՝ այսպիսով ունենալով 

իրենց ներդրումը համայնքի խնդիրների լուծման, տարբեր նախաձեռնությունների ու 

ծրագրերի իրականացման, համայնքում քաղաքացիական հասարակության կայացման 

հարցում: Ի դեպ, ծրագրի շահառու երիտասարդներն արդեն իսկ իրականացնում են 

իրենց մշակած «Օգնենք իրար» ծրագիրը՝ փորձելով օգնել համայնքի անապահով 

https://www.facebook.com/groups/377989312795893/
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ընտանիքներին, համայնքում ձևավորելով միմյանց անշհախնդիր օգնելու մշակույթ: 

Նրանք այդ գործում ներգրավել են նաև իրենց ընկերներին, համայնքի այլ 

երիտասարդների: 

 Այսպիսով՝ «Ծրագիր մշակելու և կառավարելու հմտություններ» ծրագրի 

ազդեցությամբ շահառու համայնքում բարձրացել է երիտասարդների ակտիվությունը և 

նրանց նախաձեռնողականությունը և մասնակցության մակարդակը համայնքային 

կյանքնին: 

Երիտասարդների դերի և մասնակցության մակարդակի բարձրացումը երկրի 

հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և այլ ոլորտներում ՀԿ-ի համար 

ունի ռազմավարական նշանակություն և ՀԿ-ն նախատեսում է շարունակել նման 

ծրագրերը ՀՀ այլ համայնքներում՝ ստեղծելով համագործակցություն շահառու  

համայնքների երիտասարդների միջև, որտեղ ՀԿ-ի կողմից կիրականացվեն են 

նմանատիպ ծրագրեր: ՀՀ տարբեր համայնքներում կստեղծվի ծրագրեր մշակող և 

կառավարող երիտասարդների ցանց, որոնք, համագործակցելով միմյանց հետ, կմշակեն 

և կիրականացնեն միջհամայնքային և համապետական նշանակության ծրագրեր: 

Ծրագրի տեսանելիությունն ապահովել են դրամաշնորհատու կազմակերպության՝ 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության erit.am առցանց 

երիտասարդական պարբերականը, որը նախ տարածել է դասընթացի մասին 

հայատարարությունը 

(http://www.erit.am/news/hy/85137?fbclid=IwAR1YOTwsgIEYmsW0BEPB9i8H9nYaWRyklUf_q4M

aW97SXCzN6cUdmDaAEkk), ապա լուսաբանել ծրագրի ընթացքը 

(http://www.erit.am/news/hy/85731?fbclid=IwAR0TMY1LIhyap5PV47Y9EVWt0xlI0IYCQ7VU0x5jTv

r7p0rPIBbyRhonkE8):  Ծրագիրը տեսանելությունն ապահովվել է նաև «ԿԱՄՔ» Լոռվա 

երիտասարդական ծրագրերի կենտրոն» ՀԿ-ի  բլոգի (http://kamqngo.blogspot.com ), 

յութուբյան (https://www.youtube.com/watch?v=VpSdKeZYMBw) և  ֆեյսբուքյան էջերի   

(https://www.facebook.com/KAMQNGO/ ) միջոցով, ինչպես նաև Ստեփանավանի 

քաղաքապետարանի և գործընկեր ՀԿ-ների օնլայն էջերով՝ կայք, բլոգ, սոցիալական 

ցանցեր, որոնք աջակցել են ծրագրի մասին տեղեկատվության տարածման հարցում, 

կիսվել ծրագրի մասին պատմող գրառումներով: Տարածվող նյութերում նշվել է, որ 

ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 

նախարարության աջակցությամբ՝ օգտագործելով ՀՀ զինանշանը և ՍԵՀՆ լոգոն: 

 Ծրագրի իրականացման ընթացքը տեսանելի դարձնելու, ինչպես նաև ծրագրի 

աշխատակազմի և  մասանկիցների միջև կապը ամրապնեդլու նպատակով ֆեյսբուքում 

ստեղծվել է հատուկ ծրագրի անունով խումբ 

(https://www.facebook.com/groups/377989312795893/),  որտեղ ներառված են ծրագրի 

http://www.erit.am/news/hy/85137?fbclid=IwAR1YOTwsgIEYmsW0BEPB9i8H9nYaWRyklUf_q4MaW97SXCzN6cUdmDaAEkk
http://www.erit.am/news/hy/85137?fbclid=IwAR1YOTwsgIEYmsW0BEPB9i8H9nYaWRyklUf_q4MaW97SXCzN6cUdmDaAEkk
http://www.erit.am/news/hy/85731?fbclid=IwAR0TMY1LIhyap5PV47Y9EVWt0xlI0IYCQ7VU0x5jTvr7p0rPIBbyRhonkE8
http://www.erit.am/news/hy/85731?fbclid=IwAR0TMY1LIhyap5PV47Y9EVWt0xlI0IYCQ7VU0x5jTvr7p0rPIBbyRhonkE8
http://kamqngo.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VpSdKeZYMBw
https://www.facebook.com/KAMQNGO/
https://www.facebook.com/groups/377989312795893/
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գրեթե բոլոր շահառուները, դասընթացավարները, շահագրգիռ այլ կողմեր և պարզապես 

ծրագրով հետաքրքված մարդիկ:  Ծրագրի անունով շահառուների համար բացվել է նաև 

ֆեյսբուքյան զրուցարան, որը հնարավորություն է տալիս կազմակերպել խմբային 

քննարկումներ, կիսվել գաղափարներ, ծրագրի ավարտից հետո պահպանել միմյանց 

հետ կապը, համագործակցել… Նշված սոցիալական էջերում, ինչպես նաև ծրագրի 

մասնակիցների անհատական էջերում դասընթացի մասնակից երիտասարդները 

պարբերաբար կիսվել են ծրագրի ընթացքը ներկայացնող փաստերով՝ լուսանկարներ, 

տեսանյութեր, ուղիղ միացումներ դասընթացից, դիտարկումներ, մեկնաբանություններ: 

Ծրագրի մասին պատրաստվել է նաև տեսաֆիլմ 

(https://www.youtube.com/watch?v=VpSdKeZYMBw ), որը ոչ միայն ապահովում է ծրագրի 

տեսանելիությունը, այլև ունի ուսումնական բնույթ. անդրադառնում է դասընթացի 

առանցքային թեմաներին՝ հնարավորություն տալով ծրագրի շահառուներին, 

տեսաֆիլմը դիտելով,  վերհիշել ծրագրի մշակման և կառավարման կարևոր քայլերը: 

Այն տրամադրվել է ծրագրի շահառուներին, տեղադրվել ՀԿ-ի յութուբյան և ֆեյսբուքյան 

էջերում, տարածվել համացանցում՝ ապահովելով և՛ ծրագրի տեսանելիությունը, և՛ 

նպաստելով ծրագրի արդյուքների տարածմանն ու կիրարկմանը: Տեսաֆիլմը 

տրամադրվել է նաև ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը:  

 

ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ԷՋԵՐԻ  ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ՝  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpSdKeZYMBw
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ԾՐԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Ծրագրի գնահատման համար դասընթացի մասնակիցների կողմից լրացվել 

են  գնահատման թերթիկներ, որում մասնակիցներին հնարավորություն էր տրված 

գնահատել  դասընթացի օրակարգը և օրերի բաշխումը, դասընթացավարների 

դասավանդման մեթոդիկան և մատչելիությունը, դասընթացի կարևորությունը, 

արդիականությունը և կիրառելիությունը, թե որքանո՞վ կարողացան 

մասնակիցները  յուրացնել դասընթացը, արդյոք կցանկանա՞ն հետագայում 

մասնակցել նմանատիպ դասընթացների,  ի՞նչ տպավորություններ ունեն ծրագրից, 

ինչպիսի՞ն էին սննդի և սուրճի ընդմիջման պայմանները:  Գնահատման թերթիկի 

«Լրացուցիչ տեղեկություններ» բաժնում էլ դասընթացի մասնակիցները 

հնարավորություն են ունեցել արտահայտելու այլ կարծիքներ դասընթացի 

վերաբերյալ, հանդես գալ դիտողություններով և առաջարկություններով՝ 

գնահատելով դասընթացը: Մասնակիցները հիմնականում  առավելագույն «5» և  մի 

քանի «4»  միավորներ են նշանակել գնահատման թերթիկի սանդղակներում, նշել, 

որ արդիական և օգտակար դասընթաց էր և հնարավորության դեպքում 

կցանկանան նորից մասնակցել նմանատիպ դասընթացի: Մասնակիցները 

հիմնականում առաջարկել են, որպեսզի դասընթացը լինի շարունակական, որպես 
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թերություն նշել օրերի քանակն ու ժամանակի սղությունը, օրակարգի 

հագեցվածությունը:  

(Մասնակիցների կողմից լրացված  գնահատման թերիկների պատճեները 

հաշվետվությանը կից ներկայացվում են ՍԵՀՆ):  

Մասնակիցների ստացած գիտելիքները գնահատելու համար դասընթացից առաջ  

և հետո կատարվել է գիտելիքների նախնական և վերջնական գնահատում հատուկ այս 

ծրագրի համար կազմված գիտելքիների գնահատման թեստերի միջոցով, որում 

ներառված էր 12 հարց ծրագրի մշակման, կառավարման և ֆոնդահայթայթման 

թեմաների վերաբերյալ:  Գիտելիքների նախնական և վերջնական գնահատմանը 

մասնակցել են ծրագրի շահառու 25 երիտասարդները, այսպիսով՝ ընդհանուր հարցերի 

թիվը եղել է 300  հարց (25 մասնակից x 12 հարց):  Գիտելիքների նախնական 

գնահատման ժամանակ 300 հարցի համար եղել է ընդհանուր 152 ճիշտ պատասխան 

(50,7%), իսկ վերջնական գնահատման արդյունքում ճիշտ պատասխանների թիվը հասել 

էր 261-ի (87%), ինչը բավականին տպավորիչ արդյունք է և թույլ է տալիս եզրահանգել, 

որ հնգօրյա դասընթացի ընթացքում ծրագրի շահառու երիտասարդները հիմնականում 

կարողացել են յուրացնել ծրագրեր մշակելու և կառավարելու հմտությունները:  

 

(Հաշվետվությանը կից ներկայացվում է «Ծրագրի մշակման և կառավարման 

հմտություններ» ծրագրի գիտելիքների գնահատման թեստի մեկ օրինակ և թեստերի 

մանրամասն վերլուծության արդյունքները): 
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Ծրագրի գնահատման չափանիշ է համարվում   նաև այն հանգամանքը, որ ծրագրի 

արդյունքում մասնակիցների կողմից մշակվել է 3 գրեթե ամբողջական ծրագրային 

առաջարկ, որոնք չնչին խմբագրական աշխատանքից հետո, կարող են ներկայացվել 

շահագրգիռ կազմակերպությունների ուշադրությանը՝ հայցելով ֆինանսավորում: 

Ավելին, ծրագրերից մեկն արդեն իրականացվում է Ստեփանավանի 

քաղաքապետարանի աջակցությամբ, մյուսները ևս քաղաքապետարանի ծրագրային 

բալասնում սպասում են համապատասխան դոնորի ի հայտ գալուն և 

ֆինանասավորմանը:   

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԵՐԸ 

Ծրագրի իրականացման արդյունքներն են՝ 

  

1. Բացահայտվել և համախմբվել է  Ստեփանավանի և հարակից խոշորացված 

համայնքների տարբեր բնակավայրերի ակտիվ և ծրագրեր մշակելու ու 

իրականցնելու ցանկություն ունեցող երիտասարդական ներուժը: 

(Չափելության ցուցանիշ՝ ծրագրին դիմած և նրանցից 
մասնակցության հնարավորություն ստացած 25 երիտասարդների 
հայտադիմումներ, որոնցում ներառված են նաև որոշ կենսագրական 
և կոնտակտային տվյալներ): 

 

2. Ստեփանավանի և հարակից համայնքների վերապատրաստված 25 

երիտասարդներ, ովքեր տիրապետում են ծրագիր մշակելու և կառավարելու 

հմտություններին, կարող են կատարել ֆոնդահայթայթում, գիտեն ինչ է 

կամավորությունը, հասարակական կազմակերպությունը, կարևորում  են 

նրա դերը քաղաքացիական հասարակության կայացման գործում:  

(Չափելության ցուցանիշ՝ դասընթացի լուսանկարներ,  
մասնակիցների գրանցման թերթիկներ,  դասընթացից առաջ և հետո 
թեմայի վերաբերյալ մասնակիցների գիտելիքների գնահատման 
թերթիկների վերլուծությունը, ծրագրի գնահատման թերթիկներ, 
տեսաֆիլմ, որոնք ներկայացվում են հաշվետվությանը կից):  

 
3. Բացահայտված են համայնքային երիտասարդության և առհասարակ 

համայնքի խնդիրները, առաջարկված դրանց լուծման մեխանիզմները 

համայնքային-քաղաքացիական նախաձեռնությունների կամ ծրագրերի 

իրականացման միջոցով: 

 (Չափելության ցուցանիշ՝ համայնքային խնդիրների վերլուծության 
արձանագրություն, ներկայացվում է հաշվետվության կից): 
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4. Մշակվել է համայնքային երիտասարդության և համայնքային խնդիրների 

լուծմանը միտված 3 ծրագիր, դրանք ներկայացվել են համայնքային 

իշխանություններին և արժանացնել նրանց հավանությանը: Ծրագրերից 

մեկը՝ «Օգնենք իրար» սոցիալական աջակցության ծրագիրը 

Ստեփանավանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ շուտով 

կիրականացվի: 

(Չափելության ցուցանիշ՝ ծրագրի ընթացքում մշակված  3 ծրագրային 
նախագծեր, որոնք կցվում են հաշվետվության հետ):  

 

Ծրագրի ձեռք բերած արդյուքները պահպանելու և զարգացնելու նպատակով 

ծրագրի աշխատակազմը շարունակում է կապ պահպանել շահառու 

երիտասարդների հետ, տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն, 

աջակցել նոր ծրագրերի մշակման և ֆոնդհայթայթման հարցում:  

Ակնկալում ենք, որ ծրագրի ավարտից հետո մասնակիցները ստացած 

գիտելիքները կշարունակեն ոչ միայն կիրառել, այլև կփոխանակեն իրենց 

ընկերների հետ՝ դրանով իսկ ապահովելով ծրագրի արդյունքների տարածումը և 

կիրարկումը:  

ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

«Ծրագրի մշակման և կառավարման հմտություններ»  ծրագրի իրականացման 

ընթացքում «ԿԱՄՔ» Լոռվա երիտասարդական ծրագրերի կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպությունը համագործակցել է  Ստեփանավանի  

քաղաքապետարանի, Ստեփանավանի  «Արգինա» ՀԿ-ի, Ստեփանավանի 

գյուղատնտեսական քոլեջի, Ճգնաժամային կառավարման պետական 

ակադեմիայի Ստեփանավանի մասնաճյուղի ուսանողական խորհրուրդների, 

Ստեփանավանի թիվ 1 վարժարանի, Ստեփանավանի ավագ դպրոցի և թիվ 6 

միջնակարգ դպրոցների աշակերտական խորհուրդների  հետ, որոնք ցուցաբերել 

իրենց աջակցությունը ծրագրի  կազմակերպչական, իրականացման, ծրագրի 

վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման, երիտասարդների ներգրավման, 

դասընթացների իրականցման համար տարածքի և տեխնիկայի տրամադրման և 

այլ հարցերով: Ծրագրի տեսանելիությունն ապահովելու և ծրագրի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը հանրության ավելի լայն շերտերին հասանելի դարձնելու 
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համար համագործակցություն է եղել նաև դրամաշնորհատու կազմակերպության՝ 

ՍԵՀՆ-ի www.erit.am  օնլայն պարբերականի   հետ:  

ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐԸ 

 

«Ծրագրի մշակման և կառավարման հմտություններ» ծրագիրն  

իրականացնելիս ծրագրի աշխատակազմն անհաղթահարելի  խոչընդոտների չի 

հանդիպել,  լուրջ թերություններ  և բացթողումներ  չեն արձանագրվել: Որպես 

թերություն՝ դիտարկվում է դասընթացի իրականացման ընթացքում 

արձանագրված ժամանակի սղության խնդիրը և երբեմն  ժամանակի 

վերահսկողության խախտումը: Մասնակիցների մի մասի ուշանալու պատճառով 

երբեմն դասընթացն առավոտյան սկսվում էր 10-15 րոպե ուշացումով, որի 

հետևանքով պարապմունքները նախատեսված ժամանակից 20-30 րոպե ուշ էին 

ավարտվում:    

ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հետ հարցերի նախարարության կողմից 

ֆինանսավորված և «ԿԱՄՔ» Լոռվա երիտասարդական ծրագրերի կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպության կողմից Լոռու մարզի Ստեփանավան 

համայնքում իրականացված «Ծրագրի մշակման և կառավարման հմտություններ» 

ծրագիրը համարում ենք կայացած, քանի որ ծրագրի արդյունքում իրականացվել 

են ծրագրի առջև դրված խնդիրներն ու նպատակները,  դասընթացում ընդգրկված 

թեմաները բավարարել են դասընթացի մասնակիցների` ծրագրերի մշակման և 

կառավարման, ֆոնդհայթայթման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ ու 

հմտություններ ձեռք բերելու կարիքների  և ակնկալիքների մեծ մասը: Ծրագրին 

մասնակցած 25 երիտասարդները ձեռք են բերել ծրագրեր մշակելու, կառավարելու, 

ֆոնդահայթայում իրականացնելու վերաբերյալ գիտելքիներ ու հմտություններ, 

որոնք պատրաստ են կիսել իրենց ընկերների հետ և օգտագործել` մշակելով 

համայնքի խնդիրների լուծմանը միտված նոր ծրագրեր, այդպիսով՝  ներգրավվելով 

համայնքի հասարական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, սպորտային, կրթա-

մշակութային կյանքին ծրագեր ու նախաձեռնություններ իրականացնելու միջոցով:  

Ծրագրի արդյունքում համայնքում բարձրացել է շահառու երիտասարդների 

քաղաքացիական, սոցիալ-տնտեսական, թվային և մշակութային մասնակցության 
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մակարդակը: Ծրագիրը միտում ունի նաև նպաստելու շահառու երիտասարդների 

զբաղվածության և սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների որոշակի լուծմանը 

(շահառու երիտասարդները  կարող են կատարել ֆոնդհայթայթում, մշակել 

դրամաշնորհային ծրագրեր, կառավարել այդ ծրագրերը, ինչպես նաև ընդունել 

ծրագրեր գրելու պատվերներ այլ կազմակերպություններից կամ անհատներից, 

աշխատել կամ ներգրավվել տարբեր ՀԿ-ների աշխատակազմերում՝ որպես 

ծրագրային առաջարկ մշակողներ, ծրագրի ղեկավարներ կամ համակարգողներ):   

                                                                                                   30, ապրիլ, 2019թ. 

ՀԿ նախագահ՝              Ն. Ավագյան 

Ծրագրի ղեկավար՝                     Պ. Պետրոսյան 



Հոդված
/ 

ենթահո
դված №

Հոդվածի/ ենթահոդվածի անվանումը Միավոր Քանակ Արժեք Ամիս,  Ամսաթիվ
Նախատեսվ

ած էր
Ծախսվել է

Մնացորդ/
Տնտեսում

Ներդրում
Մնացորդ/   
Տնտեսում 

Ներդրումից

1
1.1 Ծրագրի ղեկավար ամիս 1 130000 30.04.2019 130000 130000
1.2 Ծրագրի համակարգող անգամ 1 100000 30.04.2019 100000 100000
1.3 Հաշվապահ անգամ 1 78000 30.04.2019 78000 78000
1.4 Դասընթացավար 1 ժամ 40 3500 16.04.2019 140000 140000
1.5 Դասընթացավար 2 ժամ 40 3500 30.04.2019 140000 140000

588000 588000
2

2.1 Ճաշ ծրագրի մասնակիցների և աշխատակազմի համար անձ/անգամ 28x5 420000 16.04.2019 420000 420000
2.2 Սուրճի ընդմիջում ծրագրի մասն. և աշխատ. համար անձ/անգամ 29x10 435000 16.04.2019 435000 435000
2.3 Կեցություն 1 դասընթացավարի համար անձ/օր 1x5 70000 16.04.2019 70000 70000

925000 925000
3

3.1 Թղթապանակ հատ 25 350 10.04.2019 8750 8750
3.2 Նոթատետր հատ 25 450 10.04.2019 11250 11250
33 Գրիչ հատ 25 80 10.04.2019 2000 2000
3.4 Տեղեկատվական կրիչ հատ 25 3900 10.04.2019 97500 97500
3.5 Անվանաքարտ (բեյջ) հատ 29 100 10.04.2019 2900 2900
3.6 Նշագրիչ հատ 29 200 10.04.2019 5800 5800
3.7 Թուղթ A4 հատ 4 2000 10.04.2019 8000 8000
3.8 Ֆլիպչարտ հատ 6 2000 10.04.2019 12000 12000
3.9 Նշումների թուղթ հատ 5 350 10.04.2019 1750 1750
3.1 Թղթից սկոչ/հաստ հատ 2 500 10.04.2019 1000 1000
3.11 Թղթից սկոչ/բարակ հատ 2 200 10.04.2019 400 400

151350 151350
4

4.1 Ծրգ.տեսանկարահան.և ծր.վերաբ.տեսաֆիլմի պատր. հատ 1 320000 26.04.2019 320000 320000
320000 320000

1984350 1984350

Կ.Տ.

30/04/2019թ.

Ընդամենը

Ընդամենը

Հանրային իրազեկման ծախսեր

Ընդհանուր

/անուն ազգանուն/

Նախագահ ՝

Գլխ. Հաշվապ.

Նազիկ Ավագյան
/անուն ազգանուն/

Կարինե Վահրադյան

Գրենական պիտույքների ձեռքբերման ծախսեր

Ֆինանսական հաշվետվություն

Ընդամենը

Ընդամենը

«Կազմակերպության անվանումը» «ԿԱՄՔ» Լոռվա երիտասարդական ծրագրերի կենտրոն»  ՀԿ
Պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության  գումարների օգտոգործման մասին Պայմանագիր № 141-2019

Հոնորարներ՝ ներառյալ հարկերը

Կեցության և սննդի ձեռքբերման ծախսեր
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