


Հավելված  
Հայաստանի Հանրապետության  կրթության,  

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 
                                                                                              2023 թվականի                    №        հրամանի    

 
 

«1115 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ» ԳԾՈՎ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 
 
               

Դասիչը  Ծրագրի անվանումը Գումարը (հազար
ՀՀ դրամ) 

Ընդամենը 1115 2,230,353.70
11001 Երիտասարդական պետական

քաղաքականությանն ուղղված ծրագրերի և 
միջոցառումների իրականացում, այդ թվում՝ 

92,993.70

Երիտասարդական պորտալի պահպանում և
զարգացում 

4,800.00

Երիտասարդության օրվան նվիրված միջոցառում 3,000.00

ժողովրդավարական և քաղաքացիական
մասնակցության, կոռուպցիայի վերաբերյալ 
տեղեկացվածության բարձրացմանն ուղղված 
հանրային միջոցառումների կազմակերպում ազգային 
մակարդակով՝ ներառելով հաշմանդամություն 
ունեցող երիտասարդներին 

5,000.00

ՀՀ Երիտասարդական պետական
քաղաքականության իրազեկման արշավ - 
տեղեկատվական օրերի կազմակերպում 

3,000.00

Երիտասարդության շրջանում բնակչության
պաշտպանության  և աղետների ռիսկի կառավարման 
կարողությունների զարգացում, առկա 
հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության 
տարածում, առաջին օգնության ցուցաբերման 
հմտությունների վերաբերյալ գործնական և տեսական 
դասընթացների և վարժանքների կազմակերպում և 
համանման նախաձեռնությունների խրախուսում  

2,700.0



Հայրենաճանաչությանը միտված
նախաձեռնությունների  (այդ թվում արշավների, 
գիտաժողովների, օլիմպիադաների և այլն) խթանում՝ 
այդ թվում նաև Սփյուռքի և Արցախի 
երիտասարդների ակտիվ ներգրավմամբ 

3,634.40

Ամենամյա երիտասարդական ֆորում 5,000.00

Մարզաբնակ երիտասարդների կարողությունների 
զարգացում՝ ուղղված մեդիագրագիտությանը, թվային 
գրագիտությանը և կիբեռգրագիտությանը  

5,000.00

Երիտասարդության ֆինանսական գրագիտության 
բարձրացում՝ տեղեկատվության բարձրացման, 
կրթական ռեսուրսների հասանելիության 
բարձրացման, համանման կրթական 
նախաձեռնությունների խրախուսման, հարթակների 
զարգացման (գործընթացում սոցիալական 
նորարարության խթանման, ինչպես օրինակ 
Ֆինանսական գրագիտությունը զարգացնող առցանց 
խաղի մշակումը և այլն) և այլ միջոցներով, ինչպես 
նաև՝ կոռուպցիայի վերաբերյալ դասընթացների 
կազմակերպում 

5,000.00

«Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը` որպես
երիտասարդության առաջընթացի, երիտասարդների 
շրջանում գործարարության, սոցիալիզացիայի, 
առաջնորդության (այդ թվում՝ երիտասարդ կանանց) 
խթանման մեխանիզմ» ծրագրի իրականացում 

10,000.00

«100 գաղափար Հայաստանի Հանրապետության 
համար» երիտասարդական նորարարական 
գաղափարների համահայկական մրցույթի 
կազմակերպում 

8,400.00 

Երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի 
(առողջ և անվտանգ սննդի օգտագործումը, 
ֆիզիկական ակտիվությունը, անվտանգ վարքագծի 
պահպանումը, վնասվածքների կանխարգելումը, 
ծխախոտի, ալկոհոլի, թմրանյութերի օգտագործումից 
զերծ մնալը) խթանմանն ուղղված միջոցառումների 
կազմակերպում և համանման նախաձեռնությունների 
խրախուսում 

2,700.00



Ոչ ֆորմալ կրթական գործիքակազմով
մասնագիտական վերապատրաստման 
հնարավորությունների, մասնագիտական 
կողմնորոշման ծրագրերի մասին երիտասարդների 
(այդ թվում՝ արցախյան վերջին պատերազմի 
մասնակիցների, պատերազմից ներազդված 
հասարակության այլ շերտերի երիտասարդների) 
իրազեկության և ներգրավվածության բարձրացման 
դասընթացների կազմակերպում 

4,000.00

Երիտասարդների համար երիտասարդական
աշխատանքի և կամավորության խթանում 

5,000.00

Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում 7,961.50 

Աջակցություն Արցախի Հանրապետության
երիտասարդության ոլորտին առընչվող 
միջոցառումներին 

1,143.60

Համահայկական ճանաչողական և
համագործակցության միջոցառում 

3,552.00

Միջազգային փառատոներին, խորհրդաժողովներին, 
մրցույթներին,  գիտաժողովներին, սեմինարներին,  
դասընթացներին և այլ հանրային միջոցառումներին 
հայաստանցի երիտասարդների և երիտասարդական 
պատվիրակությունների մասնակցության 
աջակցություն 

7,436.60

Հայ-վրացակա ֆորում 5,665.60

11002 Երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում 
թրաֆիքինգի դեմ պայքարին ուղղված 
միջոցառումներ 

9,600.00

Թրաֆիքինգի ռիսկերի մասին երիտասարդների 
իրազեկում 

2,582.40 

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց
շահագործման երևույթի և դրա դեմ պայքարն 
արծարծող լրագրողական մրցույթի կազմակերպում 

2,805.60

www.antitrafficking.am կայքի պահպանում և 
զարգացում 

4,212.00 

32001 Երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում 52,644.00

Երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում 52,644.0 



11003 «Տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» 10,216.00

«ՀՀ տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» 
մրցույթի կազմակերպում, ընտրված քաղաքում 
միջոցառումների իրականացում 

10,216.00

12001 Աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին 2,064,900.00

 


