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Հարգելի՛ գործընկերներ և սիրելի՛ երիտասարդներ,  

Սիրով Ձեզ ենք ներկայացնում Գյումրու 

«Երիտասարդական նախաձեռնությունների 

կենտրոն» հասարակական կազմակերպու-

թյան գործունեության երկամյա՝ 2016-2017 

թվականների հաշվետու զեկույցը: 

ԵՆԿ ՀԿ թիմը, որը կազմված է ոլորտում փորձ և 

ճանաչում ունեցող, արհեստավարժ և նորարար 

գաղափարների կրող երիտասարդներից, 2016-2017 թվականների 

ընթացքում կարողացավ շոշափելի հաջողություններ գրանցել 

Հայաստանում երիտասարդական ոլորտի և երիտասարդական 

աշխատանքի շարունակական զարգաց-ման գործումֈ  

ԵՆԿ ՀԿ-ն, համագործակցելով տեղական և միջազգային տարբեր 

կազմակերպությունների հետ, 2016-2017 թվականների ընթացքում 

նախաձեռնել և իրականացրել է 24 միջազգային և 14 տեղական 

ծրագիր՝ առաջնորդություն, առողջ ապրելակերպ, երիտասարդների 

մասնակցություն, կամավորություն, երիտասարդական աշխատանք, 

երիտասարդական քաղաքականություն, ձեռներեցություն,  մրցունա-

կություն աշխատաշուկայում, արվեստ և մշակույթ, միջմշակութային 

երկխոսություն թեմաներով:  

2016-2017 թվականներիի ընթացքում ԵՆԿ ՀԿ-ն Եվրամիության 

«Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում՝ որպես հայաստանյան 

գործընկեր, համակարգել է Եվրամիության անդամ և Արևելյան 

գործընկերության երկրներում տեղի ունեցած 31 միջազգային ծրագիր, 

որոնց ՀՀ տարբեր   բնակավայրերից մասնակցել են 76 հայ երիտա-

սարդ՝ ստանալով կրթության և վերապատրաստման, ինչպես նաև 

տարբեր երկրների երիտասարդների և ոլորտի փորձագետների հետ 

շփման ու համագործակցության հնարավորություններ: 

Առանձնակի հպարտությամբ ցանկանում եմ մատնանշել ԵՆԿ ՀԿ-ի  

Dear colleagues and dear youth, 

we are pleased to present you the biannual report 2016, 2017 of Gyumri 

‘’Youth Initiative Center’’ NGO. 

YIC NGO team, consisting of skilled, professional youth with innovative ide-

as, well recognized in the youth field, managed to achieve tangible success 

in the continuing development of youth field and youth work in Armenia dur-

ing 2016-2017. 

Youth Initiative Centre cooperating with local and international organiza-

tions, initiated and implement 24 international and 14 local projects on lead-

ership, healthy lifestyle, youth participation, volunteerism, youth work, youth 

policy, entrepreneurship, competitiveness in the labor market, arts and cul-

ture, intercultural dialogue during 2016-2017. 

During 2016-2017, in the framework of Erasmus+ program of European Un-

ion, Youth Iniative Centre as an Armenian partner coordinated 31 interna-

tional projects held in Eastern Partnership countries. 76 young people from 

different parts of Armenia participated in those projects, having opportuni-

ties to get education as well as to communicate and cooperate with young 

people and experts from different countries. 

With particular pride, I would like to point out the establishment of ‘’Youth 

House: Open Youth Center’’ by Youth Initiative Centre in December, 2017. 

The Center provides a wide range of services available to young people 

aged 13 to 18 in Gyumri to promote their overall development, education, 

and leisure. 

"Erasmus + Youth Info Center" opened in Armenia in July 2017 was of ex-

ceptional importance in establishing international cooperation in the youth 

field and in making educational programs abroad available to Armenian 

youth.   
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կողմից 2017 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանում նախադեպը 

չունեցած «Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնի 

հիմնումը: Կենտրոնը Գյումրիում 13-ից 18 տարեկան պատանիներին 

տրամադրում է հասանելի ծառայությունների լայն շրջանակ՝ ուղղված 

վերջիններիս համընդհանուր զարգացմանը, կրթությանն և ժամանացի 

ապահովմանըֈ 

Երիտասարդական ոլորտում միջազգային համագործակցությունների 

հաստատման և արտերկում առկա կրթական ծրագրերի՝ հայաս-

տանաբնակ երիտասարդներին հասանելի դարձնելու հարցում բացառիկ 

նշանակություն ունեցավ 2017 թվականի հուլիսին Հայաստանում 

բացված «Erasmus+ Youth տեղեկատվական կենտրոն»-ը, որի 

աշխատանքները համակարգում է ԵՆԿ ՀԿ-նֈ     

2017 թվականին Գյումրու համյանքապետ Սամվել Բալասանյանի 

կողմից ԵՆԿ ՀԿ-ին շնորհվեց հատուկ պատվոգիր՝ երիտասարդական 

ոլորտի զարգացման գործում ունեցած մեծ ներդրման համարֈ 

Այս ամենը վառ վկայությունն է կազմակերպության ծավալած ակտիվ 

գործունեության՝ ի նպաստ Հայաստանում երիտասարդների հզորաց-

ման և երիտասարդական ոլորտում դրական փոփոխություններ 

կատարման:  

Ամփոփելով խոսքս` մեր թիմի անունից խորին երախտագիտություն եմ 

ուզում հայտնել մեր բոլոր գործընկերներին, կազմակերպության 

միջազգային և տեղական խորհրդատվական խորհուրդներին, 

անդամներին և կամավորներին՝ մշտապես մեր կողքին լինելու, մեզ 

աջակցելու համար` հանուն երիտասարդակենտրոն քաղաքացիական 

հասարակության ձևավորմանֈ 

 
 

Լավագույն մաղթանքներով` 

Արթուր Նաջարյան 

ԵՆԿ ՀԿ ՆԱԽԱԳԱՀ 

  

 

The works of ‘’Erasmus+ Youth Info Centre’’ is coordinated by Gyumri 

Youth Initiative Centre. 

In 2017, Samvel Balasanyan, Gyumri major, awarded YIC with a special certifi-

cate for its great contribution to the development of the youth sector. All this is a 

vivid testimony of the organization's active work, aimed at empowering youth in 

Armenia and making positive changes in the youth field. 

Summing up, on behalf of our team, I would like to express my profound gratitude 

to all our partners, international and local advisory boards, members and volun-

teers of the organization, for being with us all the time and support us in the for-

mation of a youth-oriented civil society. 

Best wishes 

Artur Najaryan 

YIC NGO PRESIDENT 
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Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է Հայաստանի 

Հանրապետության Գյումրի քաղաքում 2008թ. դեկտեմբերին՝ 

երիտասարդական աշխատանքի ոլորտում փորձ և ճանաչում ունե-

ցող 5 երիտասարդների կողմից և պաշտոնապես գրանցվել է ՀՀ 

Արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրում 

2009 թ. սեպտեմբերի 22-ին: 

ԵՆԿ ՀԿ առաքելությունն է` նպաստել երիտասարդների քաղա-

քացիական ակտիվության բարձրացմանը՝ խրախուսելով երիտա-

սարդական նախաձեռնություններն ու ակտիվ մասնակցությունը:  

ԵՆԿ ՀԿ կարգախոսն է՝ «Երիտասարդների համար, երի-

տասարդների հետ, երիտասարդների կողմից»:  

ԵՆԿ ՀԿ-ն երիտասարդներին առաջարկում է կազմակերպության 

մեջ ներգրավվելու երկու տարբեր մակարդակ՝ անդամ և շահառու: 

ԵՆԿ  ՀԿ անդամության հարցերը կանոնակարգվում են` համա-

ձայն անդամության կանոնակարգի:  Անդամները կազմում են 

կազմակեր-պության ղեկավարումն իրականացնող գերագույն 

մարմինը՝ Ընդհանուր Ժողովը: Անդամներն անմիջականորեն ներ-

գրավված են կազմակերպության առօրյա գործունեության մեջ՝ 

որպես նախաձեռնողներ-կազմակերպիչներ: 

 ԵՆԿ ՀԿ շահառուներ համարվում են 14 տարին լրացած անձիք, ոչ-

ֆորմալ երիտասարդական խմբերը և երիտասարդական կազմա-

կերպությունները:   

ԵՆԿ ՀԿ աշխատակազմը բաղկացած է   տեղական և միջազգային 

երիտասարդական ոլորտում ճանաչում և փորձ ունեցող հմուտ և 

նվիրյալ թիմի անդամներից,  

―Youth Initiative Centre‖ non-governmental organization was establis-

hed in December, 2008 in Gyumri, Armenia by a group of active young 

people experienced and well-recognized in the field of  youth work and 

was officially registered by the RA state registery on September 22, 

2009. 

 

The mission of YIC NGO is to assist in the development of civic acti-

vism of youth through promoting youth initiatives and active participa-

tion.  

 

The slogan of  YIC NGO is ―For Youth, With Youth, By Youth‖. 

YIC NGO offers the youth two different levels of involvement in the or-

ganization –  member and  beneficiary.  

The membership of YIC NGO is regulated according to the regula-

tions of membership. 

The members of the organization constitute the 

supreme governing the body of the or-

ganization – the General Assembly. 

 Members of the organization are di-

rectly involved in daily activities as 

initiator-organizers. 

The beneficiaries of YIC NGO are  

persons under the age of 14, non-

formal youth groups and youth organi-

zations. 

Երիտասարդների  
համար 

Երիտասարդների 
հետ 

Երիտասարդների  
կողմից 



6 

ովքեր հավատում են կազմակերպության առաքելությանը և մշտապես 

ոգեշնչվում՝ հասարակության մեջ իրենց ներդրման շնորհիվ դրական  

փոփոխություններ կատարելու գաղափարից:  

ԵՆԿ ՀԿ Միջազգային Խորհուրդն  իրականացնում է կազմա-

կերպության ռազմավարական կառավարումը:   Խորհուրդը կազմված է 

միջազգային երիտասարդական աշխատանքի և կազմակերպական 

զարգացման ոլորտում   փորձառություն ունեցող   5 անձանցից 

ովքեր բնակվում են Հայաստանում, Ֆրանսիայում և 

Գերմանիայում: 

ԵՆԿ ՀԿ միջազգային խորհրդին կից գործում է նաև 

Տեղական Խորհրդատվական Խորհուրդը, որի 

անդամները բարձր որակավորում և ճանաչում ունեցող 

հայ մասնագետներ են, ովքեր աջակցում են կազմակերպության   

ռազմավարական ծրագրային բնագավառներում համագոր-

ծակցության կառուցման և արտաքին ներկայացուց-

չության հարցերում: 

The staff of YIC NGO consists of professional and  dedicated team 

members having recognition in lo cal and international youth field, who 

believe in the organization's mission and are constantly inspired with the 

idea of their contribution in making positive changes in the society.  

The International Board of YIC carries out the strategic menagement of 

the organization. The Board consists of 5 people experienced in the field 

of international youth work and organizational development residing in 

Armenia, France and Germany. 

YIC NGO also has a Local Consultative Board that consists 

of highly qualified and recognized Armenian professionals. 

They assist in strategic matters as well as in partnership 

building and external representation. 

YOUTH 
FOR 

WITH 

BY 
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        ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐ 1                                    STRATEGIC OBJECTIVE 1 

To promote the civic activism of 

youth by raising the role of youth 

in society and ensuring youth par-

ticipation in youth policy develop-

ment. 

Խթանել երիտասարդների 

քաղաքացիական ակտիվությունը՝ 

հասարակության մեջ երիտասարդների 

դերի բարձրացման և 

երիտասարդական քաղաքականության 

մշակման մեջ երիտասարդների 

մասնակցության միջոցով: 

 

1.1 
Երիտասարդական 

քաղաքականություն 

1.2  
Համայնքային 

զարգացում 

1.1  
Youth  

Policy 

1.2  
Community  

Development 
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“Youth work - youth worker” a four-day seminar 

When: June 27 - July 1, 2016 

Where: Gyumri, Shirak region 

Aim: to contribute to the establishment and development of youth worker‘s 

institute through revealing and discussing issues concerning youth workers‘ 

functions, abilities and prospects for the development of youth worker‘s in-

stitute. 

Description: Gyumri ―Youth Initiative Centre‖ NGO with the support  

of RA Ministry of Sport and Youth  Affairs  carried out a 4-day seminar 

―Youth Work - Youth Worker‖ in Gyumri which aimed at education of youth 

workers and raising their awareness.   

During the four-day seminar the participants were intro 

duced to youth work principles, as well as to  

the types and the features of youth work in 

Armenia. Also information was provided 

on the goals, values, principles, legal 

status of the youth work, youth work er‘s 

functions, skills set, ethical norms and 

the possibilities of the professional train-

ings. The participants had a chance to 

have meetings with invited experts of the 

youth work field, including the head of the 

Youth Policy Department of the Ministry of Sport and  

«Երիտասարդական աշխատանք - երիտասարդական աշխատող» 

քառօրյա սեմինար 

Երբ` հունիսի 27 - հուլիսի 1, 2016 

Որտեղ` Գյումրի, Շիրակի մարզ 

Նպատակ՝ նպաստել Հայաստանում երիտասարդական աշխատողի 

ինստիտուտի կայացմանը և զարգացմանը՝ վերհանելով և քննարկելով 

երիտասարդական աշխատողների գործառույթներին, ունակություն-

ներին, ինչպես նաև երիտասարդական աշխատողի ինստիտուտի զար-

գացման հեռանկարներին առնչվող հարցեր:  

Նկարագրություն՝ Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնություն-

ների կենտրոն» ՀԿ-ն ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի  

նախարարության աջակցությամբ Գյումրիում իրականացրեց ‹‹Երիտա-

սարդական աշխատանք - երիտասարդական աշխատող›› խորագիրը 

կրող ծրագիրը, որի շրջանակներում անցկացվեց քառօրյա սեմինար՝ 

ուղղված երիտասարդական աշխատողների կրթմանը և տեղեկաց-

վածության բարձրացմանը: 

Քառօրյա սեմինարի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան երիտա-

սարդական աշխատանքի հիմնարար սկզբունքներին,  ինչպես նաև 

երիտասարդական աշխատանքի տեսակներին և ՀՀ-ում դրանց 

առանձնահատկություններին, տրամադրվեց տեղեկատվություն ՀՀ-ում 

երիտասարդական աշխատանքի նպատակների, արժեքների, սկզբունք-

ների, իրավական կարգավիճակի, երիտասարդական աշխատողի 

գործառույթների, ունակությունների փաթեթի, էթիկական  

 

1.1  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                         YOUTH POLICY 
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Youth Affairs Tamara Torosyan. The latter presented state youth policy and 

the prospects of the development of youth work Institute in Armenia. 20 

youth workers from different RA regions took part in the seminar. The pro-

ject was implemented in the frame of ―Gyumri  Youth Capital 2016‖ pro-

gram.  

 The project budget - 1,879,400 AMD 

 

նորմերի և մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորություն-

ների մասին:  

Մասնակիցները հնարավորություն ունեցան աշխատանքային 

հանդիպում ունենալ երիտասարդական ոլորտի հրավիրված փոր-

ձագետների, այդ թվում նաև ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 

նախարարության երիտասարդական քաղաքականության վարչության 

պետ Թամարա Թորոսյանի հետ, ով ներկայացրեց պետական երիտա-

սարդական քաղաքականությունն ու երիտասարդական աշխատանքի 

ինստիտուտի զարգացման հեռանկարները Հայաստանումֈ 

 Սեմինարին մասնակցում էին 20 երիտասարդական աշխատողներ ՀՀ 

տարբեր մարզերից: Ծրագիրն իրականացվում էր «Գյումրին 2016թ. 

երիտասարդական մայրաքաղաք» ծրագրի շրջանակներում: 

Ծրագրի բյուջեն` 1,879,400 դրամ 
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«Աշխարհն առաջնորդող կանայք» 

 հայաստանյան ճամբար 
 

Երբ՝  2016 հուլիս - 2017 մայիս 

Որտեղ՝ Թորոս, Շիրակի մարզ 

Նպատակ՝ հզորացնել երիտասարդ կանանց և խթանել առաջնոր-

դությունը քույր համայնքներում` կրթության միջոցով:  

Նկարագրություն՝ «Խաղաղության կորպուսի» հայաստանյան 

գրասենյակը Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների 

կենտրոն» ՀԿ-ի հետ համատեղ, 2016 թվականին համագործակցելով 

«Նոր լույս» ՀԿ-ի և 2017 թվականին «ԿԱԶԱ» - Կոմիտաս Շվեյցարիա - 

Հայաստան Բարեգործական հիմնադրամի (KASA) հետ ,  իրականացրեց 

GLOW (Աշխարհն առաջնորդող կանայք) հայաս-տանյան ճամբարըֈ 

Հայաստանում աղջիկներին վիճակված չէ առաջնորդներ դառնալ 

համակարգային խնդիրների պատճառով, ինչպիսիք են՝ 

քաղաքական մասնակցության կամ ներգրավվածության ցածր 

աստիճանը, սակավ տնտեսական հնարավորությունները կամ 

համայնքային աջակցությունը:  

Այս արգելքների դեմ պայքարելու, երիտասարդ կանանց իրենց 

համայնքներում առաջնորդներ լինելու և դրական  փոփո-

խություններ անելու հնարավորություններ տալու համար 

մշակվեց հատուկ ճամբարային ծրագիր, որը կավելացներ 

մասնակիցների ինքնավստահությունը և կզարգացներ առաջնորդական 

հմտությունները:  

Ծրագիրը կազմված էր այնպիսի թեմաներից, ինչպիսիք են՝ առողջ 

ապրելակերպ, պատասխանատվություն շրջակա միջավայրի հանդեպ, 

գենդերային դերեր, կոնֆլիկտների հանգուցալուծումֈ 

Ծրագրի բյուջեն՝ 15351.83  ԱՄՆ դոլար 

Girls Leading Our World (GLOW)   

Armenian Camp 
 

When: July 2016 - May 2017 
 

Where: Toros, Shirak region 

Aim: to empower young women and promote leadership through educa-

tion in a sisterhood community. 

Description: Peace Corps Armenia in cooperation with Gyumri ―Youth 

Initiative Centre‖ NGO and ―Nor Luyce‖  2016 and  Komitas Action 

Suisse- Armé- nie Swiss Humanitarian Foundation 

(KASA) in 2017  implemented the 

"Girls Leading Our World (GLOW) Armeni-

an Camp. 

 Girls in Armenia are inhibited from becoming 

leaders because of many systemic issues, 

such as lack of political participation or inclusion 

and lack of economic opportunities  and/or com-

munity support. In order to rise against these dis-

couragements and in keeping with the global ob-

jectives of GLOW (to grant young women the op-

portunity to be leaders in their communities and af-

fect positive change) a specialized camp curriculum was 

developed that would enhance the confidence and leadership 

skills of participants. The curriculum consisted of information about 

topics such as healthy lifestyles, environmental stewardship, gen-

der roles, conflict resolutions. 

The project budget: 15351.83 USD 
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Երիտասարդների միջազգային օր 2016 

Երբ՝ օգոստոս 12, 2016 

Որտեղ՝ Գյումրի 

Նկարագրություն՝ 2016թ. օգոստոսի 12-ին Գյումրու «Երիտա-

սարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական 

կազմակերպությունը, ՍԱԼՏՈ Արևելյան Եվրոպա և Կովկաս ռեսուր-

սային կենտրոնի հետ համատեղ, «Գյումրի՝ երիտասարդների քաղաք 

2016» խորագրի ներքո Գյումրիում իրականացրեց երիտասարդության 

միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների շարք:  

Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց Գյումրու քաղաքապետարանում 

տեղի ունեցած ճանաչողական հանդիպմամբ, որին ներկա 

էին Գյումրիում հյուրընկալված «Եվրոպական կամավո-

րական ծառայություն» տարածաշրջանային երիտա-

սարդական հավաքի մասնակիցները, ՍԱԼՏՈ Արևել-

յան Եվրոպա և Կովկաս ռեսուրսային կենտրոնի 

ներկայացուցիչները: Հանդիպման ընթացքում երի-

տասարդների միջազգային օրվա կապակցությամբ, 

իրենց ակտիվ գործունեության համար Գյումրու 

քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի կողմից  պատ-

վոգրերի արժանացան Գյումրիում տարբեր ոլորտներում 

առավել աչքի ընկած երիտասարդներֈ 

 Ճանաչողական հանդիպմանն անմիջապես հաջորդեց մամուլի 

ասուլիսը, որի նպատակն էր Գյումրու երիտասարդներին, Գյումրիում 

գործող կազմակերպություններին և մեդիա ներկայացուցիչներին 

ներկայացնել  երիտասարդների միջազգային օրվան նվիրված միջո-

ցառումների ցանկը, ինչպես նաև Եվրամիության «Եվրոպական 

կամավորական ծառայություն» ծրագիրը և վերջինիս  ընձեռած հնարա- 

When: August 12, 2016 

Where: Gyumri 

Description: Օn the 12th of August Gyumri ‗‘Youth Initiative Centre‘‘ NGO 

in cooperation with SALTO Eastern Europe and Caucasus Resource Centre 

implemented large-scale public events in Gyumri under the title ‗‘Gyumri- 

Youth City 2016‘‘ dedicated to the International Youth Day. 

The launch of the events was given with a cognitive meeting at Gyumri 

municipality. The participants of the EVS event and the representa-

tives of SALTO Eastern Europe and Caucasus Resource Centre host-

ed in Gyumri were present at the meeting. During the meeting on the 

occasion of the International Youth Day the Mayor of Gyumri Samvel 

Balasanyan awarded  young people of the city with certificates for 

their active and visible contribution in different fields.  

The cognitive meeting was followed by a press conference, which 

aimed at  presenting the agenda of  events dedicated to the Inter-

national Youth Day to the Gyumri youth, organizations acting in 

Gyumri and the media representatives, as well as speaking about 

European Voluntary Service programme of the European Union and 

the opportunities the  latter provides.  

Later, in Rizhkov walking street, a youth expo took place, which was attend-

ed by youth, cultural, educational  and research organizations, centers and 

non-formal groups acting in the Shirak and Lori regions. 

The series of events continued with a flash mob during which the words 

GYUMRI YOUTH, EVS and YIC were pictured in the Gyumri football stadi-

um by around 200 young people and it was shot with an Aero camera. The 

series of events dedicated to the International Youth Day ended with an  

International Youth Day 2016 
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վորությունները: Ավելի ուշ, Ռիժկովի ճեմափողոցում տեղի ունեցավ 

երիտասարդական էքսպո-ցուցահանդես, որին մասնակցում էին 

Շիրակի մարզում գործող տարբեր երիտասարդական, մշակութային, 

կրթական և գիտահետազոտական կազմակերպություններ, կենտրոն-

ներ ու ոչ-ֆորմալ խմբեր:  

Միջոցառումների շարքը շարունակվեց ֆլեշ մոբով, որի ընթացքում 

Գյումրու ֆուտբոլի մարզադաշտում տեղի շուրջ 200 երիտասարդների 

կողմից պատկերվեցին GYUMRI YOUTH, EVS և YIC բառերը, որոնք 

նկարահանվեցին «Աէրո» թռչող սարքի միջոցով: Երիտասարդների 

օրվան նվիրված միջոցառումների շարքը եզրափակվեց Գյումրու 

կենտրոնական հրապարակում կազմակերպված բացօթյա համերգով` 

Երևանից ժամանած «Արփի և Hayway» փոփջազային բենդի 

մասնակցությամբ:  

Միջոցառման իրականացմանն աջակցեցին ՍԱԼՏՈ Արևելյան Եվրոպա 

և Կովկաս ռեսուրսային կենտրոնը, «Կաֆե Նանսի» սրճարանը, 

«Շիրակ» ֆուտբոլային ակումբը, Գյումրու երիտասարդական պալատը, 

«Դիզայն Բուտիկ», «4D», «Թայմ Փրոդաքշն» ընկերություն-

ները և Գյումրու քաղաքապետարանը:  

 Ծրագրի բյուջեն՝ 4,500 Եվրո 

open-air concert held in the Gyumri central square with the participation of 

the famous singer Arpi and the ‗‘Hayway‘‘ pop-jaz band from Yerevan. 

The event was supported by SALTO Eastern Europe and Caucasus Re-

source Centre, Café Nancy, Football Club Shirak, Design Boutique, 4D stu-

dio, Time production companies and Gyumri municipality. 

 

 

 

 The project budget: 4,500 EUR  
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«Do it right» միջազգային դասընթաց  

Երբ` մայիս 19 - 26, 2017 

Որտեղ՝ Թորոսգյուղ, Հայաստան  

Նպատակ՝ նպաստել Եվրամիության «Էրազմուս+ KA1»-ի շրջանակ-

ներում իրականացվող ծրագրերի (դասընթացներ, երիտասարդական 

փոխանակումներ և այլն) որակի բարձրացմանը՝ ծրագրերի մշակման, 

կառավարման, մշտադիտարկման և գնահատման կարողունակություն-

ների զարգացման միջոցով: 

Նկարագրություն՝ Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնություն-

ների կենտրոն» ՀԿ-ն, Գերմանիայի «Kultur Aktiv e.V.»  

կազմակերպության հետ համատեղ, 2017 թվականի մայիսի  19-26-ը 

Եվրամիության «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալեց 

միջազգային դասընթաց` ծրագրի մշակում և կառավարում թեմայովֈ 

Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացան ծրագրի նախագծման 

և կառավարման հիմնարար սկզբունքներին, զարգացրին իրենց 

աշխատանքի տեսանելիությունը և ճանաչելիությունը խթանող հմտու-

թյուններ՝ օգտագործելով տարբեր մեդիա գործիքներ և հավելվածներ: 

Մասնակիցները տեղեկացան Youthpass-ի՝ որպես ինքնա-

գնահատման եւ ոչ-ֆորմալ ուսուցման ճանաչման գործիքի 

մասին, հնարավորություն ունեցան նաև պլանավորել առաջիկա 

ծրագրերը և ստեղծել հուսալի համագործակցություն դրանց 

իրականացման համար: Մասնակիցներն այցելեցին Գյումրիում 

գործող տարբեր կազմակերպություններ՝ համայնքում տեղի 

ունեցող ծրագրերին ծանոթանալու նպատակովֈ  

Դասընթացը համախմբել էր 30 երիտասարդական առաջնորդների, 

երիտասարդական աշխատողների և ծրագրի ղեկավարների Վրաս-

տանից, Գերմանիայից, Իտալիայից, Լեհաստանից, Մոլդովայից, 

Ուկրաինայից, Իսպանիայից և Հայաստանից: 

 Ծրագրի բյուջեն՝  11. 020 եվրո 

՛՛Do it right՛՛ international training course 

When։ May 19 - 26, 2017 

Where: Torosgyugh, Armenia 

Aim։ to develop competences of project managers on how to structurally 

design educational activities within KA1 projects of Erasmus+ programme 

by focusing on the aspects of its quality, monitoring, learning and evalua-

tion. 

Description։ Gyumri Youth Initiative Centre (Armenia) in cooperation with 

Kultur Aktiv e.V. (Germany) hosted a 7 days training course on project 

management, monitoring and evaluation in the frames of European Com-

mission ―Erasmus+‖ programme from 19th to 26th of May, 2017. 

During the project the participants got to know the essentials of the project 

design and management, developed skills in promoting the visibility and 

recognition of their work through different media tools and applications. 

They learnt about Youthpass as a tool for self-assessment and recognition 

of non-formal learning. The participants had an opportunity 

to plan the future projects and create reliable partner-

ships for  their implementation. The latter visited local  

organizations of Gyumri to learn about the current  

projects implemented by those organizations.  The 

participants got an opportunity to see Gyumri and 

learn about its culture. Besides, they also had a 

chance to explore the cultures of other countries and 

present their own. 

The training brought together 30 youth leaders, youth workers 

and project managers from Georgia, Germany, Italy, Poland, 

Moldova, Ukraine, Spain and Armenia. 

           The project budget: 11. 020 euro 
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Erasmus+ Youth. Տեղեկատվական կենտրոն Հայաստանում 
 

Երբ՝ հուլիս - դեկտեմբեր, 2017 

Որտեղ՝ Հայաստանի Հանրապետություն 

Նպատակ՝ տրամադրել տեղեկատվություն և խորհրդատվություն 

երիտասարդներին, երիտասարդական կառույցներին և բոլոր այլ 

շահագրգիռ կողմերին՝ Հայաստանում Եվրամիության «Էրազմուս+» 

ծրագրի ընձեռած հնարավորությունների վերաբերյալ: 
 

Նկարագրություն` Erasmus+ Youth. Տեղեկատվական կենտրոնների 

ցանցը ստեղծվել է 2017 թվականին,  գործում է Արևելյան 

գործընկերության 6 երկրներում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, 

Ուկրաինա, Մոլդովա, Բելառուս) և Ռուսաստանում: Հայաստանում Eras-

mus+ Youth. Տեղեկատվական կենտրոնի գործունեության համա-

կարգման լիազորությունը հանձնվել է Գյումրու երիտասարդական նա-

խաձեռնությունների կենտրոնին: 
 

Տեղեկատվական կենտրոնի թիրախային խմբերն են երիտա-

սարդները, երիտասարդական կազմակերպությունները, երիտա-

սարդական աշխատողները, երիտասարդական քաղաքականություն 

իրականացնողները և այլ ինստիտուցիոնալ, շահագրգիռ կողմեր: 

Տեղեկատվական կենտրոնը տրամադրում է առցանց և հեռախոսային 

խորհրդատվություն, ինչպես նաև կազմակերպում է առերես հան-

դիպումներ և բաց դռների օրեր: 

Ծրագրի բյուջեն՝ 2,500 եվրո 

Erasmus+ Youth. Info Centre in Armenia 

When: July - December, 2017 

Where: Republic of Armenia 

Aim: to provide information on opportunities for young people and youth 

organisations within the Erasmus+ programme and support stakeholders in 

implementation of their projects. 
 

Description: Erasmus+ Youth. Network of Info Centres has been estab-

lished in 2017. The Info Centres are functioning in six Eastern Partnership 

countries and Russia.  Gyumri Youth Initiative Centre is in charge of coordi-

nation of activities of the Erasmus+ Youth. Info Centre in Armenia. 
 

The target groups of the Info Centre are young people, youth organiza-

tions, youth workers, youth policy makers and other institutional stakehold-

ers. 

Info Centre provides onլine and phone consultancy, as well as organizes 

face to face meetings and open doors. 

 

 

 

 

The project budget։ 2,500 EUR 
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Երիտասարդների միջազգային օր 2017 

Երբ` օգոստոս 12, 2017 

Որտեղ՝ Գյումրի 

Նկարագրություն՝ 2017թ. օգոստոսի 12-ին Գյումրու «Երիտասարդա-

կան նախաձեռնությունների կենտրոն»  հանդես եկավ «Գյումրի՝ 

երիտասարդների քաղաք» խորագիրը կրող մեծամասշտաբ հանրային 

միջոցառումների իրականացման նախաձեռնությամբ՝ համագործակ-

ցելով ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի 

հետ: 

Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց օգոստոսի 11-ին կազմակերպված 

մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում մեդիա ոլորտի ներկայա-

ցուցիչներին և երիտասարդներին ներկայացվեց երիտասարդների 

միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների ցանկը: Օգոստոսի 12-

ին երիտասարդների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների 

մեկնարկը տրվեց իր ձևաչափով եզակի և Հայաստանում առաջին 

անգամ անցկացվող Երիտասարդական (չ)կոնֆերանսով, որը տեղի 

ունեցավ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնումֈ 

(Չ)կոնֆերանսն իրենից ներկայացնում էր «մասնակցային» ոչ-ֆորմալ 

սեմինար-միջոցառում՝ երիտասարդությանը վերաբերող թեմաների 

շուրջ քննարկումներով: Որպես բանախոսներ հանդես եկան 

ոլորտում հայտնի փորձագետ-խոսնակներ Հայաստանի տարբեր 

քաղաքներից: 

Միաժամանակ մի քանի տարբեր լսարաններում տեղի ունեցող 

ելույթները հնարավորություն տվեցին շատերին խոսել երիտա-

սարդությանը վերաբերող բազմազան ու խորքային թեմաների 

շուրջֈ 

Երիտասարդական (չ)կոնֆերանսին հաջորդեց Գյումրու թատերական  

 

International Youth Day 2017 

When։ August 12, 2017 

Where: Gyumri,  

Description։ Օn the 12th of August Gyumri Youth Initiative Centre in coop-

eration with the United Nations Population Fund Armenia initiated the imple-

mentation of large-scale public events entitled ―Gyumri - Youth City‖ dedi-

cated to the International Youth Day. 

The launch of the events was given on the 11th of August with a press con-

ference, which aimed at presenting the agenda of events dedicated to the 

International Youth Day to the Gyumri youth and media representatives. 

 On August 12th the launch of the events dedicated to the International 

Youth Day began with a unique Youth Camp held for the first time in Arme-

nia in the Gyumri Technology Center. 

The Youth Camp was a participatory non-formal seminar of small group, 

simultaneous discussions on youth topics. The speakers were well-known 

experts in the field from cities across Armenia. The presentations and dis-

cussions took place in different rooms at the same time which provided op-

portunity for many participants to join the discussions on youth 

related topics. The Youth Camp was followed by a dance 

flashmob in Gyumri Theatrical Square with the partici-

pation of around 100 young people during which they 

transferred positive vibes and festive mood to the 

attendees and passers-by. 

The series of events dedicated to the International 

Youth Day ended with an open-air concert with the 

participation of the band ‗‘Armine Kocharyan and 

Friends‘‘ from Yerevan.  
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հրապարակում շուրջ 100 երիտասարդների մասնակցությամբ պարային 

ֆլեշմոբը, իսկ օրվան նվիրված միջոցառումների շարքը եզրափակվեց 

բացօթյա համերգով` Երևանից ժամանած «Արմինե Քոչարյան և 

ընկերներ» բենդի մասնակցությամբ: 

Համերգի ընթացքում ներկայացվեցին նաև երիտասարդների 

միջազգային օրվան ընդառաջ հայտարարված հեղինակային երգի և 

Շիրակի մարզում լավագույն ծրագրային գաղափարի դրամաշնորհային 

մրցույթների արդյունքները: Հաղթողներին հանձնվեցին պատվոգրեր և 

մրցանակներ: 

Միջոցառումների ավարտն ազդարարվեց շուրջ 150 թռչող 

օդապարուկների երկինք արձակմամբ: 

Գյումրիում երիտասարդների միջազգային օրվա միջոցառման 

իրականացմանն աջակցեցին ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի 

հայաստանյան գրասենյակը, Հայաստանում Erasmus+ Youth. 

Տեղեկատվական Կենտրոնը, Գյումրու քաղաքապետարանը, Գյումրու 

տեխնոլոգիական կենտրոնը, «Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան» 

քույրերի պատկերասրահը, Գյումրու Վ. Աճեմյանի  անվան 

դրամատիկական թատրոնը, «Շիրակ» Հանրային հեռուստաընկե-

րությունը, «Ռադիո Հայ Գյումրի» ռադիոկայանը, «Կաֆե Նանսի» 

սրճարանը, «4D» և «Դիզայն Բուտիկ» ընկերությունները: 

Ծրագրի բյուջեն՝  2,289,100 դրամ 

 

 

Prior to the events of the International Youth Day the results of the two con-

tests for songwriting and the best project idea for Shirak region were an-

nounced during the concert. The winners were granted with certificates and 

prizes. 

The closure of the events was marked by the release of around 150 Dream 

Lights to the sky. 

The International Youth Day event in Gyumri was supported by the United 

Nations Population Fund Armenia, Erasmus+ Youth. Info Centre in Arme-

nia, Gyumri Municipality, Gyumri Technology Center, the Gallery of 

―Mariam and Eranuhi Aslamazyan sisters‖, Gyumri Dramatic Theatre, 

―Shirak‖ Public Television, ―Radio Hay Gyumri‖ Radio Station, ―Café Nan-

cy‖, ―Design Boutique‖ and ―4D‖ Studio.  

 The project budget։ 2,289,100 AMD 
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«Գիտելիքից դեպի հմտություն» միջազգային դասընթաց 

Երբ՝ սեպտեմբեր 15 - սեպտեմբեր 22, 2017 

Որտեղ՝ Գյումրի, Հայաստան 

Նպատակ՝ նպաստել Եվրոպական կամավորական ծառայության ծրագ-

րեր հյուրընկալող կազմակերպությունների ներուժի զարգացմանը և 

ԵԿԾ ծրագրերի որակի բարձրացմանը, ինչպես նաև «զինելու» մենթոր-

ներին ԵԿԾ կամավորներին աջակցելու և ուղղորդելու համար անհրա-

ժեշտ մեթոդներով, որոնք կօգնեն վերջիններիս լինել աշխատունակֈ 

Նկարագրություն՝ Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնություն-

ների կենտրոն» ՀԿ-ն Չեխիայի «The Globe»  կազմակերպության հետ 

համատեղ, սեպտեմբերի 15-22-ը Եվրամիության «Էրազմուս+» ծրագրի 

շրջանակներում Հայաստանում հյուրընկալեց մենթորության թեմայով 

յոթօրյա միջազգային դասընթաց: 

Ծրագրի ընթացքում համախմբվեցին ԵԿԾ ծրագրերի համակարգողներ, 

մենթորներ և նախկին ԵԿԾ կամավորներ, ովքեր ներկայացրին 

կամավորության իրենց փորձը և ազգային առանձնահատկություններըֈ 

Նրանք ուսումնական այցով եղան նաև ԵՆԿ գրասենյակում, որի միջոցով 

հնարավորություն ունեցան բացահայտելու կազմակերպությունում 

առկա ԵԿԾ մենթորական համակարգերը, կիսվելու հաջողված փորձերով  

և հաստատելու համագործակցությունֈ Դասընթացի մասնակիցները 

ծանոթացան ԵԿԾ կամավորների հետ արդյունավետ կերպով աշխա-

տելու և ԵԿԾ ծրագրեր իրականացնելու համար անհրաժեշտ նոր 

գործիքների և մեթոդներիֈ 

Դասընթացը համախմբել էր 30 երիտասարդի՝  Հայաստանից, Չեխիա-

յից, Էստոնիայից, Նիդեռլանդներից, Խորվաթիայից, Վրաստանից, Սլո-

վակիայից, Մոլդովայից, Ռուսաստանից, Իտալիայից, Իսպանիայից և 

Հունաստանիցֈ  

Ծրագրի բյուջեն՝  21,315 եվրո 

՛՛From Knowing to Becoming՛՛ international training course 

When։ September 15 - 22, 2017 

Where: Gyumri, Armenia 

Aim։ to improve the quality of EVS projects through building capacities of 

EVS Hosting organizations and equipping EVS Mentors with vital methods to 

support and guide the volunteers towards the development of competences 

for future employment. 

Description: Gyumri ―Youth Initiative Centre‖ NGO in cooperation with ‗‘The 

Globe’’ (Czech Republic) hosted a 7-days international training course in Ar-

menia on EVS mentorship in the framework of ―Erasmus+‖ programme from  

15th to 22nd of September, 2017. The project brought together EVS coordi-

nators, mentors and ex-EVS volunteers, who presented their expertise in the 

implementation of European  Voluntary Service projects  and national fea-

tures. The participants of the training course also had an opportunity to have 

a study visit to YIC office to get a closer look on EVS  

Mentoring system in the organization, to  

share good practices and set up partner-

ship links. The participants gained 

knowledge and acquired instrumental 

tools and methods to work productively 

with EVS Volunteers and manage Eu-

ropean Voluntary Service projects. 

The training course brought together 30 

representatives from Armenia, Czech Re-

public, Estonia, The Netherlands, Croatia, 

Georgia, Slovakia, Moldova, Russia, Italy, Spain 

and Greece.        

 The project budget։ 21,315 EUR 
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Gyumri Youth Initiative Centre in the framework of ''Youth In Action'' 

and ''Erasmus+'' programs implements the ''European Voluntary 

Service'' program. EVS gives Armenian and European youth a 

chance to volunteer in Armenia and EU countries. 

  EVS aims to instill in young people humanism, tolerence and to 

encourage active citizenship for community development. 

During 2016-2017 YIC NGO hosted 6 volunteers from Poland, 

Germany, Slovakia, Estonia, Belgium and have sent volunteers who 

carried out their voluntary service in France, Poland, Romania, 

Norway . 

Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը,  Եվրա-

միության «Երիտասարդությունը շարժման մեջ» և «Էրազմուս+» ծրագ-

րերի շրջանակներում, իրականցնում է «Եվրոպական կամավորական 

ծառայություն» ծրագիրը: ԵԿԾ-ն հայ և եվրոպացի երիտասարդներին 

կամավորական աշխատանք կատարելու հնարավորություն է տալիս 

Հայաստանում և Եվրամիության անդամ երկրներում:  

ԵԿԾ նպատակն է՝ երիտասարդների մեջ սերմանել մարդասիրություն, 

հանդուրժողականություն և խրախուսել ակտիվ քաղաքացիություն՝ 

հանուն համայնքային զարգացման: 

 2016-2017 թվականներին ԵՆԿ ՀԿ-ն հյուրընկալել է 6 կամավորների 

Լեհաստանից, Գերմանիայից, Սլովակիայից, Էստոնիայց, Բելգիայից և 

ուղարկել  հայ կամավորների, ովքեր իրենց կամավորական ծառայու-

թյունն իրականացրել են Ֆրանսիայում, Ռումինիայում, Նորվեգիայում: 

 

 

Եվրոպական կամավորական  ծառայութուն European Voluntary Service 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ COMMUNITY DEVELOPMENT 

 

1.2 
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«Երիտասարդն հանուն երիտասարդների» 

 

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Vedogiovane S.C.S 

Երբ` hունվար 2016 - hոկտեմբեր 2016 

Որտեղ` Արոնա, Իտալիա 

Նպատակ` կամավորների շրջանում խթանել միջմշակութային ուսու-

ցումն ու իրազեկել եվրոպական քաղաքացիության արժեքների մասինֈ  

Կամավորի անունը` Տաթևիկ Վարդանյան 

Կամավորի առաջադրանքները՝ աջակցել «Wood and Spazio VIGI» 

երիտասարդական կենտրոնների ամենօրյա աշխատանքինֈ Կազ-

մակերպել թատերական, մշակութային, երաժշտական, պարային 

միջոցառումներ տեղակայն համայնքի երիտասարդների 

համարֈ Աջակցել տեղացի երիտասարդական աշխա-

տողներին՝ անիմատորներին, վերը նշված աշխա-

տանքները կազմակերպելու և իրականացնելու համարֈ 

Ծրագրի բյուջեն՝  5.900 եվրո 

  

“Young for Youngsters”   

 

Hosting organization: Vedogiovane S.C.S 

When: January 2016 - October 2016 

Where:  Arona, Italy 

Aim: to foster intercultural learning and raise awareness about the values 

of European citizenship among the volunteers.  

Volunteer‟s Name:  Tatevik Vardanyan 

 

Volunteer‟s Tasks: to support daily activities of Wood and Spazio VIGI 

youth centers. Organize events related to theatre, culture, 

music, dances for young people from local communities. 

Provide support to the local youth workers-animators in 

matters of organizing and implementing the afore-

mentioned activities.   

   The project budget:  5.900 euro 

 

 

ԵԿԾ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ                                                                      EVS SENDING 
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«ԵՎՐՈ 2016-ի ճանապարհին. վերջին քայլ»  

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝  «Mission Locale de l‘Aggloméra-

tion de Lens Liévin»  

Երբ` ապրիլ - օգոստոս, 2016 

Որտեղ`  Լենս-Լիեվին, Ֆրանսիա 

Նպատակ` խթանել եվրոպական քաղաքացիությունն ու երիտասարդ-

ների մասնակցությունը համայնքային մակադակումֈ 

Կամավորի անունը` Տիգրան Գրիգորյան 

Կամավորի առաջադրանքները՝ աջակցել տեղական նախաձեռնու-

թյունների մասին տեղեկատվության տարածմանը, իրականացնել լեզվա-

կան և մշակութային աշխատարաններ,  ժամանցային միջոցառումներ 

երիտասարդների և դեռահասների համար, խթանել «Էրազմուս+» և այլ 

քաղաքացիական ծառայության ծրագրերի և «Եվրո 2016» միջոցառ-

մանըֈ 

Ծրագրի բյուջեն՝ 5.600 եվրո 

 

 

“On the road to EURO 2016 Final Step”   

Hosting organization: „‟Mission Locale de l‘Agglomération de Lens Liévin‘‘ 

When: April - August, 2016 

Where:  Lens-Liévin, France  

Aim: to promote European citizenship and active participation at community 

level. 

Volunteer‟s Name:  Tigran Grigoryan 

Volunteer Tasks: to support the promotion of locals initiatives, implement 

linguistic and cultural workshops, leisure activities for young people and 

teenagers, promote Erasmus + and Civil Service programs, promote Euro 

2016 event.  
 

 The project budget: 5.600 euro 
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“GAIA ”   

Hosting organization: Asociata EXPLORATOR 

When: May - November, 2016 

Where:  Craiova, Romania 

Aim: to offer volunteers the opportunity of developing employability 

competences and enhance their social proactive involvement in the 

field of ecology. 

Volunteers Name:  Gayane Gishyan, Lena Arakelyan 
 

Volunteers Tasks:  to develop ecological and healthy lifestyle educa-

tional activities with an accent on the inclusion dimension, to raise 

awareness about ‗‘Erasmus+‘‘  program opportunities through organ-

izing interactive workshops promoting the vacancies, intercultural 

evenings, making video materials.  

 The project budget: 9.100 euro 

 

 

 

«GAIA»  

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Asociata EXPLORATOR 

Երբ` մայիս - նոյեմբեր, 2016 

Որտեղ՝  Կրայովա, Ռումինիա 

Նպատակ՝ հնարավորություն ընձեռել կամավորներին զարգացնելու 

աշխատունակությանն առնչվող հմտությունները և բարձրացնել սո-

ցիալական ներգրավվածության աստիճանը բնապահպանության ոլոր-

տումֈ 

Կամավորի անունը` Գայանե Գիշյան, Լենա Առաքելյան 

Կամավորի առաջադրանքները՝ նախագծել բնապահպանությանն ու 

առողջ ապրելակերպին առնչվող կրթական ծրագրեր՝ շեշտը դնելով 

ներգրավվածության թեմայի վրաֈ Իրազեկել  երիտասարդներին 

«Էրազմուս+» ծրագրի մասին՝ կազմակերպելով ինտե-

րակտիվ աշխատանքային հանդիպումներ, միջմշա-

կութային երեկոներ, պատրաստել տեսահոլովակ-

ներֈ 

Ծրագրի բյուջեն՝ 9.100 եվրո 
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«Երիտասարդների ներառումը-2016-2017»  

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Bremanger Kommune 

Երբ`  հոկտեմբեր 2016 - հունիս 2017 

Որտեղ` Սվելգեն, Նորվեգիա 

Նպատակ՝ նպաստել տեղական երիտասարդական աշխատանքի ու 

տեղական համայնքի զարգացմանը 10-30 տարեկան երեխաների, 

երիտասարդների կյանքի որակի բարձրացման նպատակովֈ  

Կամավորի անունը` Վիկտորյա Գրիգորյան 

Կամավորի առաջադրանքները՝ նախագծել միջմշակութային միջոցա-

ռումներ, կազմակերպել ոչ-ֆորմալ կրթական հանդիպումներ հատուկ 

կարիքներ ունեցող երիտասարդների համար երիտասարդների ներգրավ-

վածության թեմաներովֈ   

Ծրագրի բյուջեն՝ 5.600 եվրո 

 

 

JUZ Perg – Հայկական ԵԿԾ» 

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ JUGENDZENTRUM PERG 

Երբ՝ հունվար - նոյեմբեր, 2017 

Որտեղ՝ Պերգ, Ավստրիա  

Նպատակ՝ նպաստել երիտասարդական աշխատանքի զարգացմանը և 

ապահովել երիտասարդների միջմշակութային ուսուցումըֈ 

Կամավորի անունը` Կարինե Գրիգորյան     

Կամավորի առաջադրանքները՝ երիտասարդների հետ իրա-կանացնել 

ամենօրյա աշխատանք տեղական երիտասարդական կենտրոնում, 

վերջիններիս համար կազմակերպել ժամանցային և միջմշակութային 

միջոցառումներ, իրականացնել սեփական նախաձեռնություններֈ 

Ծրագրի բյուջեն՝ 5.600 եվրո 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Youth Involvement: 2016-2017 ”   

Hosting organization: Bremanger Kommune 

When: October 2016 - June 2017 

Where:  Svelgen, Norway 

Aim: to contributes to the development of local youth work and local com-

munity through increasing activity and well being of children, youth and 

young adults aged between 10 - 30. 

Volunteer‟s Name:  Viktoria Grigoryan 
 

Volunteer‟s Tasks: to develop intercultural activities, promote non-formal 

education with youngsters with special needs,carry out workshops with a 

focus on inclusion/involvement of local youth. 

The project budget: 5.600 euro 

 

«“JUZ Perg – Armenian EVS”   

Hosting organization: JUGENDZENTRUM PERG 

When: January - November, 2017  

Where:  Perg, Austria    

Aim: to contribute to the development of 

youth work and intercultural learning of 

young people.  

Volunteer Name:  Karine Grigoryan   

Volunteer's Tasks: to conduct daily work 

with the youngsters in the Youth Centre, or-

ganize leisure time and intercultural activities for     

them and implement own ideas and initiatives. 

The project budget: 5.600 euro 

 

: 
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«ԵԿԾ գույները» 

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Stowarzyszenie ―Dorośli – 

Dzieciom‖ 

Երբ` ապրիլ 2017 - ապրիլ 2018           

Որտեղ՝  Սեպոլնո-Կրաժենսկի, Լեհաստան 

Նպատակ՝ նպաստել տեղական երիտասարդական աշխատանքի և 

տեղական համայնքի զարգացմանը՝  երեխաների և երիտասարդների 

ակտիվության բարձրացման միջոցովֈ 

Կամավորի անունը` Անուշ Ամիրբեկյան     

Կամավորի առաջադրանքները՝ նախապատրաստել և անցկացնել 

դասընթացներ երիտասարդների համար արվեստ, երաժշտություն, 

թատրոն խոհարարություն, լուսանկարչություն, լրագրություն թեմա-

ներով, կազմակերպել և մասնակցել տարբեր սոցիալական և մշակու-

թային միջոցառումների, ինչպիսիք են ցուցահանդեսներ, ցուցադրու-

թյուններ, աջակցել «Երիտասարդ ստեղծագործողների ակումբի» 

գործունեության համար վեբ բլոգի պատրաստման աշխա-

տանքներինֈ 

 

“Colours of EVS”   
 

Hosting organization: Stowarzyszenie ―Dorośli – Dzieciom‖ 
 

When: April 2017 - April 2018  
 

Where:  Sepolno Krajenskie, Poland 
 

Aim: to contribute to the development of local youth work and local 

community through increasing activity and well-being of children and 

young adults. 

 

Volunteer Name:  Anush Amirbekyan   
 

Volunteer's Tasks: to prepare and lead classes for young people on 

the topics art, music, theatre, cooking, photography, journalism, to or-

ganize and take part in various social and art events such as exhibi-

tions, shows, help in creating a web blog about activities in Young Cre-

ators‘ Club. 

  The project budget: 64573,36 EUR  

Ծրագրի բյուջեն՝ 64573,36 եվրո 
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 «Բազմազանություն - ստեղծարարություն - փոխանակում» 

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Talentum Foundation 

Երբ` հուլիս - օգոստոս, 2017           

Որտեղ՝ Սեգեդ, Հունգարիա 

Նպատակ՝ բարձրացնել տեղի երիտասարդների միջմշակութային 

իրազեկվածության մակարդակը, վերջիններիս ինքնավստահությունը և 

օգնել բարելավել լեզվական հմտություններըֈ 
 

Կամավորների անունները` Վրեժ Մաճկալյան, Տաթևիկ Ղարիբյան     

Կամավորների առաջադրանքները՝ երիտասարդների համար 

կազմակերպել ակտիվ խաղեր, նախապատրաստել մեկօրյա դասընթաց 

սեփական երկրի մասին՝ ներառելով խաղեր և ցուցադրություններ, 

անցկացնել միջմշակութային երեկոներ, կազմակերպել և մասնակցել 

հանրային միջոցառումներիֈ 

 

“Diversity - Creativity - Sharing”   

Hosting organization: Talentum Foundation 

When: July - August, 2017  

Where:  Szeged, Hungary 

Aim: to develop local youngsters‘ sensitivity of interculturalism, level of 

communicating in English and self-confidence. 
 

Volunteers‟ names:  Vrezh Matshkalyan, Tatevik Gharibyan   

Volunteers‟ tasks: to organize interactive games for young people, write a 

one-day-length training programme about their country including games and 

presentations, hold intercultural nights, organize and participate in public 

activities. 

Ծրագրի բյուջեն՝ 1186 եվրո 

The project budget: 1186 EUR  
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«Կառուցելով մշակույթներ – փոխելով կյանքեր» 

Երբ` հոկտեմբեր 2016 - սեպտեմբեր 2017    

Որտեղ՝ Գյումրի, Հայաստան 

Նպատակ՝ կապել արվեստը և միջմշակութային ուսուցումը՝ նպաստելով 

երիտասարդների հզորացմանը և մշակութային իրազեկության ու 

գեղարվեստական արտահայտության բարձրացմանըֈ 

Կամավորներիի անունները` Քրիստիան Կենսմարկ (Դանիա), Էլինա 

Բենզ (Գերմանիա)     

Կամավորների առաջադրանքները՝ Շիրակի մարզի և Գյումրու 13-30 

տարեկան երիտասարդների համար պլանավորել և անցկացնել 

«Ձեռագործ աշխատանքի» ակումբ, աջակցել «Միջմշակութային 

ակումբի» և «Ուրբաթօրյա սրճարանի» կազմակերպչական  աշխա-

տանքներին, իրականացնել կամավորության միջազգային օրվան նվիր-

ված տարբեր միջոցառումներ, ինչպիսիք են՝ ֆոտոցուցահանդես, 

կամավորության թեմայով բացօթյա կինոդիտումներ, տարբեր 

երկրների մշակույթների, ուտեստների, պարերի և այլնի ներ-

կայացում, ինչպես նաև անցկացնել լեզվի ակումբներ և  պատ-

րաստել ԵՆԿ ամսական պարբերականըֈ 

Ծրագրի բյուջեն` 12569 եվրո  

The project budget: 12569  EUR  

“Building Cultures – Changing Lives”   

When: October 2016— September 2017  

Where:  Gyumri, Armenia    

Aim: to link art and intercultural learning for the empowerment of young 

people and enhance cultural awareness and artistic expression.  

Volunteers‟ names:  Christian Kensmark (Denmark), Elina Benz 

(Germany),   

Volunteers‟ tasks: to plan and run the ―Handicraft‖ Club twice a month for 

the young people aged 13-30 from Gyumri and Shirak region, to support in 

organizational activities of "Intercultural Club" and "Friday Cafe", to imple-

ment different activities on the International Voluntary Day such as the 

launch of photo exhibition, organization of open air movie screenings and 

presentation of different countries, cultures, food, dances 

and so on, to lead language clubs and to design 

YIC‘s monthly newsletter. 

 

ԵԿԾ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒՄ                                                EVS HOSTING 
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«Երիտասարդական կամավորությունը միասին» 

 

Երբ՝ հուլիս 2017 – հուլիս 2018   

նոյեմբեր 2017 – հոկտեմբեր 2018         

Որտեղ՝ Գյումրի, Հայաստան  

Նպատակ՝  խթանել կամավորությունը և կապել արվեստն ու 

միջմշակութային ուսուցումը՝ նպաստելով երիտասարդների հզո-

րացմանը և ինքնազարգացմանըֈ 
 

Կամավորների անունները` Ամալյա-Շարլոտ Ռիդի (Էստոնիա),  

Մարտին Միչշո  (Սլովակիա) 

Կամավորների առաջադրանքները՝ Շիրակի մարզի և Գյումրու 13-30 

տարեկան երիտասարդների համար պլանավորել և անցկացնել 

«Ձեռագործ աշխատանք»-ի ակումբ, աջակցել «Միջմշակութային 

ակումբի» և «Ուրբաթօրյա սրճարանի» կազմակերպչական  աշխա-

տանքներին, նախապատրաստել և անցկացնել կամավորությունը 

խթանող միջոցառումներ` «Կամավորության ամիս ԵՆԿ-ի հետ» 

նախագծի շրջանակներում, կազմակերպել ֆոտոցու-

ցահանդես, բացօթյա կինոդիտումներ, ներկայացնել 

իրենց երկրի մշակույթը, ուտեստները, պարերը, ինչպես 

նաև պատրաստել ԵՆԿ ամսական պարբերականըֈ 

Ծրագրի բյուջեն՝ 20632 եվրո 

  

 

“Youth Volunteering Together”    

 

When: July 2017 – July 2018  

November 2017– October 2018 

Where:  Gyumri, Armenia    

Aim: to promote volunteerism and link art and intercultural learning for the 

empowerment and self-development of young people.  

Volunteers‟ names:  Amalie-Charlotte Reedi (Estonia),  Martin Mico 

(Slovakia) 

Volunteers‟ tasks: to plan and run the ―Handicraft‖ Club  for the young 

people aged 13-30 from Gyumri and Shirak region, to support in organiza-

tional activities of "Intercultural Club" and "Friday‘s Cafe", to prepare and 

run promotional activities about volunteering called ―Volunteering Month 

with YIC‖, to organize a photo exhibition, an open air movie screenings and 

presentation of their culture, food, dances and so on, to design YIC‘s 

monthly newsletter. 

The project budget: 20632 EUR 
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«Եկեք կամավորություն անենք» 

Երբ՝ հոկտեմբեր 2017 - սեպտեմբեր 2018           

Որտեղ՝ Գյումրի, Հայաստան  

Նպատակ՝  երիտասարդների շրջանում բարձրացնել երիտասար-

դության շարժունակության և միջմշակութային ուսուցման վերաբերյալ 

իրազեկվածությունը՝ նշելով երիտասարդների զարգացման վրա վեր-

ջիններիս դրական ազդեցությունը, ինչպես նաև խթանել կամավո-

րությունը և միջմշակութային հաղորդակցությունը՝ հավասարը հավա-

սարին ուսուցման և ոչ-ֆորմալ կրթական գործունեության միջոցովֈ  

 

Կամավորների անունները` Ալեքսանդր Հոյկոմեր    (Բելֆգիա), Մերլին 

Զայֆերթ  (Գերմանիա) 

 

Կամավորների առաջադրանքները՝ աջակցել «Միջմշակութային 

ակումբի» և «Ուրբաթօրյա սրճարանի» կազմակերպչական  աշ-

խատանքներին, պլանավորել, նախապատրաստել և անցկացնել 

կամավորությունը խթանող միջոցառումներ` «Կամավորության ամիս 

ԵՆԿ-ի հետ» նախագծի շրջանակներում, կազմակերպել ֆոտո-

ցուցահանդես, բացօթյա կինոդիտումներ, իր երկրի մշակույթի, 

ուտեստների, պարերի և այլնի ներկայացում, ինչպես նաև 

տեղի դպրոցում անգլերեն լեզվի դասավանդումֈ 

 

“Let‟s Volunteer”  

When: October 2017 – September 2018  

Where:  Gyumri, Armenia    

Aim: to raise awareness regarding youth mobility and intercultural learning 

among young people by marking its positive effect on the development of 

youngsters as well as to promote volunteerism and intercultural 

communication through peer-to-peer learning and non-formal educational 

activities. 

Volunteers‟ names:  Alexander Hooikammer (Belgium),  Merlin Seifert 

(Germany)  

Volunteers‟ tasks: to support in organizational activities of "Intercultural 

Club" and "Friday‘s Cafe", to plan, prepare and run promotional activities 

about volunteering called ―Volunteering Month with YIC‖, to organize a pho-

to exhibition, an open air movie screenings and presentation of his culture, 

food, dances and so on, to teach English at a local school. 

The project budget:  14, 251  EUR 

Ծրագրի բյուջեն՝ 14, 251 եվրո 
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«Կյանքը շարժունակության ծրագրերից հետո» միջազգային 

դասընթացը 

Երբ` մայիս 15 - 22, 2016 

Որտեղ` Գյումրի, Հայաստան 

Նպատակ` բարելավել ոչ-ֆորմալ կրթության շրջանակներում իրա-

կանացվող շարժունակության ծրագրերի որակը և ուժեղացնել 

նմանատիպ ծրագրերի ազդեցությունը երիտասարդների աշխատու-

նակության բարձրացման վրա՝ երիտասարդ առաջնորդներին գործիք-

ներ ու հմտություններ փոխանցելու միջոցովֈ  

Նկարագրություն` Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնություն-

ների կենտրոն» ՀԿ-ն մայիսի 15-ից 22-ը  Եվրամիության «Էրազմուս+» 

ծրագրի շրջանակներում Գյումրի քաղաքում հյուրընկալեց «Կյանքը 

շարժունակության ծրագրերից հետո» խորագիրը կրող միջազգային 

դասընթացը:  

Ծրագրի ընթացքում միջազգային դասավանդողների աջակցությամբ 

մասնակիցները ստեղծեցին  և զարգացրին նոր գործիքներ՝ աջակցելու 

և առաջնորդելու երիտասարդներին իրենց շարժունակության փորձա-

ռությունից առաջ, հետո և դրա ընթացքում:   

Մասնակիցներին հնարավորություն տրվեց ուսումնասիրելու տեղա-

կան և եվրոպական մակարդակներում շարժունակության փորձի և 

ձեռք բերված կարողությունների վերաբերյալ գնահատման, ճանաչման 

և վավերացման համար առկա մեխանիզմները,  հետազոտելու ոչ-

ֆորմալ կրթության շարժունակության ծրագրերի և երիտասարդների 

զբաղվածության/աշխատունակության միջև եղած կապերն ու նե-

րուժը: Մասնակիցները հնարավորություն ունեցան նաև տարբեր 

տեղական շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկել շարժունակության  

"Life after Mobility Projects" international training course 

When։ May 15 - 22, 2016 

Where։ Gyumri, Armenia 

Aim։ to improve the quality of non-formal learning mobility programmes and 

to strengthen their impact on young people‘s employability through equip-

ping youth leaders and mentors with tools and competences for designing 

efficient support systems to guide young throughout their mobility experi-

ence (preparation, implementation and follow-up). 

Description։ Gyumri ―Youth Initiative Centre‖ NGO hosted a 7 days training 

course on mobility projects in the framework of ―Erasmus+‖ programme from 

15th to 22nd of May, 2016. 

During the project the participants with the help of trainers shared and de-

veloped new creative tools for supporting and guiding young people before, 

during and after their mobility experience. They had a chance to examine 

the existing mechanisms for assessment, recognition and validation of the 

mobility experience and acquired compe 

tences on local and European levels, to  

explore links between and the poten-

tial of non-formal learning mobility 

programmes and young people‘s 

employment/employability. The 

participants got a chance to dis-

cuss with various local stakeholders 

the issues connected with the visibility of 

mobility programmes, cross-sectorial 

cooperation and the benefits of mobility  



29 

 ծրագրերի տեսանելիության, խաչաձև ոլորտային համագործակցության 

և տեղական համայնքի համար շարժունակության ծրագրերի օգուտների 

հետ կապված հարցեր: Այդ ամենին զուգընթաց՝ վերջիններս կիսվեցին 

իրենց լավագույն փորձով և ստեղծեցին հետագա համագործակցության 

ծրագրեր՝ ոչ-ֆորմալ ուսուցման, ինստիտուցիոնալ զարգացման, մարզ-

չական և ուղղորդող ոլորտներում: 

Միջազգային սեմինարը համախմբել էր 28 երիտասարդի՝ Հայաստանից, 

Բելառուսից, Գերմանիայից, Վրաստանից, Իտալիայից, Լեհաստանից, 

Պորտուգալիայից և Ուկրաինայիցֈ  

 

 programmes for the community at large. They shared best practices and 

set up further cooperation projects in the field of non-formal learning mobil-

ity, institutional development, coaching and mentoring. 

The international training course has hosted 28 participants from 8 coun-

tries: Armenia, Belarus, Georgia, Germany, Italy, Poland, Portugal, and 

Ukraine. 

 

Ծրագրի բյուջեն՝ 19,434 եվրո 

The budget: 19,434 EUR 
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„‟Mentoring: Act for Change‟‟ international training course  

When: October 24 - 31, 2016 

Where: Torosgyugh, Shirak region 

Aim:  to improve the quality of EVS projects through building capacities of 

EVS Hosting organizations and equipping EVS Mentors with vital methods 

to support and guide the volunteers. 

Description: Gyumri ''Youth Initiative Centre'' NGO in cooperation with 

‗‘Fairbund e.V.‘‘ (Germany) organization hosted a 7-days international train-

ing course on Mentorship in the framework of "Erasmus+" programme from 

October 24th to 31st, 2016.  

The project brought together EVS coordinators, mentors and ex-EVS volun-

teers, who presented their expertise in the implementation of European Vol-

untary Service projects.  

The participants of the training course visited various EVS Sending and 

Hosting organizations functioning in Gyumri to get a closer look on 

EVS Mentoring system, to share good prac 

tices, and set up partnership links. 

To conclude, the participants of the 

training course gained knowledge 

and acquired instrumental tools and 

methods to work productively with 

EVS Volunteers and manage Euro-

pean Voluntary Service projects.  

The training course brought together 29 

representatives from Armenia, Germa     

ny, the Russian Federation, Moldova, Esto- nia, 

Spain, Turkey and Ukraine. 

 

«Մենթորություն. Գործողություն` հանուն փոփոխության» 

միջազգային դասընթաց 

Երբ` hոկտեմբեր 24 - 31, 2016 

Որտեղ` Թորոս գյուղ, Շիրակի մարզ 

Նպատակ` նպաստել ԵԿԾ ծրագրեր հյուրընկալող կազմակեր-

պությունների ներուժի զարգացմանը և ԵԿԾ ծրագրերի որակի 

բարձրացմանը, ինչպես նաև «զինել» մենթորներին ԵԿԾ կամավորներին 

աջակցելու և ուղղորդելու համար անհրաժեշտ կարևոր մեթոդներովֈ 

Նկարագրություն.` Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնություն-

ների կենտրոն» ՀԿ-ն Գերմանիայի «Fairbund e.V.» կազմակերպության 

հետ համատեղ հոկտեմբերի 24-31-ը Եվրամիության «Էրազմուս+» 

ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում հյուրընկալեց  մենթորության 

թեմայով յոթօրյա միջազգային դասընթաց:  

Ծրագրի ընթացքում համախմբվեցին ԵԿԾ ծրագրերի համակարգողներ, 

մենթորներ և նախկին ԵԿԾ կամավորներ, ովքեր ներկայացրին 

Եվրոպական կամավորական ծառայության ծրագրերի և ազգային 

առանձնահատկություններըֈ Ծրագրի մասնակիցներն ուսումնական 

այցերի միջոցով բացահայտեցին Գյումրիում գործող տարբեր կազմա-

կերպություններում  առկա ԵԿԾ մենթորական համակարգերը՝ կիսվելու 

հաջողված փորձերով և  հաստատելու նոր համագործակցություններֈ 

Որպես ամփոփում՝ դասընթացի մասնակիցները ձեռք բերեցին գիտելիք-

ներ, ծանոթացան ԵԿԾ կամավորների հետ արդյունավետ աշխատելու և 

ծրագրեր իրականացնելու համար անհրաժեշտ նոր գործիքների և 

մեթոդներիֈ 

Դասընթացը համախմբել էր 29 երիտասարդի՝  Հայաստանից, Գերմա-

նիայից, Ռուսաստանիc, Մոլդովայից, Էստոնիայից, Իսպանիայից, Թուր-

քիայից և Ուկրաինայիցֈ  

 

  

Ծրագրի բյուջեն՝ 11,136  եվրո The budget:  11,136 EUR 
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Կամավորների միջազգային օր 2016 

Երբ` դեկտեմբերի 5, 2016 

Նկարագրություն` 2016 թվականի դեկտեմբերի 5–ին Գյումրու 

«Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն նշեց 

Կամավորների միջազգային օրը: Կամավորների միջազգային օրվան 

նվիրված միջոցառումների մեկնարկը տրվեց Գյումրու Հայորդաց տանը, 

որտեղ տեղի ունեցավ «Կամավորների աշխատանքը լուսանկարներում» 

խորագրով ֆոտո ցուցահանդես: Ցուցահանդեսի ժամանակ ներկա-

յացված էին տարբեր լուսանկարներ, որոնք արտացոլում էին աշխարհի 

տարբեր բնակավայրերում իրականացված կամավորական աշխա-

տանքները: Այնուհետև ԵՆԿ ՀԿ կամավորները Գյումրու թիվ 42-րդ 

ավագ դպրոցում և Ակադեմիական վարժարանում աշակերտների հետ 

պատմեցին կամավորական աշխատանքի կարևորության մասին և 

կիսվեցին կամավորական աշխատանքի իրենց փորձով: Կայացավ նաև 

արդեն ավանդույթ դարձած տիտղոսների հանձնման արարողակարգը՝ 

«Տարվա կամավոր», «Տարվա ԵԿԾ հայ կամավոր» և «Տարվա ԵԿԾ 

միջազգային կամավոր» անվանակարգերումֈ Շնորհակալագրեր 

հանձնվեց նաև ԵՆԿ ակումբավարներին ու բոլոր այն կամավորներին, 

ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել 2016 թվականին միջոցառումների 

կազմակերպչական հարցերում:  

International Volunteer day 2016 

When: December 5, 2016 

Description: On December 5, 2016 Gyumri YIC NGO celebrated the 

‖International Volunteer Day‖. The start was given at Hayordats Tun in 

Gyumri, where a photo exhibition was held titled ―Volunteer work in the 

photos.‖ It reflected the volunteer work done in different parts of the world. 

Then YIC volunteers talked about volunteerism and shared their experience 

of voluntary work with students of N 42 school and Academic college. The 

traditional ceremony of awarding the titles ―Volunteer of the Year‖, ―EVS 

Armenian volunteer of the Year‖ and ―International EVS volunteer of the 

Year‖ took place. And also certificates of gratitude were given to all the vol-

unteers and YIC club leaders who had contribution to the organizing activi-

ties of 2016 events in YIC.  

The project budget: 100. 000 AMD 

Ծրագրի բյուջեն՝ 100.000 դրամ 
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Արշավ ԵՆԿ-ի հետ 

Մշտապես կարևորելով երիտասարդների ակտիվ ներգրավվածությունը 

տարբեր ժամանցային միջոցառումներում և նպատակ ունենալով 

բացահայտել Հայաստանի պատմամշակութային և տեսարժան 

վայրերը, Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը 

պարբերաբար կազմակերպում է ճանաչողական արշավներ:  

2016-2017 թվականների ընթացքում ԵՆԿ-ն նախաձեռնել է 3     

արշավ դեպի Հայաստանի տարբեր պատմամշակութային վայրեր, 

որոնց  մասնակցել են շուրջ 40 հոգիֈ 

Hiking with YIC 

Attaching importance to the active involvement of youth in various enter-

tainment events and having an aim to discover Armenia and historical 

attractions, Youth Initiative Centre regularly organizes cognitive hikings.  

During 206-2017, YIC organized 3 tours to Armenian historical and cul-

tural places, participated by 40 people. 



33 

«Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոն 

«Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնը 

գործարկվում է «Բաց երիտասարդական աշխատանք. Գյումրիում 

երիտասարդների հզորացում» ծրագրի շրջանակներում, որը 

համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և 

իրականացվում է ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն ՀՀ 

քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողու-

թյունների հզորացմանը» ծրագրի փոքր դրամաշնորհային նախագծի 

շրջանակներում, Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների 

կենտրոն» ՀԿ և «Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն — 

Հայաստան» հիմնադրամ կոնսորցիումի կողմից:  

«Երիտասարդների տուն» բաց երիտասարդական կենտրոնը 

Գյումրիում 13-ից 18 տարեկան երիտասարդներին է առաջարկում 

ծառայությունների լայն շրջանակ՝ ներառյալ կյանքի հմտությունների և 

աշխատանքային մրցունակության կարողունակությունների ուսուցում, 

անհատական կամ խմբային խորհրդատվություն և ոչ-ֆորմալ 

կրթություն, որոնք միտված են բարձրացնելու երիտասարդների 

ինքնագնահատականը, ավելի վստահ տեր կանգնելու իրենց կյանքին ու 

ավելացնելու ապագայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները:  

Ծրագրի իրականացմանն աջակցում է Գյումրու 

համայնքապետարանը:  

“Youth House” Open Youth Centre  

―Youth House‖ Open Youth Centre is launched in the frames of ―Open 

youth work: Empowering young people in Gyumri‖ project co-funded by the 

European Union and being implemented within Small Grant Scheme 

of  ―Support to Civil Society Organizations Capacity Building‖ program fund-

ed by EU. The project is implemented by Gyumri ―Youth Initiative Centre‖ 

NGO and Caucasus Research Resource Center-Armenia Foundation.  

―Youth House‖ Open Youth Centre offerս young people age 13 to 18 in 

Gyumri a wide range of services, including competence building for life and 

for competitiveness in the job market, individual or group counseling, non-

formal and informal education, which help young people to enhance their 

self-esteem, achieve more control over their lives, and improve their chanc-

es for gaining employment in the future.  

The project is implemented with the support of Gyumri Municipality.  

Project budget: 

Ծրագրի բյուջեն՝ 



34 

 

Բարձրացնել երիտասարդների 

աշխատունակությունը՝ 

աշխատաշուկայում երիտասարդների 

մրցունակության բարձրացման և 

ձեռներեցության աջակցման 

միջոցով: 

To raise youth employability through 

increasing youth competitiveness in 

the labour market and supporting 

youth entrepreneurship. 

           ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐ 2                              STRATEGIC OBJECTIVE 2 

2.1 

Competitiveness in 

the Labour Market  

2.2 

Երիտասարդների  

Ձեռներեցություն 

2.1 

Մրցունակություն 

Աշխատաշուկայում 

2.2 

Youth 

 Entrepreneurship  
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ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ COMPETITIVENESS IN LABOUR MARKET  

«Հմուտ և մրցունակ երիտասարդ» 

Երբ` մայիս 1 - հունիս 30, 2016 

Որտեղ` Գյումրի, Հայաստան 

Նպատակ` նպաստել երիտասարդների անհատական և աշխատան-

քային/գործնական հմտությունների ու կարողությունների զարգացմանը՝ 

ապահովելով աշխատաշուկայի համար հմուտ և մրցունակ երիտասարդ 

մասնագետներֈ 

Նկարագրություն` Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնություն-

ների կենտրոն» ՀԿ-ն Շիրակի պետական համալսարանի հետ համատեղ 

«Գյումրին 2016 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք»-ի շրջա-

նակներում, ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարա-

րության աջակցությամբ մայիսի 1-ից հունիսի 22-ը իրականացրեց  

«Հմուտ և մրցունակ երիտասարդ» խորագիրը կրող ծրագիր:   

Ծրագրի ընթացքում կազմակերպվել են դասընթացներ և աշխատան-

քային հանդիպումներ տարբեր թեմաների շուրջ, ինչպիսիք են՝ 

կարիերայի և  առաջխաղացման հնարավորությունները, աշխատա-

շուկան և գործատուի պահանջները, կրթությունից դեպի աշխա-

տաշուկա, ինքնակենսագրականի մշակում, աշխատանքային  հարցա-

զրույց, կոնֆլիկտների հաղթահարում և բանակցությունների վարման 

հմտություններ, առաջնորդության հմտություններ, հռետորական 

վարպետություն և խոսքի էթիկա, ֆասիլիտացիայի իրականացման 

հմտություններ, ծրագրի գործարկում և կառավարում, էլեկտրոնային 

գրագրություն, թիմային աշխատանք, միջմշակութային հաղորդակ-

ցություն թեմաներով, որոնք առաջարկվել են Շիրակի պետական  

Skilled and Competitive Youth 

When: May 1 -  June 30, 2016 

Where: Gyumri, Armenia 

Aim: to contribute to the raising of students' competitiveness in the labor 

market through the development of personal and professional skills. 

Description: Gyumri ''Youth Initiative Centre'' NGO in cooperation with 

Shirak State University implemented "Skilled and Competitive Youth" pro-

ject from May 1st to June 22nd in the frames of ''Gyumri Youth Capital of 

2016'' with the support of Ministry of Sport and Youth Affairs of RA. 

During the project trainings and workshops were organized on the follow-

ing topics: Career and advancement opportunities, the Labor market and 

the  needs of the employer, from education to labor market, CV writing, 

Job interview, Conflict resolution and negotiation skills, Leadership, Orato-

ry skills and speech ethics, Facilitation skills, Pro 

ject design and management, Electronic liter-

acy, Team work and Intercultural commu-

nication. The topics were developed ac-

cording to the survey and focus group 

results conducted beforehand among 

the beneficiaries of university-employer 

cooperation centre of Gyumri State Peda-

gogical Institute. 

2.1 
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համալսարանի բուհ-գործատու համագործակցության կենտրոնի շահա-

ռուների շրջանում նախապես անցկացված հարցման և ֆո-

կուս  խմբերի արդյունքում: 

Ծրագրի ավարտին մասնակիցները ճանաչողական այցով եղան նաև 

Գյումրու զբաղվածության տարածքային կենտրոնում և Գյումրու երի-

տասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնում՝ վերջիններիս գոր-

ծունեությանը, առկա ծրագրերին ու ընձեռնվող հնարավորություններին 

տեղում ծանոթանալու նպատակովֈ  

Որպես ամփոփում՝ 7 շաբաթ տևողությամբ դասընթացների շրջանակ-

ներում, Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի բակալավր 

4-րդ և մագիստրատուրա 1-ին կուրսերի 30 ուսանողներ ձեռք բերեցին 

նոր գիտելիքներ ու հմտություններ վերոհիշյալ 13 թեմաների մասին և 

ծանոթացան ոչ-ֆորմալ կրթության հնարավորություններինֈ  

 

 

At the end of the project the participants also had a cognitive visit to 

Gyumri Territorial Employment centre and Gyumri ''Youth Initiative 

Centre'' NGO to learn about their activities, existing projects and pro-

vided opportunities. 

To conclude, within a 7-weeks training course, bachelor 4th and mas-

ter 1st year 30 students of Gyumri State Pedagogical Institute acquired 

new knowledge and skills on the above mentioned 13 topics and got 

acquainted with non-formal education opportunities. 

 

Ծրագրի բյուջեն՝  919,090 դրամ 

The project budget: 919,090 AMD 
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«ԷԴՈՒֆեստ Գյումրի»  
 

Երբ՝ նոյեմբեր 16, 2017 
 

Որտեղ՝ Գյումրի, Հայաստան 
 

Նկարագրություն՝ 2017 թվականի նոյեմբերի 16-ին՝ ուսանողների միջ-

ազգային օրվան ընդառաջ, Գյումրիում անցկացվեցին մի շարք միջոցա-

ռումներ, որոնց մեկնարկը տրվեց Գյումրու Երիտասարդական պալա-

տում. Շիրակի մարզում գործող բարձրագույն, միջին մասնագիտական և 

արհեստագործական ուսումնական հաստատություններում սովորող 22 

ուսանողներ իրենց բարձր առաջադիմության և հասարակական ակտիվ 

գործունեության համար արժանացան Շիրակի մարզպետարանի և 

Գյումրու քաղաքապետարանի պատվոգրերի: Գյումրու «Երիտասար-

դական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն՝ Հայաստանում 

«Erasmus+ Youth. Տեղեկատվական կենտրոն»-ի հետ համատեղ, նույն-

պես պատրաստել էր անակնկալ. վիճակահանության սկզբունքով 3 

ուսանողների 2018 թվականի ընթացքում Եվրամիության «Էրազմուս+ 

Երիտասարդություն» ծրագրի շրջանակներում արտերկրում վերապատ-

րաստվելու հնարավորություն տրվեց: Այնուհետ Գյումրու Հայորդաց 

տանը Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» 

ՀԿ-ի և «Վորլդ Վիժն Հայաստանի» համագործակցությամբ առաջին 

անգամ անցկացվեց կրթական փառատոն EDUfest-ը: Միջոցառման 

շրջանակներում տեղի ունեցավ կրթական ծրագրեր իրականացնող 

հաստատությունների էքսպո, պահանջված մասնագիտությունների, 

հեռավար կրթության և ոչ ֆորմալ կրթության վերաբերյալ ելույթ-

քննարկումներ, Հայաստանում և արտերկրում կրթական ծրագրերի ու 

կրթաթոշակների վերաբերյալ աշխատարաններ (workshop): 

Էքսպոյին մասնակցեց 16 կառույց: Միջոցառման մասնակիցների 

ընդհանուր թիվը շուրջ 500 էր: 

„‟EDUfest Gyumri‟‟ 

When: November 16, 2017 

Where: Gyumri, Armenia 

Description: On November 16, 2017 the range of events took place in 

Gyumri dedicated to International Students day. The launch of the events 

was given at Youth Palace where 22 students, studying in higher, second-

ary professional and vocational educational institutions of Shirak region 

were awarded with certificates from Gyumri Municipality and Shirak Re-

gional Government for their high progress in studies and social activity. 

Gyumri ―Youth Initiative Centre‖ NGO in cooperation with ―Erasmus+ Youth. 

Info Centre‖ in Armenia had prepared a surprise as well in the result of 

which with the principle of draw 3 students were given an opportunity to 

participate in training courses abroad within the framework of the EU 

―Erasmus+ Youth‖ programme in 2018. The students' awarding ceremony 

was followed by EDUfest, which was the first unprecedented educational 

festival in Gyumri. EDUfest was held by Gyumri ―Youth Initiative centre‖ 

NGO in collaboration with ―World Vision Armenia‖ at ―Hayordats Tun‖ which 

was also supported by ―Erasmus+ Youth. Info Centre‖ in Armenia. Within 

the framework of the event an Expo of educational institutions took place, 

as well as speeches and discussions about the required professions, e-

learning and informal edu- cation, scholarships, workshops on educa-

tional programs in Armenia and abroad were held.         

16 institutions participated in the 

expo. And the total number of 

participants was around 500 . 

The project budget: 810.500 

Ծրագրի բյուջեն՝  810.500  դրամ 
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«Աշխատեցրու կարողություններդ 2» միջազգային դասընթաց  

Երբ՝ հունիս 10 -17, 2017 

Որտեղ՝ Թորոսգյուղ, Հայաստան 

Նպատակ՝ նպաստել երիտասարդների աշխատունակության բարձ-

րացմանը և ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացմանը՝ երի-

տասարդական աշխատողներին եւ առաջնորդներին հզորացնելու 

միջոցովֈ 

Նկարագրություն՝ Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնություն-

ների կենտրոն»  ՀԿ-ն «Bremanger kommune» ՀԿ-ի (Նորվեգիա) հետ 

համատեղ հունիսի 10-17-ը Եվրամիության «Էրազմուս+» ծրագրի 

շրջանակներում հյուրընկալեց միջազգային դասընթաց` երիտասարդ-

ների աշխատունակություն և ձեռներեցություն թեմայովֈ 

Դասընթացի մասնակից երիտասարդական աշխատողները հնարավո-

րություն ունեցան ներկայացնել իրենց երկրներում երիտասարդության 

զբաղվածության իրողությունները, բացահայտել երիտասարդների 

առավել խոցելի խմբերի պրոֆիլը և վերջիններիս աշխատունակության 

բարձրացման համար անհրաժեշտ կարողունակությունները:  

Մասնակիցները նաև հնարավորություն ունեցան կիրառելու  երիտա-

սարդության աշխատունակությունը  եւ ձեռնարկատիրությունը խրա-

խուսող տարբեր գործիքներ եւ մեթոդներ, որոնք հետագայում կարող են 

կիրառել իրենց կազմակերպությունների թիրախ խմբերի հետ աշխա-

տելիս: 

Դասընթացը նաև հնարավորություն տվեց ծանոթանալ տեղի իրավի-

ճակին կապված ձեռնարկատիրությանն  

           ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ              YOUTH ENTREPRENEURSHIP 

‟‟Employ your abilities 2‟‟ international training course  

When: June 10 -17, 2017 

Where: Torosgyugh, Armenia 

Aim: to empower youth workers and leaders from Programme countries 

and Eastern Europe and Caucasus countries supporting the employability 

of young people they work with, especially those from vulnerable back-

grounds and with fewer opportunities. 

Description: Gyumri Youth Initiative Centre (Armenia) in cooperation with 

Bremanger kommune (Norway) hosted a 7 days training course on youth 

employability and entrepreneurship in the frames of European Commission 

―Erasmus+‖ programmer from 10th to 17th of June, 2017. 

The participating youth workers had an opportunity to share about the reali-

ties of youth employment in their countries, iden        

tify the profile of most vulnerable youth 

groups, and the necessary competen-

cies for increasing their employabil-

ityThey also had a chance to practice 

different tools and methods encour-

aging youth employability and entre-

preneurship, which they could later 

implement with their organizations‘ tar-

get groups.  

The training also had a strong focus on learning  

2.2 
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ու զբաղվածությանը՝ ուսումնական այցերի, հարցազրույցների և տեղի 

գործարարի հետ հանդիպման միջոցով: Դասընթացն ավարտվեց գործ-

ընկերության տարրով. մասնակիցները հնարավորություն ունեցան զար-

գացնել գաղափարներ հետագա համագործակցության համար: 

Դասընթացը համախմբել էր 30 երիտասարդական առաջնորդների և 

երիտասարդական աշխատողների Նորվեգիայից, Մոլդովայից, Ռուսաս-

տանից, Վրաստանից, Իսպանիայից, Ուկրաինայից, Իտալիայից և Հա-

յաստանիցֈ 

 

local reality with regard to entrepreneurship and employment through study 

visits and street interviews and meeting with a local businessman. The train-

ing concluded with a partnership building element when the participants had 

a chance to develop ideas for the further cooperation. 

The training brought together 30 youth leaders and youth workers from Nor-

way, Moldova, Russia, Georgia, Spain, Ukraine, Italy and Armenia. 

Ծրագրի բյուջեն՝  16.796 եվրո 

The project budget: 16.796  euro 
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Երիտասարդների շրջանում  

խթանել միջմշակութային ուսուցումը՝ 

բարձրացնելով մշակութային 

իրազեկվածությունը, աջակցելով 

մշակութային արտահայտմանը և 

ստեղծելով մշակութային  

փոխանակման  

հնարավորություններ: 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐ 3                                     STRATEGIC OBJECTIVE 3 

To promote intercultural learning among 

youth through raising cultural awareness, 

supporting  cultural  

expression, and creating  cultural  

exchange opportunities. 

3.1 

Արվեստ և 

մշակույթ 

3.2 

Մշակութային 

փոխանակում 

3.1 

Art and  

Culture 

3.2 

Cultural  

Exchange 
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ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ ART AND CULTURE 

Ուրբաթօրյա սրճարան 

«Ուրբաթօրյա սրճարանը» Գյումրու երիտասարդական նախա-

ձեռնությունների կենտրոնի տեղական ծրագրերից է, որը նախաձեռնվել 

է կազմակերպության «Եվրոպական կամավորական ծառայու-

թյան» (ԵԿԾ) կամավորների կողմից և իրականացվում է 2013 թվա-

կանիցֈ «Ուրբաթօրյա սրճարանը» տեղի է ունենում ամսական երկու 

անգամ (ուրբաթ օրերին), որի շրջանակներում ընտրվում են թեմաներ՝ 

երաժշտություն, պոեզիա, նկարչություն, թատրոն, խաղեր և այլնֈ 

Միջոցառման ժամանակ ԵՆԿ գրասենյակը վերածվում է «սրճարանի», 

որտեղ և անցկացվում է «Ուրբաթօրյա սրճարանը»: Միջոցառման ան-

բաժան մասն է կազմում կազմակերպության միջազգային կամավորների 

կողմից պատրաստված կերակրատեսակների հյուրասիրությունըֈ  

2016-2017 թվականներինին  անկացվել է 14 Ուրբաթօրյա սրճարան` 

զանազան թեմաներով, որոնց մասնակցել է շուրջ 100 երիտասարդֈ 

Friday‟s Café 

"Friday's Cafe" - is one of the local activities of Youth Initiative Centre initi-

ated by YIC EVS volunteers. Friday's Cafe takes place twice in a month 

during which special topics are chosen: music, poetry, painting, theatre, 

games and etc. During it YIC office is transferred into a Cafe where the 

"Friday's Cafe" takes place. The food served by international volunteers 

of the organization are the hallmark of the Friday's Cafe.  

During 2016-2017 14 Friday‘s Cafes were held on different topics and 

more than 100 young people attended the events. 

 3.1 
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‹‹Ոգեշնչի՛ր երաժշտության միջոցով›› երիտասարդական 

փոխանակման ծրագիր 
 

Երբ՝ օգոստոսի 17 -  25, 2017 
 

Որտեղ՝ Թորոսգյուղ, Շիրակի մարզ 
 

Նպատակ՝ երաժշտության թեմայի շուրջ համախմբել երիտասարդ-

ների, ովքեր, համադրելով ազգային երաժշտական տարրերը միջ-

մշակութային երկխոսության հետ, կստեղծեն մշակութային դրսևորման 

նոր նմուշներ: 

Նկարագրություն՝  Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնություն-

ների կենտրոն» ՀԿ-ն (Հայաստան) «Fishbowl Youth» ՀԿ-ի (Իռլանդիա) 

հետ համատեղ օգոստոսի 17-25-ը Եվրամիության «Էրազմուս+» ծրագրի 

շրջանակներում Թորոսում հյուրընկալեց յոթօրյա միջազգային երիտա-

սարդական փոխանակման ծրագիրը` երաժշտության միջոցով միջմշա-

կութային երկխոսության թեմայով:  

Ծրագրի գլխավոր թեման երաժշտությունն էր, քանզի այն ոչ միայն 

մեղեդիների և նոտաների միաձուլում է, այլև մի համընդհանուր լեզու, 

ինքնաարտահայտման ձև, ուրույն մշակույթ և ընկերություն: 

 Ծրագրին մասնակցում էին 33 երիտասարդ Հայաստանից, Իռլան-

դիայից, Վրաստանից, Չեխիայից և Լեհաստանից:  

“Inspire through Music” youth exchange 

When: August 17- 25, 2017 

Where: Torosgyugh, Shirak region 

Aim: to bring young people together in order to create their own piece of 

culture by merging national musical components with intercultural dialogue 

and learning. 

Description: Gyumri ―Youth Initiative Centre‖ NGO(Armenia) in coopera-

tion with ―Fishbowl Youth‖ (Ireland) is hosting a 7 days international youth 

exchange from 17-25 August in Toros. The project, which is entitled 

―Inspire through Music‖ is being implemented in the frames of Erasmus+ 

program of the European Commission on the topic of intercultural dialogue 

through music.  The main topic of the project is music, because music is so 

much more than just tunes and melodies – it is about a common language, 

con- nection, expression, celebration, culture and 

friendship. 

33 young people from Armenia, Ire-

land, Georgia, Czech Republic, and 

Poland are partaking in the youth 

exchange.  

The project budget: 11.296  euro 
Ծրագրի բյուջեն՝ 11.296 եվրո 
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Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնի»   

գործունեության ուղղություններից է նպաստել երիտասարդների 

լեզվական, հաղորդակցման հմտությունների և բիզնես կարողու-

թյունների զարգացմանը՝ երիտասարդների համար լեզվի, մշակութային 

և ձեռներեցության ակումբների կազմակերպման միջոցով: 

2016-2017 թվականների ընթացքում  Գյումրու «Երիտասարդական 

նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ում գործել են սկսնակ բիզնեսի, 

անգլերեն, գերմաներեն, թուրքերեն լեզուների սկսնակների, միջին 

մակարդակի և խոսակցական մակարդակի, ազգային պարերի, ձեռա-

գործ աշխատանքների ակումբները, որոնց մասնակցել են 250-ից ավել 

երիտասարդֈ  Ակումբները ղեկավարել են ոլորտի երիտասարդ 

մասնագետներֈ Ակումբների բոլոր մասնակիցները դասընթացի ավար-

տից հետո ստացել են հավաստագրեր: 

ԱԿՈՒՄԲՆԵՐ CLUBS 

One of Gyumri Youth Initiative Centre‘s goals is to contribute to the develop-

ment of youth‘s  linguistic, communicative  and business skills, by organiz-

ing  language, cultural and business clubs. 

During 2016-207, Youth Initiative Centre organized ‗‘Start up business, Eng-

lish, German, Turkish language clubs for beginners, intermediate level 

learners, also national dances and handicraft‘‘ clubs. More than 250 young 

people have attended the clubs. Club leaders have been young people 

skilled in their field. In the end of the clubs all participants have received  

certificates. 
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„‟Beyond Borders‟‟ Armenia-Turkey project 
 

Hrant Dink Foundation, in partnership with Gyumri Youth Initiative Centre, 

continues to encourage people-to-people and institutional contacts and 

exchange of field-specific knowledge between the two neighbouring coun-

tries behind the closed border. 

Thanks to the support of the UK Government‘s Conflict, Stability and Secu-

rity Fund, in 2017-2019, within the framework of the Beyond Borders pro-

gramme, Turkey Armenia Travel Grant will continue to support the cross-

border mobility of 150 individuals who are willing to visit the neighbouring 

country for a specific purpose, by covering the round-trip transportation 

costs. 

Turkey-Armenia Fellowship Scheme will offer 10 professionals from Arme-

nia and Turkey the opportunity to live and follow a special programme at a 

specific Host Organisation in the neighbouring country for four to eight 

months. 

Turkey-Armenia Dialogue Programmes will be 

providing an opportunity to design one-week, 

tailor-made exchange programmes/study vis-

its  to build cooperation between profession-

als in various thematic fields including edu-

cation, media, health care, technology, 

youth, culture and arts, civil society. 

«Սահմաններից վեր»  Հայաստան-Թուրքիա ծրագիր 
 

Հրանտ Դինք հիմնադրամը, համագործակցելով Գյումրու «Երիտասար-

դական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի հետ, շարունակում է 

խրախուսել փակ սահմաններից այն կողմ երկու հարևան երկրների 

մարդկանց և հաստատությունների միջև կապերն ու ոլորտային գիտե-

լիքի փոխանակումըֈ 

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության 

կառավարության Հակամարտությունների, կայունության և անվտան-

գության հիմնադրամի աջակցության շնորհիվ՝ 2017-2019 թթ. «Սահման-

ներից վեր» ծրագրի շրջանակներում Հայաստան-Թուրքիա ճանա-

պարհորդական դրամաշնորհը կաջակցի 150 անհատի՝ միջսահմանային 

այցերի միջոցով հարևան երկրում հստակ ծրագրեր իրականացնելու 

համար`  հոգալով նրանց ճանապարհածախսըֈ Փորձի փոխանակման 

նախագծից կօգտվեն Հայաստանից և Թուրքիայից 10 մասնագետներ, 

ում հնարավորություն կտրվի ապրել և հատուկ ծրագրերի շրջա-

նակներում գործունեություն ծավալել հարևան երկրի հյուրընկալող 

կազմակերպությունում՝ 4-ից 8 ամիսների ընթացքումֈ Ծրագրերը 

հնարավորություն կտան մեկ շաբաթանոց փոխանակման ծրագրեր/

ուսումնական այցելություններ կազմակերպել մասնագետների համար, 

ովքեր համագործակցություն կհաստատեն տարբեր թեմատիկ 

ոլորտներում՝ ներառյալ կրթություն, մեդիա, առողջապահություն, 

տեխնոլոգիաներ, երիտասարդություն, մշակույթ, արվեստ և քաղա-

քացիական հասարակություն: 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ CULTURAL EXCHANGE 
 3.2 
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Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, 

կարևորելով երիտասարդների անհատական և մասնագիտական 

շարունակական զարգացումը, երիտասարդների միջև միջմշակութային 

երկխոսության հաստատումը և միջազգային համագործակցության  

ստեղծումը, Եվրամիության «Երիտասարդությունը շարժման մեջ» և  

«Էրազմուս+»  ծրագրերիի շրջանակներում հնարավորություն է տալիս 

երիտասարդներին մասնակցելու միջազգային տարբեր ծրագրերի 

(դասընթաց, սեմինար,  փոխանակման ծրագիր, ուսումնական այց,  

կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կամավորական աշխատանք, աշ-

խատանքային  պրակտիկա): 

2016-2017 թվականների ընթացքում ԵՆԿ–ն,  որպես Հայաստանյան 

գործընկեր, համակարգել է Եվրամիության և Արևելյան գործ-

ընկերության երկրներում տեղի ունեցած  31 միջազգային ծրագրեր,  

որոնց ՀՀ տարբեր   բնակավայրերից մասնակցել են 76 հայ երիտա-

սարդներ, երիտասարդ մասնագետներ,  պետական և հասարակական 

գործիչներ: 

 Gyumri Youth initiative Centre, stressing the importance on youth՚s  

personal and professional  continuous development, establishment of 

intercultural dialogue between young people and international collabo-

ration, in the framework of EU‘s ‘‘Youth in Action‘‘ and ՚՚Erasmus+‘‘ 

programmes, allows young people to participate in various internatio-

nal programs (training courses, seminars, exchange programs, study 

visits, short-term and long-term EVS, internship). 

 During 2016-2017 YIC, as the Armenian partner, coordinated 95 inter-

national projects in the EU member and Eastern Partnership countries, 

to which 250 youth, young specialists, state and public figures partici-

pated from different parts of RA. 

 

 

Շարժունակությունը ԵՆԿ-ի հետ                                                          Mobility with YIC 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ / FINANCIAL REPORT 

Երիտասարդական քաղաքականություն . 

Համայնքային զարգացում 

 

Youth Policy . 

Community Development 

Մրցունակություն աշխատաշուկայում . 

Երիտասարդների ձեռներեցություն 

 

Competitiveness in the labor market  . 

Youth entrepreneurship  

 

Արվեստ և մշակույթ . 

Մշակութային փոխանակում 

 

Art and culture 

Cultural exchange 

 

Ֆինանսական  ներդրումներն՝ ըստ ռազմավարական խնդիրների 

Financial investments according to strategic directions 
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Դրամական հոսքեր 2016-2017 /  Cash flow 2016-2017 

Արժույթ՝ ՀՀ դրամով / Currency in AMD 

Մուտքեր / Incomes Ելքեր / Outcomes Մուտքեր / Incomes Ելքեր / Outcomes 

ԵՆԿ / YIC Գործընկերային ծրագրեր / Partnership projects 
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Հովանավորներ / Donors - 2016 

Արժույթ՝ ՀՀ դրամով / Currency in AMD 

Հովանավորներ / Donors - 2017 

Արժույթ՝ ՀՀ դրամով / Currency in AMD 
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Եվրամիության 

 «Էրազմուս+» ծրագիր  

Գյումրու 
քաղաքապետարան  

Կուլտուր  

Ակտիվ 

Kultur  

Aktiv  

Կաֆե Նանսի  

Ministry of Sport and Yout h 
Affairs of RA  

ՀՀ Սպորտի և  
Երիտասարդության 
նախարարություն  

Gyumri  
Municipality  

European Union 
―Erasmus+‖ programme  

     ՍԱԼՏՈ Արևելյան 
   Եվրոպա և Կովկաս  
ռեսուրսային կենտրոն 

SALTO Eastern Europe and  

Caucasus Resource Centre  

Հրանտ Դինք  
հիմնադրամ 

Hrant Dink 

 foundation 

ՄԱԿ-ի  Բնակչության 
հիմնադրամի  

հայաստանյան գրասենյակ 

Գյումրու Զբաղվածության  

Տարածքային Կենտրոն  

Gyumri Territorial 
Employment Center  United Nations Population Fund 

Mission East  
Armenia  Eurasia Partnership Foundation 

Առաքելություն  
Արևելք 

Եվրասիա 

Համագործակցություն  

հիմնադրամ 

Վորլդ Վիժն Հայաստան  

World Vision  
Armenia  

Շիրակի պետական 
համալսարան 

Գյումրու Հայորդաց  

տուն  

Shirak State  
University 

Gyumri Hayordats 

Շիրակի տարածաշրջանային 

պետական քոլեջ 

Cafe Nancy  

Դիզայն Բուտիք  

Design Boutique  

Շիրակի Հանրային ՀՌԸ ՑԱՅԳ Մարզային ՀՌԸ  

Tsayg Regional TV  Public Television of Shirak  

Բրեմանգեր  

Կոմյունե 

Bremanger  

Kumunne  

Ասլամազյան քույրերի 

պատկերասրահ  

The gallery Aslamazyan 
sisters  

Ռադիո Հայ Գյումրի  

Radio Hay Gyumri  

Գյումրու տեխնոլոգիական 

կենտրոն  

Gyumri Technology Center 

Հայաստանում ԱՄՆ-ի 

դեսպանություն 

Embassy of USA 

in Armenia 

Հայաստանում Մեծ 

Բրիտանիայի  դեսպանություն 

British Embassy  

Yerevan  

State Regional College of Shirak  

Եվրոպական  

համալսարան 

European University 

ՀՊՏՀ ԳՄ 

ASUE GB  
ՀԳՊԱ ԳՄ  

АSAFA GB 

https://erasmusplus.org.uk/#
https://erasmusplus.org.uk/#
http://www.gyumricity.am/
http://www.gyumricity.am/
http://www.kulturaktiv.org/?lang=en
http://www.kulturaktiv.org/?lang=en
https://web.facebook.com/CafeNancy.Gyumri
http://minsportyouth.am/
http://minsportyouth.am/
http://minsportyouth.am/
http://minsportyouth.am/
http://minsportyouth.am/
http://www.gyumricity.am/
http://www.gyumricity.am/
https://erasmusplus.org.uk/#
https://erasmusplus.org.uk/#
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/about
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/about
http://www.hrantdink.org/?Lang=en
http://www.hrantdink.org/?Lang=en
https://www.facebook.com/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4%D6%80%D5%B8%D6%82-%D4%B6%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D4%BF%D5%A5%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6-16
https://www.facebook.com/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4%D6%80%D5%B8%D6%82-%D4%B6%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D4%BF%D5%A5%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6-16
https://www.facebook.com/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4%D6%80%D5%B8%D6%82-%D4%B6%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D4%BF%D5%A5%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6-16
https://www.facebook.com/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4%D6%80%D5%B8%D6%82-%D4%B6%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D4%BF%D5%A5%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6-16
https://www.unfpa.org/
http://www.miseast.org/en/armenia/home
http://www.miseast.org/en/armenia/home
http://www.wvarmenia.am/am
http://www.wvarmenia.am/am
http://www.wvarmenia.am/am
https://www.facebook.com/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4%D6%80%D5%B8%D6%82-%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D6%81-%D5%8F%D5%B8%D6%82%D5%B6-1470586983187034/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4%D6%80%D5%B8%D6%82-%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D6%81-%D5%8F%D5%B8%D6%82%D5%B6-1470586983187034/?fref=ts
https://www.facebook.com/%D4%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4%D6%80%D5%B8%D6%82-%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D6%81-%D5%8F%D5%B8%D6%82%D5%B6-1470586983187034/?fref=ts
https://web.facebook.com/CafeNancy.Gyumri
https://web.facebook.com/designboutiquegroup/?fref=ts
https://web.facebook.com/designboutiquegroup/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCnJugGnTQgo-IW9b3IxHsEQ
http://tsayg.am/
http://tsayg.am/
https://www.youtube.com/channel/UCnJugGnTQgo-IW9b3IxHsEQ
https://www.facebook.com/Bremangerkommune?pnref=about.overview
https://www.facebook.com/Bremangerkommune?pnref=about.overview
http://www.aslamazyanmuseum.com/arm/gallery/
http://www.aslamazyanmuseum.com/arm/gallery/
http://tsayg.am/radiohay/
http://tsayg.am/radiohay/
http://gtc.am/en/home
http://gtc.am/en/home
http://www.asue.am/am/%D5%B0%D5%BA%D5%BF%D5%B0-%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%B3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%80/%D5%A3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4%D6%80%D5%B8%D6%82-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1%D5%B3%D5%B5%D5%B8%D6%
https://www.facebook.com/GyumruGexarvestiAkademia/
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