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Ինքդ կնիքիր 
24-30 Հունվար, 2014, Աղվերան, Հայաստան 

Ս/թ. հունվարի 24-ից 30-ը Աղվերանում տեղի ունեցավ «Ինքդ կնիքիր» 

խորագիրն ունեցող երիտասարդական քաղաքականություն թեմայով 

միջազգային դասընթացը, որի նպատակն էր զարգացնել 

երիտասարդական ոլորտի աշխատակիցների հմտությունները 

երիտասարդներին երիտասարդական քաղաքականության 

գործընթացում ներգրավելու և նրանց ակտիվ մասնակցությունը 

խրախուսելու համար: Ծրագիրն իրականցվում էր Եվրահանձնաժողովի 

«Երիտասարդությունը շարժման մեջ» ծրագրի շրջանակներում: 

Դասընթացին մասնակցում էին 28 երիտասարդներ Հայաստանից, 

Թուրքիայից, Բելառուսից, Լիտվիայից, Մոլդովայից, Չեխիայից և 

Ուկրաինայից: Ծրագիրի ընթացքում մասնակիցներն հնարավորություն 

ունեցան զարգացնելու իրենց գիտելիքները երիտասարդական 

քաղաքականության վերաբերյալ, ծանոթանալու երիտասարդական 

քաղաքականությանը վերաբերվող ընդհանուր դրույթներին, ստանալու 

հմտություններ երիտասարդներին որոշումների կայացման և տեղական 

մակարդակում երիտասարդական քաղաքականության մշակման 

գործընթացներին մասնակցելու տարբեր մեխանիզմների: 

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցների կողմից մշակեց 

առաջարկությունների փաթեթ երիտասարդական քաղաքականության 

մշակման և իրականացման, ինչպես նաև որոշումների կայացման 

գործընթացում երիտասարդներին ներգրավվելու մասին: 

Առաջարկությունները ներկայացվեցին Հայաստանի սպորտի և 

երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական 

քաղաքականության վարչության պետ Արմեն Պապյանին վերջինիս հետ 

տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակֈ Երիտասարդական 

քաղաքականության վարչության պետ Արմեն Պապյանը հանդիպման 

ընթացքում մասնակիցներին ներկայացրեց ազգային երիտասարդական 

քաղաքականությունը, գործողություններն ու զարգացումները, իսկ 

մասնակիցները ներկայացրեցին իրենց երկների փորձը և իրականացվող 

բարեփոխումներըֈ 

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն ունեցան 

նաև մշակելու իրենց հետագա ծրագրերը, որոնք դասընթացի 

կազմակերպիզների հետևողականությամբ վերջնական տեսքի կբերվեն և 

կիրականացվեն մասնակիցների կողմից: Դասընթացի մասնակիցները 

ծանոթացան նաև միմյանց մշակույթներին, ավանդույթներին 

կազմակերպված միջմշակութային երեկոների և ոչ-ֆորմալ 

հանդիպումների շնորհիվ: 

Արթուր Նաջարյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եկեք ավարտենք 
03-09 Դեկտեմբեր, 2013, Դիլիջան, Հայաստան 

«Եկեք ավարտենք» միջազգային դասընթաց  

 

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» 

ՀԿ-ն Եվրամիության «Երիտասարդությունը շարժման մեջ» 

ծրագրի շրջանակներում Դեկտեմբերի 03-ից 09-ը /2013թ/ 

կազմակերպեց «Եկեք ավարտենք» խորագրով միջազգային 

դասընթացը, որը տեղի ունեցավ Դիլիջանում: ԵՆԿ ՀԿ 

հյուրընկալել էր 24 երիտասարդների՝ Հայաստանից, Չեխիայից, 

Վրաստանից, Ուկրաինայից, Խորվատիայից և Էստոնիայից: 

Կոնֆլիկտների հաղթահարումը երիտասարդական 

աշխատանքում թեմայով յոթօրյա միջազգային դասընթացի 

նպատակն էր երիտասարդական աշխատողներին տալ 

հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են երիտասարդական 

աշխատանքում կոնֆլիկտների հանգուցալուծման ժամանակ 

կառուցողական և համակարգված մոտեցում ցույցաբերելու 

համար:   

Արթուր Նաջարյան 

 



Հայաստանի կոտրվող ողնաշարը 

18 Դեկտեմբեր , 2013, Գյումրի, Հայաստան 

      2013 թ.-ի դեկտեմբերի 18-ին  ԵՆԿ ՀԿ անդամ Գեդեոն 

Սիմոնյանի նախաձեռնությամբ ԵՆԿ ՀԿ գրասենյակում 

տեղի ունեցավ «Հայաստանի կոտրվող ողնաշարը» 

բնապահպանական-փաստագրական ֆիլմի 

ցուցադրությունը: 

Ֆիլմը նկարահանվել է ՀԲՃ-ի անդամների կողմից և 

ներկայացնում է այն խնդիրները, որոնք առաջ են գալիս ՀՀ 

տարածքում հանքարդյունաբերություն իրականացնելու 

պատճառով:  

Ֆիլմի թրեյլերը կարող եք դիտեք հետևյալ հղմամբ՝ 

      http://www.youtube.com/watch?v=ry4NwqiGZXc  

ԵԿԾ ուղարկում 

   Երիտասարդական Նախաձեռնությունների Կենտրոն ԵՆԿ ՀԿ-ն  

Եվրոպական  Կոմսիաիայի Երիտասարդությունը շարժման

մեջ ծրագրի շրջանակներում երկու գյումրեցի 

երիտասարդների` Գևորգին և Չինարին, հնարավորություն տվեց 

մասնակցել հունվարի 26-ից փետրվարի 23-ը Չեխիայի 

հնարապետությունում իրականացվող Վիսոչինան եվրոպական

եռուզեռի մեջ ԵԿԾ ծրագրին: 

       Ահա Գևորգի և Չինարի ստացած տպավորությունները ծրագրից: 

Ուզում եմ որոշ չափով կիսվել իմ կատարած կամավորական 

աշխատանքի և տպավորությունների մասին, որն անցկացրեցել եմ 

Չեխիայում: Ցանկանալով որոշակի փոփոխություն անել իմ կյանքում 

փորձեցի մասնակցել նմանատիպ ծրագրի: 

Ինչպես նաև ցանկացա շփվել նոր միջավայրի հետ,  ավելի շատ բան 

սովորել տարբեր երկրների մշակույթներից, սովորություններից, ձեռք 

բերել ավելի շատ ընկերներ, որոշ չափով ծանոթացնել հայ ժողովրդի 

մշակույթին և պատմությանը, և վերջապես ճանապարհորդել և տեսնել 

նոր երկիր:  

Կամավորական աշխատանքս անցավ շատ լավ: Կիսելով տարբեր 

երկրների մշակույթները երբեմն գտնում էինք նմանություններ, սակայն 

տարբերություններն էլ քանակով չէին զիջում:  

Ծրագիրն անց էր կացվում Չեխիայի Պելխրիմով քաղաքում: Այն 

կազմակերպել էր “HODINA H” կազմակերպությունը: Այն տեղի է ունեցել 

Փետրվար ամսին:  Ծրագրի նպատակն էր մեկ ամիս ժամանակում 

փորձել առավելագույնս նախաձեռնող լինել և զանազան ու հետաքրքիր 

միջոցառումներ կազմակերպել տեղի երեխաների, ինչպես նաև 

երիտասարդների, մեծահասակների և ծերերի համար:  

Այս ծրագրի շնորհիվ մեծ փորձ ձեռք բերեցի հետագա քայլերիս մեջ ճիշտ 

կողմնորոշվելու  և համեմատաբար ավելի մեծ քայլերով առաջ գնալու 

համար: Ծրագրի ընթացքում յուրաքանչյուր կամավո իր հերթին 

ենթարկվում է այնպիսի փորձությունների, որոնք երբևէ չի ունեցել: 

Չնայած այն բանին, որ այն լի էր բազմապիսի զվարճանքներով և հաճելի 

առօրյայով:  

Իմ կամավորական աշխատանքից ունեմ լավ տպավորություններ, և 

հիմա հիշելիս մի տեսակ տխրում եմ, քանի որ կարոտում եմ և 

գիտակցում, որ չեմ կարող այդ օրերը կրկին վերապրել:  

Կցանկանայի, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ իր մեջ քաջություն և 

համարձակություն գտներ և մասնակցեր օտար եկրում գտնվող նման 

նախագծի, քանի որ այն կարող է փոխել մի ամբողջ կյանքի ընթացք: 

Ինչպես նաև հաճելի է տեսնել երիտասարդների, ովքեր փորձում են 

ուրիշներին օգտակար դառնալ, իրենց գիտելիքներո կիսվում են  

ուրիշների հետ և իրենք իրենց հերթին են սովորում ուրիշներից: 

Ուրախ եմ, որ իմ կյանքում ունեցել եմ այսպիսի փոքր , բայց 

աննկարագրելի մեծ փորձություն:  

Չինար Գրիգորյան 

http://www.youtube.com/watch?v=ry4NwqiGZXc


 
Փետրվարի 31-ի առավոտյան ժամը 7-ն էր երբ հնչեց զարթուցիչի ձայնը և 

հյուրատանը սկսվեց իսկական քաոս: Աղջիկները վազվզում էին այս ու 

այն կողմ փորձելով շպարվել 5 րոպեում: Այս ամենի նախորդող 

երեկոյան Մարին մեզ տվել էր ավտոբուսի տոմսեր և խնդրել, որ մենք 

ավտոկայանում լինենք ժամը 8-ին և 14 կամավորներից ոչ մեկ չէր 

ստուգել տոմսի վրա նշված ժամը: Պատրաստվելու փորձերից հետո մենք 

վերջապես հասանք կայարան և պարզեցինք, որ մեր ավտոբուսը 

շարժվում է 8:30-ին և մենք ստիպված ենք սպասել 30 րոպե ավտոբուսի 

ժամանմանը:Անկեղծ ասած այս հարցում Մարին շատ խելացի էր 

գտնվել:  

Եվ ահա մենք Պրահայի ճանապարհին ենք: Ես շատ էի ուզում քնել, բայց 

միևնույն ժամանակ չէի ուզում բաց թողնել պատուհանից բացվող 

գեղեցիկ տեսարանը: 

Երկու ժամ անց մենք արդեն Պրահայում էինք և մետրոյում փորձում էինք 

անցորդներից ճշտել թե ինչպես կարող ենք հասնել քաղաքի կենտոն: 

Պրահայի կենտրոնում հիանալի միջավայր էր: Վենեսլեվի հուշարձանի 

մոտ մեզ դիմավորեցին մեր հիանալի ուղեկցորդները` Մարին և Կարլը: 

Մենք սկսեցինք մեր զբոսանքը ժամը 12-ին Old Tie(Հին Փողկապ) 

հրապարակից և տեսանք հրապարակում գտնվող տիեզերական 

ժամացույցը: 

Անմոռանալի տպավորություններ ստանալուց հետո մենք ուղևորվեցինք 

դեպի Չարլզի կամուրջ: Մեր ուղեկցորդները համաձայնվեցին միանալ 

մեզ մինչև մեր հյուրատուն հասնելը, որտեղ մենք պետք է թողնեինք մեր 

ճամպրուկը և շարունակեինք զբոսանքը: Բայց մենք ունեինք խնդիր: 

Քանի որ մեր սենյակները նախօրոք պատվիրված չէին, մենք ստիպված 

էինք անել դա տեղում: Պատվիրման պրոցեսը շատ երկար տևեց և 

Մարին ու Կարլը ստիպված էին լքել մեզ: 

Հյուրատանը սենյակներ վերցնելուց հետո մենք գնացինք դեպի աշխարհի 

ամենանեղ փողոցը, որը գտնվում  Պրահայում, բայց տեղ հասնելով մենք 

պարզեցինք, որ դա ոչ թե փողոց է, այլ ճանապարհ դեպի ռեստորան, որը 

գտնվում է երկու շինությունների մեջտեղում: Ցավոք սրտի փողոցը փակ 

էր և մենք կարողացանք միայն նկարել դարպասները որոնք փակում էին 

փողոցը: Մենք գնացինք Սուրբ Վիտուսի եկեղեցին և այն իսկապես 

զարմանահրաշ էր:  

Դրսում արդեն մթնում էր, բայց արևի լույսը դեռ արտացոլվում էր: Այս 

ամենը նման էր հեքիաթի: ՄԵնք այնքան տպավորված էինք, որ նույնիսկ 

կորցրեցինք մեկս մյուսիս: Ուչաին և Նաստյայի երկու ժամ տևած 

անարդյունք որոնումներից հետո, մենք որոշեցինք վերադառնալ 

հյուրատուն: Պարզվեց, որ նրանք այնտեղ էին և այդ ամբեղջ ընթացքում 

մեզ էին սպասում: Մենք որոշեցինք հանգստանալ հյուրատան սրահում և 

ես ու Ուչան սկսեցինք բանավիճել Հայաստանի և Վրաստանի շուրջ: 

Ավելի ուշ մեզ միացավ իտալացի ճանապարհորդ և մենք ունեցանք 

երկար զրույց: Հետո ես նկատեցի մի աղջկա, ով խոսում էր skype-ով 

ուղղելով` վեբ տեսախցիկը դեպի ինձ: Հետագայում պարզվեց, որ նա 

հայուհի էր: 

Ավելի ուշ մեր թիմը որոշեց գնալ փաբ: Հանկարծ քայլելու ընթացքում 

մենք պարզեցինք, որ ֆրանսիացի տղաները անհայտացել են: Մենք 

վերադարձանք և սկսեցինք փնտրել նրանց բոլոր մոտակա 

խանութներում: Մենք չկարողացանք գտնել նրանց մինչև որ խաղատան 

կողքով անցնելուց մեր ինտուիցիան հուշեց մեզ, որ նրանք այնտեղ են: Ես 

երբեք չէի մտածել, որ առաջին անգամ կմտնեմ խաղատուն ինչ որ մեկին 

գտնելու նպատակով: Մենք խնդրեցինք և նույնիսկ աղաչեցինք նրանց 

հետ միանալ մեզ, սակայն նրանք մերժեցին: Այսպես մենք գնացինք 

Բատալիոն կոչվեղ փաբը ժամանակ անցկացնելու:  

Հաջորդ օրը մենք լքեցինք հյուրատունը վաղ առավոտյան և 

ուղևորվեցինք քաղաքի կենտրոն նախաճաշելու: Նախաշաճից հետո 

մենք գնացինք Ջոն Լեննոնի պատը տեսնելու, որից հետո որոշեցինք 

շրջել խանութներով: 2 ժամ անց մենք հանդիպեցինք Ֆլորենս 

ավտոկայանում և վերադարձանք տուն` Պելխրիմով: Տանը մենք մի քիչ 

հանգստացանք, իսկ հետո ամբողջ թիմով խնջույք կազմակերպեցինք:  

Գևորգ ՄԵլքոնյան 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 NEXT LEVEL! (bonus life?)  
  Հունվար 31-Փետրվար  7, 2014, Վիեննա, Ավստրիա 

Հունվարի 31-ից փետրվարի 7-ը  Վահե Դարբինյանս և Կարեն 

Պետրոսյանը մասնակցեցին §Երիտասարդությունը շարժման 

մեջ¦ ծրագրի շրջանակներում անցկացվող արևմուտք-արևելք 

“NEXT LEVEL! (bonus life?)”  դասընթացին Ավստրիայի Վիեննա 

քաղաքում: Դասընթացը նախատեսված էր ԵՄ և ԱՊՀ երկրների 

երիտասարդական կազմակերպություններ ներկայացնող 

երիտասարդական աշխատողների համար:  Դասընթացի 

հիմնական թեմաներն էին` կայուն միջազգային 

երիտասարդական աշխատանքի և սոցիալական 

ձեռնարկատիրության ռազմավարություններն ու փորձը: Այդ 6 

օրերի մենք ստացանք գիտելիքներ, սոցիալական 

ձեռնարկատիորության, արևմուտք-արևելք 

համագործակցության և երիտասարդության առջև ծառացած 

խնդիրների նորարարական լուծումների մասին: Բացի այդ մենք 

ծանոթացանք հաղթող-հաղթող գործիքի հետ, որը նաև կոչվում է 

§ոչ զրոյական գումար¦ խաղ: Սա խաղ է որի ընթացքում 

համագործակցությունը, կոմպրոմիսի գնալը և խմբային 

մասնակցությունը նպաստում է բոլոր մասնակիցների շահեկան 

իրավիճակում հայտնվելուն: Ուշադրություն էր դարջվում նաև 

մասնակից կազմակերպությունների միջև համագործակցության 

ձևավորմանը և նոր ծրագրերի ստեղծմանը: 

Վերջում մեզ ներկայացվեց Erasmus+ ծրագիրը և թե ինչպես 

կարող ենք այն օգտագործել գիտելիքների և ունակությունների 

զարգացման, ինչպես նաև մեր երկրներում երիտասարդների 

ակտիվությանը նպաստելու համար: 

Ընդհանուր առմամբ ծրագիրը մեզ սովորեցրեց նոր մեթոդներ և 

գործիքներ, որոնք կարող ենք օգտագործել մեր առօրյա 

աշխատանքում երիտասարդների հետ: 

Վահե Դարբինյան 



Կոնտակտային տվյալներ 
Հասցե:  Ջիվանի , Գյումրի 3105, Հայաստան 

Հեռ.: (+374) 312 6 94 97 

Էլ-հասցե:  newsletter@yic.am 

Վեբ-կայք:  www.yic.am 

ԵՆԿ Ռազմավարական պլանի 

մշակման հանդիպում 
15-16  Դեկտեմբեր, 2013, Աղվերան,  Հայաստան 

Հավատարիմ մնալով իր որդեգրած սկզբունքներին Երիտասարդական 

Նախաձեռնությունների Կենտրոնի հիմնական թիմը 2013թ.-ի երկամյա 

ռազմավարական հանդիպումը նվիրեց 2014-2017 տարիների 

ռազմավարական պլանի մշակմանը: Մինչ հանդիպումը 

կազմակերպությունը մանրամասն ուսումնասիրել էր իր անդամների 

կարիքները, կատարել կազմակերպության SWOT անալիզ և 

ուսումնասիրել անհրաժեշտ պետական և միջազգային 

երիտասարդական քաղաքականությունները: Այս ամենը հիմք 

հանդիսացավ հանդիպման ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների և 

մտագրոհների համար: Կազմակերպության ներկայիս աշխատակազմից, 

խորհրդի և հիմնադիր անդամներից բաղկացած թիմը կենտրոնացավ 

կազմակերպության  ռազմավարության 4 հենասյուների վրա` 

ծրագրային, մարդկային ռեսուրսների, հանրային կապերի և 

ֆինանսական ստրատեգիաներ:  Հանդիպման ընթացքում, որը վարում էր 

ԵՆԿ միջազգային խորհրդի նախագահը` կազմակերպության թիմը 

աշխատում էր ինչպես փոքր այնպես էլ մեծ խմբերով պարբերական 

կապի մեջ գտնվելով ԵՆԿ խորհրդի այն անդամների հետ ովքեր գտնվում 

են Հայաստանից դուրս: Հանդիպման արդյունքում ստեղծվեց 

կազմակերպության ռազմավարության նախագիծը, որը ներկայացվեց 

մեկնաբանելու` ԵՆԿ ՏԽԽ-ին և ակտիվ անդամներին:  Հանդիպումից 

հետո 2014թ.-ի հունվարին ԵՆԿ աշխատակազմը  նախագծեց 2014թ.-ի 

գործողությունների պլանը, որը ռազմավարական պլանի հետ միասին 

հաստատվեց ԵՆԿ խորհրդի կողմից:  Բացի կազմակերպության հետագա 

զարգացման համար մեծ արժեք ունենալուն` հանդիպումը ԵՆԿ 

աշխատակազմի համար հանգստի հնարավորություն հանդիսացավ: 

Գայանե Առաքելյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՆԿ Տարեդարձ 
28 Դեկտեմբեր, 2013, Գյումրի, Հայաստան 

 
Դեկտեմբերի 28-ին իր հնգամյա գործունեությունը ներկայացրեց 

և ամփոփեց Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն 

ԵՆԿ ՀԿ-ն: Հիմնադրման օրվանից կենտրոնի նպատակն է եղել 

նպաստել երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության 

բարձրացմանը, խրախուսել նրանց ակտիվ մասնակցությունն ու 

երիտասարդական նախաձեռնությունների իրականացումը: Հինգ 

տարում կենտրոնն այս ուղություններով իրականացրել է 

տարաբնույթ և բազմաթիվ ծրագրեր: 

 

Ռաֆայել Բեգոյան 

 Թարգմանություն` Ռ. Բեգոյան  Խմբագիր` Ռ. Բեգոյան  Գլխ. խմբագիր` Ա. Նաջարյան 
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