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 Հարգելի՛ գործընկերներ և սիրելի՛ 

երիտասարդներ, սիրով Ձեզ ենք ներկայացնում 

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնու-

թյունների կենտրոն» հասարակական կազմա-

կերպության գործունեության երկամյա` 2014 և 

2015 թվականների, հաշվետու զեկույցը: 
 

   ԵՆԿ ՀԿ թիմը, որը կազմված է աշխատասեր, 

նորարար և ոլորտում համապատասխան փորձ 

և հմտություններ ունեցող երիտասարդներից, 

2014-2015 թվականների ընթացքում կարո-

ղացավ գրանցել բազմաթիվ հաջողություններ և 

առաջընթաց՝ Հայաստանում երիտասարդական 

ոլորտի զարգացման համար` նոր էջ բացելով 

կազմակերպության պատմության մեջ: 
 

2014-2015 թվականները կազմակերպության 

համար ավելի աշխատատար, եռուն և շատ 

ավելի պատասխանատու շրջան էր:  
 

   ԵՆԿ ՀԿ–ն, համագործակցելով տեղական և 

միջազգային տարբեր կազմակերպությունների 

հետ, 2014-2015 թվականների ընթացքում 

նախաձեռնել և իրականացրել է 11 միջազգային 

և 10 տեղական ծրագիր՝ երիտասարդների ակ-

տիվ մասնակցություն, երիտասարդական աշ-

խատանք, տեղական երիտասարդական քաղա-

քականություն, արվեստ և մշակույթ, միջմշա-

կութային երկխոսություն, երիտասարդների ան-

հատական զարգացում և աշխատունակության 

բարձրացում թեմաներով:  
    

   Դրամական և կազմակերպչական աջակցու-

թյուն է ցուցաբերվել երիտասարդական տեղա-

կան 6 նախաձեռնությունների իրականացմանը: 
 

   2014-2015 թվականների ընթացքում ԵՆԿ ՀԿ–

ն Եվրամիության «Էրազմուս+» ծրագրի շրջա-

նակներում՝ որպես Հայաստանյան գործընկեր,  

համակարգել է Եվրամիության և Արևելյան 

գործընկերության երկրներում տեղի ունեցած  

55 միջազգային ծրագիր,  որոնց ՀՀ տար-

բեր   բնակավայրերից մասնակցել են 129 հայ 

երիտասարդ՝ հնարավորություն ստանալով  

շփվելու և համագործակցություն հաստատելու 

տարբեր երկրների երիտասարդների և ոլորտի 

փորձագետների հետ: 

  Առանձնակի հպարտությամբ ցանկանում եմ 

մատնանշել «Գյումրու երիտասարդական քա-

ղաքականության զարգացում» հետազոտական 

ծրագրի  իրականացումը, որը հնարավոր դարձ-   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear partners and youth,  

I present to you the biannual  report 2014-2015 of 

Gyumri “Youth Initiative Centre” NGO with great 

pleasure . 

The hard-working, innovative, experienced team of 

YIC consisting of young people skilled in the field, 

registered significant success and progress in 

2014-2015 in developing the youth field in Armenia  

opening a new page in the history of the organiza-

tion. 2014-2015 were more laborious, engaged 

and responsible periods for the organization.  

During 2014-2015 YIC NGO initiated and in part-

nership with local and international organizations,  

implemented 11 international and 10 local projects 

in the following topics: active participation of young 

people, youth work, local youth policy, art and cul-

ture, intercultural communication, and increase of 

employability. 

 

Six local youth initiatives were provided with finan-

cial and organizational support to be implemented. 

As the Armenian partner, YIC NGO coordinated 55 

international projects held in EU member and 

Eastern partnership countries in the frames of 

“Erasmus+” program of the EU. One hundred 

twenty nine young people from different parts of 

Armenia took part in those projects and got the 

opportunity to communicate and find ways of co-

operation with other youth and field experts from 

different countries.  

I would like to highlight the implementation of 

“Gyumri Youth Policy Development” research pro-

ject which made it possible to conduct a research 

on youth needs and problems of Gyumri  
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as well as identify the priorities of local youth 

policy for the first time. I think it is important to 

highlight the implementation of city-wide event 

“Youth City” for the first time to celebrate the 

International Youth Day 2015 in Gyumri . 

The productive engagements of YIC NGO in 

2014 were recognized by the Ministry of Sport 

and Youth Affairs of the RA awarding YIC NGO 

as the best youth organization in Shirak region.  

This speaks to the active work of the organiza-

tion continuously encouraging the organization 

team to come up with new initiatives and to 

make positive changes in the youth field.  

On a final note I would like to express my grati-

tude to all our local and international partners, 

local and international boards, members and 

volunteers of the organization for always being 

with us and supporting us for the benefit of the 

youth and the development of a youth-centered 

civil society in Armenia.           

Best wishes,   

ARTUR NAJARYAN 

PRESIDENT OF YIC NGO   

րեց Գյումրիում առաջին անգամ երիտասարդու-

թյան կարիքների և հիմնախնդիրների հետա-

զոտության անցկացումը, ինչպես նաև տեղական 

երիտասարդական քաղաքականության գերակա-

յությունների բացահայտումը: Կարևոր եմ համա-

րում նաև առանձնացնել 2015 թվականին Երի-

տասարդների միջազգային օրն առաջին անգամ 

Գյումրիում նշելու նպատակով «Երիտասարդ-

ների քաղաք» համաքաղաքային միջոցառման 

իրականացումը:  

   2014 թվականին ԵՆԿ ՀԿ–ի բեղուն գործունեու-

թյունը գնահատվեց ՀՀ սպորտի և երիտասար-

դության հարցերի նախարարության կողմից՝ 

ԵՆԿ ՀԿ-ն ճանաչելով 2014 թվականի Շիրակի 

մարզի լավագույն երիտասարդական կազմակեր-

պություն: 

Այս ամենը վառ վկայությունն է կազմակերպու-

թյան ծավալած ակտիվ գործունեության, որի               

արդյունքները շարունակաբար ոգևորում են կազ-

մակերպության թիմին` նորանոր նախաձեռնու-

թjուններով հանդես գալու և երիտասարդական 

ոլորտում դրական փոփոխություններ կատա-

րելու համար:  

   Ամփոփելով խոսքս` շնորհակալություն եմ               

ուզում հայտնել մեր  տեղական և միջազգային 

բոլոր գործընկերներին, կազմակերպության միջ-

ազգային և տեղական տեղեկատվական խոր-

հուրդներին, անդամներին և կամավորներին՝ 

մշտապես մեր կողքին լինելու, մեզ աջակցելու 

համար` ի նպաստ երիտասարդների և Հայաս-

տանում երիտասարդակենտրոն քաղաքացիա-

կան հասարակության զարգացման: 

 

Լավագույն մաղթանքներով` 

 

ԱՐԹՈՒՐ ՆԱՋԱՐՅԱՆ 

ԵՆԿ ՀԿ ՆԱԽԱԳԱՀ 



5 

 

   Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնու-

թյունների կենտրոն» հասարակական կազմակեր-

պությունը ստեղծվել է Հայաստանի Գյումրի 

քաղաքում 2008թ. դեկտեմբերին՝ երիտասար-

դական աշխատանքի ոլորտում փորձ և ճանաչում 

ունեցող 5 երիտասարդների կողմից և 

պաշտոնապես գրանցվել է ՀՀ պետական 

ռեգիստրում 2009 թվականի սեպտեմբերի 22-ին: 

   ԵՆԿ ՀԿ առաքելու-

թյունն է` նպաստել 

երիտասարդների 

քաղաքացիական 

ակտիվության բարձ-

րացմանը՝ խրախուսե-

լով երիտասարդական 

նախաձեռնություն-

ներն ու ակտիվ մաս-

նակցությունը:  

   ԵՆԿ ՀԿ կարգախոսն է՝ «Երիտասարդների 

համար, երիտասարդների հետ, երիտասարդների 

կողմից»:  

   ԵՆԿ ՀԿ-ն երիտասարդներին առաջարկում է 

կազմակերպության մեջ ներգրավվելու երկու 

տարբեր մակարդակ՝ անդամ և շահառու: 

   ԵՆԿ  ՀԿ անդամության հարցերը կանոնա-

կարգվում են համաձայն անդամության կանո-

նակարգի:  Անդամները կազմում են կազմակեր-

պության ղեկավարումն իրականացնող գերա-

գույն մարմինը՝ Ընդհանուր Ժողովը: Անդամներն 

անմիջականորեն ներգրավված են կազմակեր-

պության առօրյա գործունեության մեջ՝ որպես 

նախաձեռնողներ-կազմակերպիչներ: 

   ԵՆԿ ՀԿ շահառուներ համարվում են 14 

տարին լրացած անձիք, ոչ-ֆորմալ երիտասար-

դական խմբերը և երիտասարդական կազմակեր-

պությունները:   

 

“Youth Initiative Centre” non-governmental orga-

nization was established 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 activism of 

youth through promo-

ting 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 organization –  member and  

beneficiary.  

 

The membership of YIC NGO is regulated 

according to the regulations of membership. 

The members of the organization constitute the 

supreme governing the body of the organization 

– the General Assembly. Members of the orga-

nization are directly 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 organizations. 

 

The staff of YIC NGO consists of professio-

nal and dedicated team members having reco-

gnition in local and international youth field,  

 Երիտասարդների համար 
 

Երիտասարդների հետ 
        

 Երիտասարդների կողմից 
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   ԵՆԿ ՀԿ աշխատակազմը բաղկացած է   

տեղական և միջազգային երիտասարդական 

ոլորտում ճանաչում և փորձ ունեցող հմուտ և 

նվիրյալ թիմի անդամներից, ովքեր հավատում են 

կազմակերպության առաքելությանը և մշտապես 

ոգեշնչվում՝ հասարակության մեջ իրենց 

ներդրման շնորհիվ դրական  փոփոխություններ 

կատարելու գաղափարից:  

  ԵՆԿ ՀԿ Միջազգային Խոր-

հուրդը  իրականացնում է 

կազմակերպության ռազմա-

վարական կառավարումը:   

Խորհուրդը կազմված է միջ-

ազգային երիտասարդական 

աշխատանքի և կազմակեր-

պական զարգացման ոլոր-

տում   փորձառություն ունե-

ցող   անձանցից (7 հոգի), ով-

քեր բնակվում են Հայաստա-

նում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում 

և Թուրքիայում: 

   ԵՆԿ ՀԿ միջազգային խորհրդին կից գործում է 

նաև Տեղական Խորհրդատվական Խորհուրդ, 

որի անդամները բարձր որակավորում և 

ճանաչում ունեցող հայ մասնագետներ են, ովքեր 

աջակցում են կազմակերպության   ռազմավարա-

կան ծրագրային բնագավառներում համագոր-

ծակցության կառուցման և արտաքին ներկայա-

ցուցչության հարցերում: 

who believe in the organization's mission and are 

constantly inspired with the idea of their contribu-

tion in making positive changes in the society. 

 

The International Board of YIC carries out the 

strategic menagement of the organization. The 

Board consists of people experienced in the field 

of international youth work and organizational 

development (7 

people) residing 

in the US, France 

and Turkey. 

 

YIC NGO also 

has a Local Con-

sultative Board 

that consists of 

are highly quali-

fied and recogni-

zed Armenian 

professionals. 

They assist in 

strategic matters as well as in partnership buil-

ding and external representation. 

For Youth 
     

With Youth  
           

By Youth 
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«Ինքդ կնքիր» միջազգային դասընթաց 

 

Երբ` hունվար 24 - 30, 2014 

 

Որտեղ` Աղվերան, Կոտայքի մարզ 

 

Նպատակ՝ զարգացնել երիտասարդական ո-

լորտի աշխատակիցների հմտությունները` երի-

տասարդներին երիտասարդական քաղաքակա-

նության գործընթացում ներգրավելու և նրանց 

ակտիվ մասնակցությունը խրախուսելու հա-

մար: 

 

Նկարագրություն՝ Գյումրու «Երիտասարդա-

կան նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, 

Եվրամիության «Երիտասարդությունը շարժ-

ման մեջ» ծրագրի շրջանակներում Աղվերանում 

հյուրընկալեց միջազգային դասընթաց, որի 

ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն 

ունեցան զարգացնել իրենց գիտելիքները երի-

տասարդական քաղաքականության վերաբեր-

յալ, ծանոթանալ երիտասարդական քաղաքա-

կանությանը վերաբերող ընդհանուր դրույթ-

ներին, ձեռք բերել հմտություններ ու ծանո-

թանալ տարբեր մեխանիզմների՝ որոշումների 

կայացման և տեղական մակարդակում երիտա-

սարդական քաղաքականության մշակման 

գործընթացներին մասնակցելու համար: Դաս-

ընթացի ընթացքում մասնակիցների կողմից 

մշակվեց առաջարկությունների փաթեթ`  

 

‘’Stamp it yourself''  international train-

ing course 

When: January 24–30, 2014 

 

Where: Aghveran, Kotayk region 

 

Aim: to develope the competences of the parti-

cipants in enhancing youth workers’ in-

volvement and active participation in the deve-

lopment and implementation of youth policy . 

 

 

Description: “Youth Initiative Centre” NGO in 

the framework of European Commission “Youth 

in Action” programme hosted an international 

training course in Aghveran. During the project 

the participants had the chance to develop their 

knowledge and understanding on youth policy 

in general, to gain skills and competences and 

get tools on how to involve and empower youth 

to be involved in youth policy development and 

implementation process on a local level. During 

the project a recommendation package was 

developed on youth policy development and 

implementation as well as on involving youth in 

decision making process. During the meeting 

the recommendations were presented to the 

head of the youth policy department of the Mi-

nistry of Youth and Sport Affairs of Armenia 

Armen Papinyan.  

Strategic Objective 1 

To promote the civic activism of youth by rai-

sing the role of youth in society and ensuring 

youth participation in youth policy development. 

Ռազմավարական խնդիր 1 
  Խթանել երիտասարդների քաղաքացիական 

ակտիվությունը՝ հասարակության մեջ 

երիտասարդների դերի բարձրացման և 

երիտասարդական քաղաքականության մշակման մեջ 

երիտասարդների մասնակցության միջոցով: 

Երիտասարդական քաղաքականություն  Youth Policy  
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երիտասարդական քաղաքականության մշակ-

ման և իրականացման, ինչպես նաև որոշում-

ների կայացման գործընթացում երիտասարդ-

ներին ներգրավելու վերաբերյալ: Առաջարկու-

թյունները ներկայացվեցին Հայաստանի սպոր-

տի և երիտասարդության հարցերի նախարա-

րության երիտասարդական քաղաքականության 

վարչության պետ Արմեն Պապյանին՝ վերջինիս 

հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։  

Նա հանդիպման ընթացքում մասնակիցներին 

ներկայացրեց Հայաստանի ազգային երիտա-

սարդական քաղաքականությունը, գործողու-

թյուններն ու զարգացումները, իսկ մասնակից-

ները ներկայացրեցին իրենց երկրների փորձն ու 

իրականացվող բարեփոխումները։ 

 Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները նաև 

հնարավորություն ունեցան մշակելու իրենց 

հետագա ծրագրերը, որոնք, դասընթացի կազ-

մակերպիչների հետևողականությամբ, վերջնա-

կան տեսքի կբերվեն և կիրականացվեն մասնա-

կիցների կողմից:  

Մասնակիցներին նաև հնարավորություն ընձեռ-

վեց ծանոթանալու հայկական մշակույթին և 

այցելելու Հայաստանի տարբեր պատմական և 

տեսարժան վայրեր: Մասնակիցների կողմից 

կազմակերպված տարբեր մշակութային երեկո-

ների և ոչ ֆորմալ հանդիպումների շնորհիվ ներ-

կայացվեցին մյուս մասնակից երկրների մշա-

կույթները ևս: 

Դասընթացը համախմբել էր 28 երիտասարդի` 

Հայաստանից, Թուրքիայից, Բելառուսից, Լիտ-

վայից, Մոլդովայից, Չեխիայից և Ուկրաինայից: 

Ծրագրի բյուջեն` 16.657 եվրո: 

 

 

During the TC the participants also had the 

chance to develop their follow-up projects which 

will be coordinated by the project team, will be 

brought to final versions and will be implemented 

by the participants.  

During the meeting the head of youth policy de-

partment Armen Papinyan presented national 

youth policy, its activities and developments to 

the participants and the participants in their turn 

presented the experience and improvements of 

their countries.  

The participants had the opportunity to get to 

know Armenian culture and visit various Arme-

nian picturesque and historical sites. Thanks to 

cultural events and non-formal meetings organi-

zed by the participants other countries’ cultures 

were presented as well. 

The training brought together 28 young people 

from Armenia, Turkey, Belarus, Lithuania, Moldo-

va, the Czech Republic and Ukraine. 

The budget of the project: 16.657 EUR. 
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«Իրազեկ և աջակցող երիտասարդ»  

տեղեկատվական դասընթաց 

 

Երբ` hուլիս 12 - 14, 2014 

 

Որտեղ` Գյումրի, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ` խրախուսել երիտասարդների 

ակտիվ մասնակցությունը պետական երիտա-

սարդական քաղաքականության մշակման և 

որոշումների կայացման գործընթացներում։ 

 

Նկարագրություն՝ Գյումրու «Երիտասարդա-

կան նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, ՀՀ 

սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախա-

րարության աջակցությամբ Գյումրիում կազմա-

կերպեց «Իրազեկ և աջակցող երիտասարդ» 

խորագիրը կրող ծրագիրը:  

Ծրագրի շրջանակներում անցկացվեց եռօրյա 

դասընթաց, որի ընթացքում մասնակիցները ծա-

նոթացան երիտասարդական քաղաքականու-

թյան ընդհանուր դրույթներին, տեղական մա-

կարդակում երիտասարդական քաղաքականու-

թյան մշակման գործընթացներում մասնակցու-

թյան մեխանիզմներին, ներկայացվեց տարբեր 

շահագրգիռ կողմերի դերը  երիտասարդական 

քաղաքականության մշակման գործընթացնե-

րում:  

Դասընթացին մասնակցում էին Շիրակի մար-

զում բնակվող 16-30 տարեկան 20 երիտասարդ: 

Ծրագրի բյուջեն` 375.400 ՀՀ դրամ:  

 

"Informed and supportive youth "  

informative training 

 

When: July 12 - 14, 2014 

 

Where: Gyumri, Shirak region 

 

Aim: to encourage the active participation of 

youth in the development of state youth policy 

and the decision-making process. 

 

 

Description:  Gyumri "Youth Initiative Centre" 

NGO with the support of RA Ministry of Sport 

and Youth Affairs carried out the project 

"Informed and supportive youth" in Gyumri.  

In the frames of the project a three-day training 

was held during which the participants learnt the 

general terms of youth policy,  the mechanisms 

of participation in the local youth policy develop-

ment processes, the roles and responsibilities of 

various stakeholders in the process of  promo-

tion of youth participation in it.  

The training hosted 20 participants aged 16-30, 

living in Shirak region. 

The budget of the project:   375.400 AMD. 
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«Գյումրու երիտասարդական քաղաքականու-

թյան  զարգացում»  հետազոտական ծրագիր 

  

Երբ` uեպտեմբեր 2014 - փետրվար 2015 

 

Որտեղ` Գյումրի, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ` աջակցել Գյումրու երիտասարդական 

կյանքի բարելավմանը` տեղական երիտասարդա-

կան քաղաքականության մշակման և զարգացման 

միջոցով: 

 

Նկարագրություն` 

Գյումրու «Երիտասար-

դական նախաձեռնու-

թյունների կենտրոն» ՀԿ-

ն, «Գյումրու երիտասար-

դական խորհուրդ» ոչ-

ֆորմալ փորձագիտա-

կան խմբի հետ համա-

գործակցությամբ իրա-

կանացրեց «Գյումրու երիտասարդական քաղաքա-

կանության զարգացում» հետազոտական ծրագիրը: 

Ծրագրի շրջանակում Լիտվայի «Քաղաքականու-

թյան հետազոտության ու  վերլուծության ինստի-

տուտ»-ի աջակցությամբ անցկացվեց հետազոտու-

թյուն` բացահայտելու Գյումրու երիտասարդական 

քաղաքականության գերակայությունները և մշա-

կելու տեղական երիտասարդական քաղաքականու-

թյան իրականացման մեխանիզմներ: 

Ծրագրի ռազմավարական նպատակ-

ներն էին` 

 բացահայտել Գյումրիում երիտա-

սարդական քաղաքականության ա-

ռաջնահերթություններն՝ երիտա-

սարդների կարիքների ուսումնասի-

րության և վերլուծության միջոցով` 

գոյություն ունեցող ռազմավարու-

թյունների և գործիքների հետ  

    զուգահեռ, 

 զարգացնել տեղական երիտասարդական քա-

ղաքականությունը և տարածել այն որպես Գյում-

րու քաղաքապետարանի համար երիտասարդու-

թյան զարգացման  հիմնական  փաստաթուղթ, 

 ապահովել մշակված երիտասարդական   քաղա-

քականության իրականացման մեխանիզմներ` թա-

փանցիկ գործողությունների պլանավորման, տե-

սանելիության և մշտադիտարկման մեխանիզմնե-

րի միջոցով: 

"Gyumri Youth Policy Development "   

research project 

 

When: September 2014 - February 2015 

 

Where: Gyumri, Shirak 

 

Aim: to assist in the improvement of the quali-

ty of life of Gyumri youth, through development 

and implementation of a need-based local 

youth policy.  

 

Description:  Gyumri ''Youth Initiative Cen-

ter'' NGO in 

cooperation with 

‘’Gyumri Youth 

Council'' non-

formal expert 

group imple-

mented ''Gyumri 

youth policy deve-

lopment'' project. Within the framework of the 

programme, a research was conducted with 

the support of Institute for Policy Research and 

Analysis of Lithuania to identify youth policy 

priorities in Gyumri and develop mechanisms 

of local youth policy implementation. 

 

The strategic objectives of the programme 

were: 

 

 To identify youth policy 

priorities in Gyumri through 

researching and analyzing 

the needs of youth parallel 

with the existing strategies 

and tools; 

 To develop local youth 

policy and lobby it as a prin-

cipal policy paper on youth development of 

Gyumri municipality using large-scale parti-

cipatory methodologies; 

 To ensure mechanisms of implementation 

of the developed youth policy by means of 

transparent action planning, visibility and 

monitoring mechanisms. 
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Ծրագրի ընթացքում կատարվել են` 

1. Գյումրիում առկա երիտասարդական քաղա-

քականության վերաբերյալ տվյալների հավաքա-

գըրում և վերլուծություն, որից հետո միջազ-

գային փորձագետների կողմից իրականացվել է 

հավաքագրված տվյալների վերստուգում: 

2. Միջազգային փորձագետների կողմից տեղա-

կան փորձագետ-հետազոտողների վերապատ-

րաստման 5-օրյա դասընթացի կազմակերպում` 

վերջիններիս ներգրավելով հետազոտական` 

մասնավորապես երիտասարդական քաղաքա-

կանության տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ 

աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպ-

ման և անցկացման աշխատանքներում: 

3. Գյումրու երիտասարդական քաղաքակա-

նության շահագրգիռ կողմերի հետ աշխատան-

քային հանդիպումների կազմակերպում, որոնց 

ընթացքում, քննարկումների միջոցով կատարվել 

է իրավիճակի վերլուծություն և հետագա համա-

գործակցության պլանի մշակում: Անցկացվել է 

սոցհարցում գյումրեցի 400 երիտասարդների 

հետ` համապատասխան սոցիոլոգի կողմից 

մշակված ընտրանքի: Կազմակերպվել են հան-

դիպումներ Գյումրու մարզպետարանի, քաղա-

քապետարանի տարբեր ստորաբաժանումների 

ներկայացուցիչների, հասարակական կազմա-

կերպությունների, ուսանողական խորհուրդ-

ների, մշակութային և սպորտային կազմակեր-

պությունների հետ:  

4. Հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ     

զեկույցի (հայերեն և անգլերեն լեզուներով) հրա-

պարակում: 

5. Երևանում համաժողովի կազմակերպում և 

հետազոտության տվյալների 

ներկայացում: 

Հետազոտական աշխատանք-

ների ընթացքում ԵՆԿ ՀԿ-ն 

համագործակցել է Գյումրու 

քաղաքապետարանի  և ՀՀ 

սպորտի և երիտասարդու-

թյան հարցերի նախարարու-

թյան հետ: 

Հետազոտությունն իրակա-

նացվել է Նորվեգիայի Թագա-

վորության դեսպանատան ա-

ջակցությամբ: 

Ծրագրի բյուջեն` 31.502 եվրո: 

 

 

During the project the following has been done: 

1. Collection and analysis of the existing Youth 

Policy data in Gyumri which has been 

crosschecked with international experts. 

2. Conducting  a 5-day training course for local 

researchers by international experts and involving 

them in the workshops organized with different 

youth policy stakeholders. 

3. Organization of workshops with Gyumri youth 

policy stakeholders during which situational ana-

lysis has been done and a further cooperation 

plan has been developed. A survey has been 

done among 400 young people from Gyumri ac-

cording to the survey designed by the sociologist. 

Meetings were organized with the representatives 

of different departments of Shirak regional admi-

nistration, Gyumri municipality, NGOs, student 

councils, cultural and sports organizations. 

4. Publishing a report about the research findings 

(in the Armenian and English languages). 

5. Organizing a conference and presentation of 

the findings of the research in Yerevan.  

During the research YIC 

NGO has cooperated 

with the Ministry of 

Sports and Youth Affairs 

as well as Gyumri Muni-

cipality.  

The research was done 

with the support of the 

Norwegian Royal Em-

bassy. 

  The budget of the pro-

ject: 31.502 EUR.  
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«Մարզային արշավ ընդդեմ 

անօրինական միգրացիայի և 

թրաֆիքինգի» ծրագիր 

 

Երբ` մարտ 25 - նոյեմբեր 30, 2015 

 

Որտեղ` Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ` մարզաբնակ երիտասարդների և 

շրջանառու միգրանտների շրջանում բարձ-

րացնել իրազեկվածության մակարդակը թրա-

ֆիքինգի և անօրինական միգրացիայի վերա-

բերյալ, ինչպես նաև նպաստել միգրացիոն  վար-

քագծի անվտանգ դրսևորմանը: 

 

Նկարագրություն` Գյումրու «Երիտասար-

դական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, 

«Հայակական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի հետ համա-

գործակցությամբ իրականացրեց «Մարզային 

արշավ ընդդեմ անօրինական միգրացիայի և 

թրաֆիքինգի» ծրագիրը: 

Ծրագրի շրջանակներում անցկացվեց դասըն-

թացավարների վերապատրաստում, որին մաս-

նակցություն ցուցաբերեցին  Շիրակի մարզի 8 

երիտասարդներ, ովքեր համապատասխան 

հմտություններ և գիտելիքներ ստանալուց հետո, 

ներգրավվեցին «Մարզային արշավ ընդդեմ անօ-

րինական միգրացիայի և թրաֆիքինգի»  ծրագ-

րում: 

"Regional camping against illegal migra-

tion and trafficking" project 

 

When: March 25 - November 30, 2015 

 

Where: Shirak region 

 

Aim: to raise awareness of human trafficking 

and illegal migration, especially among young 

people and residents living in regions and work-

ing migrants and to promote the safe expression 

of migratory behavior. 

 

Description: Gyumri ''Youth Initiative Centre 

NGO in cooperation with ''Armenian Caritas'' im-

plemented the ‘’Regional campaign against illegal 

migration and trafficking" program. 
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Ծրագրի շրջանակներում իրականցվեց հետազո-

տություն, որն ուղղված էր Շիրակի մարզում միգ-

րացիա և թրաֆիքինգ թեմաների շուրջ բնակչության 

հետաքրքրվածության մակարդակի պարզմանը և 

տենդենցների բացահայտմանը: Այն իր մեջ ներառում 

էր նաև սոց. հարցում, որին մասնակցեցին  շուրջ 80 

երիտասարդ՝ մարզի տարբեր ուսումնական հաստա-

տություններից: 

Հետազոտության շրջանականերում անցկացվեցին 

նաև ֆոկուս-խմբային քննարկումներ, որին մաս-

նակցեցին շրջանառու միգրանտներ, մեկ քաղաքային 

և երեք գյուղական համայնքների ՏԻՄ ներկայա-

ցուցիչներ: 

Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից 

հետո,  «Անօրինական միգրացիա և թրաֆիքինգ» թե-

մայով անցկացվեց դասընթացներ մարզի 14 

համայնքների 28 ուսումնական հաստատություննե-

րում, որին մասնակցեցին 16-20 տարեկան 500-ից 

ավելի երիտասարդներ:  

Ծրագրի բյուջեն` 1.550.600 դրամ: 

from Shirak region took part in and, after re-

ceiving appropriate skills and knowledge 

were involved in "Regional campaign against 

illegal migration and trafficking" program as 

junior trainers. 

A research was held within the framework of 

the project which aimed at revealing the level  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of interest in migration and trafficking among 

people in Shirak region and discovering the 

possible trends. It also included a social sur-

vey, in which from different educational insti-

tutions 80 young people had participation. 

Focus group discussions were also held 

within the framework of the research with 

migrants and representatives from an urban 

and three rural communities. 

After analyzing the survey results, workshops 

had been conducted on "Illegal Migration and  

Trafficking" in  28  educational institutions of 

14 communities of the region with more than 

500 young participants aged between 16-20. 

The project budget: 1.550.600 AMD.  
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«Սերունդ-փոխանակում-ուսուցում 2»  

միջազգային ուսումնական այց 
 

Երբ՝ սեպտեմբեր 20 - 25, 2014 

 
 

Որտեղ՝ Գյումրի, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ՝ նպաստել Եվրամիության և Արևելյան 

Եվրոպայի երկրների ավագ սերնդի ներկայա-

ցուցիչների և երիտասարդների` երիտասարդական 

և կամավորական աշխատանքում ներգրավվածու-

թյան բարձրացմանը` փորձի փոխանակման և հա-

մագործակցության ստեղծման միջոցով:  
 

Նկարագրություն՝ Գյումրու «Երիտասարդական 

նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, համագոր-

ծակցելով ֆրանսիական «Դինամիկ Պլուղիլ» ՀԿ-ի 

հետ, Եվրամիության «Էրազմուս+» ծրագրի շրջա-

նակներում Գյումրիում հյուրընկալեց  միջազգային 

ուսումնական այց, որի ընթացքում տեղի ունեցան 

այցեր պետական և հասարակական կազմակեր-

պություններ` Գյումրիում, Վանաձորում և Երևա-

նում: Մասնակցիները նաև հանդիպեցին ՀՀ 

Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախա-

րարության, Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույ-

թի և երիտասարդության հարցերի բաժնի աշխա-

տակիցների հետ, որոնց հետ քննարկվեցին ավագ 

սերնդի ներկայացուցիչներին երիտասարդական և 

կամավորական աշխատանքում ներգրավելու մա-

սին հարցեր: Ուսումնական այցի արդյունքում մշակ-

վեց նոր ուղեցույց երիտասարդական և կամա-

վորական աշխատանքում ավագ սերնդի և երիտա-

սարդների ներգրավվածությունը բարձրացնելու 

համար: Մասնակիցների կողմից կազմակերպված  

մշակութային երեկոների շնորհիվ ներկայացվեցին 

մյուս մասնակից երկրների մշակույթները ևս: 

Ուսումնական այցը համախմբել էր 30 ներկայա-

ցուցչի վեց երկրից` Հայաստանից, Վրաստանից, 

Ֆրանսիայից, Իտալիայից, Գերմանիայից և Մալ-

թայից: 

Ծրագրի բյուջեն՝ 16.520 եվրո: 

 

“Generation- Exchange- Learning 2” 

international study visit 
 

When: September 20 - 25, 2014 

 

Where: Gyumri, Shirak region 

 

Aim: to promote young and elder generation 

representatives from EU and EECA countries 

involvement in youth and volunteer work 

through experience exchange and forming 

cooperation. 

 

 

Description:  Gyumri ‘’Youth Initiative Centre’’ 

NGO in cooperation with Dynamiques Plu-

rielles NGO hosted an international study visit 

in Gyumri in the framework of Erasmus + pro-

gramme.  

During the study tour visits to state and non-

governmental organizations were held in Gyu-

mri, Vanadzor and Yerevan. Participants of the 

study visit also met with representatives of va-

rious departments of ministry of Sport and 

Youth Affairs of RA, with Culture and Youth 

Affairs department of municipality of Gyumri 

where the main topic of discussion was how to 

increase the involvement of elder generation in 

youth work and volunteerism. As a result of 

the study visit a new guideline was designed 

to help increase youth and volunteer work of 

elder and younger generations. 

Thanks to cultural events and non-formal mee-

tings organized by the participants, other 

countries’ cultures were presented as well. 

The study visit brought together 30 partici-

pants from Armenia, Georgia, France, Italy, 

Germany and Malta. 

The budget of the project: 16.520 EUR.  
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«Երիտասարդների քաղաք»   

 

Երբ՝ օգոստոսի 12, 2015 

 

Որտեղ՝  Գյումրի, Շիրակի մարզ 

 

Նկարագրություն՝  

2015թ. օգոստոսի 12-

ին «Երիտասարդնե-

րի քաղաք» անվան-

ված համընդհանուր 

խորագրի ներքո 

Գյումրու «Երիտա-

սարդական նախա-

ձեռնությունների 

կենտրոն» հասարա-

կական կազմակեր-

պության նախաձեռ-

նությամբ առաջին անգամ Գյումրիում նշվեց 

Երիտասարդների միջազգային օրը։  

Տեղի ունեցավ միջոցառման պաշտոնական 

բացում, որտեղ իրենց ողջույնի ու շնորհա-

վորանքի խոսքով հանդես եկան Գյումրու «Երի-

տասարդական նախաձեռնությունների կենտ-

րոն» ՀԿ-ի նախագահ Արթուր Նաջարյանը և 

Գյումրու քաղաքապետարանի Մշակույթի  և   

երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ 

Արտուշ Մկրտչյանը։ Այնուհետ մեկնարկեց 

ուլունքագործություն, կավագործություն, տա-

րազի զարդանախշեր, հուշանվերների պատ-

րաստում ձեռագործ աշխատանքների փառա-

տոնը: Մեկ այլ հատվածում երիտասարդական 

հասարակական կազմակերպությունների և 

կրթական կենտրոնների էքսպո ցուցահանդեսն 

էր՝ «Հայ երիտասարդն ու Եվրոպական կամա-

վորական ծառայությունը», Եվրոպական կամա-

վորական ծառայություն ծրագրի և հնարա-

վորությունների ներկայացումը։ 

Միջոցառումը եզրափակվեց ժամը 18։30-ին 

Գյումրու Վարդանանց հրապարակում «Արատ-

տա», «Փիլըոուս ֆեմըլի», «Փլայըրս», երիտա-

սարդական երաժշտական խմբերի մասնակցու-

թյամբ կազմակերպված համերգային ծրագրով:  

 

  ''The City of Youth ” 

 

   When:  August 12, 2015 

 

   Where: Gyumri, Shirak region 

 

Description:  on the 12th of 

August, in 2015, for the first 

time in Gyumri the Interna-

tional Youth Day was cele-

brated on the initiative of 

Gyumri  ‘’Youth Initiative 

Centre NGO under the title 

“The city of youth”.  

The event was launched in 

Gyumri Central park, where 

educationaly and culturally 

oriented NGOs had their own 

pavilions.  

The official opening ceremony took place with 

welcoming and congratulatory speeches of 

Gyumri “Youth Initiative Centre” NGO president 

Artur Najaryan and the head of the Department of 

Culture and Youth Affairs Artush Mkrtchyan. 

Then, bead, pottery, costumes ornaments and 

souvenirs making workshops took place. In the 

other part of the park there was an expo exhibi-

tion of youth organizations and educational cen-

tres and the presentation about the ‘’European 

Voluntary Service’’ program and its opportunities 

The event ended at 18:30 in Vardanants square 

with a concert, where the musical bands ''Aratta'', 

''The Pillows Family'' ''The Pliers'' participated.  
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«Նոր որակներ - ավելի լավ 

արդյունքներ» միջազգային 

դասընթաց 

 

Երբ` hոկտեմբեր 20 - 27, 2015 

 

Որտեղ՝ Թորոս, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ՝ երիտասարդական աշխատող-

ներին տալ հմտություններ, որոնք 

անհրաժեշտ են երիտասարդական 

աշխատանքում կոնֆլիկտների 

հանգուցալուծման ժամանակ կա-

ռուցողական և համակարգված 

մոտեցում ցուցաբերելու համար:  

 

Նկարագրություն՝ Գյումրու 

«Երիտասարդական նախաձեռնու-

թյունների կենտրոն» ՀԿ-ն Չեխիայի 

«Գլոբ» կազմակերպության հետ համատեղ 

հոկտեմբերի 20-ից 27-ը հյուրընկալեց  յոթօրյա 

միջազգային դասընթաց, որն իրականացվում 

էր Եվրամիության «Էրազմուս պլյուս» ծրագրի 

շրջանակներում:  

Դասընթացի նպատակն էր երիտասարդական 

աշխատողներին տալ անհրաժեշտ հմտու-

թյուններ՝ երիտասարդական աշխատանքում 

կոնֆլիկտների հանգուցալուծման ժամանակ 

կառուցողական և համակարգված մոտեցում 

ցուցաբերելու համար:  

Ծրագիրը նախատեսված էր երիտասարդա-

կան ոլորտի աշխատողների համար, ովքեր 

աշխատում էին անմիջապես երիտասարդ-

ների հետ և ցանկանում էին զարգացնել իրենց 

կարողություններն անհատական երիտասար-

դական աշխատանքում և ստեղծել միջազ-

գային համագործակցություն՝ երիտասար-

դական աշխատանքի ոլորտում: Դասընթացը 

մասնակիցներին տրամադրեց գիտելիքներ և 

հմտություններ, որոնք կօգնեն հաղթահարել 

կոնֆլիկտները երիտասարդական աշխատան-

քում և հասնել հանգուցալուծման: 

Ծրագրին մասնակցում էին Հայաստանից, 

Մոլդովայից, Հունաստանից, Չեխիայից,  

Վրաստանից և Ուկրաինայից ժամանած 28 

երիտասարդներ: 

Ծրագրի բյուջեն՝  19.176  եվրո: 

 

‘’New Qualities - Better Results’’ interna-

tional training course  

 
When: October 20 -  27, 2015 

 

Where: Toros, Shirak region 

 
Aim: to enable youth workers to demonstrate a 

more constructive and 

systematic approach 

when dealing with 

conflicts in youth work. 

 

Description:  Gyumri 

“Youth Initiative Cen-

tre” NGO in coopera-

tion with Czech ''The 

Globe" organization 

hosted a 7-day international training course on 

conflicts in youth work in the framework of 

"Erasmus+" programme from October 20th to Oc-

tober 27th, 2015. 

International training course on conflicts in youth 

work aimed at enabling the youth workers to 

demonstrate a more constructive and systematic 

approach when dealing with conflicts in youth 

work. 

The Training Course was designed for Youth 

Leaders who were directly working with groups of 

young people and wanted to develop their individ-

ual skills and create an international cooperation 

in youth work. The training course provided par-

ticipants with skills and knowledge on overcoming 

conflicts in youth work and reaching the solution 

to the problem. 

The training hosted 28 participants from Armenia, 

Moldova, Greece, Czech Republic, Georgia and 

Ukraine.  

The project budget: 19.176  EUR. 
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Համայնքային զարգացում  Community Development  

 

Եվրոպական կամավորական  
ծառայութուն 

European Voluntary Service 

   ԵՆԿ-ն, Եվրամիության «Երիտասարդու-

թյունը շարժման մեջ» և «Էրազմուս Պլյուս» 

ծրագրի շրջանակներում, իրականցնում է 

«Եվրոպական կամավորական ծառայու-

թյուն» ծրագիրը: ԵԿԾ-ն հայ և եվրոպացի 

երիտասարդներին կամա-

վորական աշխատանք կա-

տարելու հնարավորություն 

է տալիս Հայաստանում և 

Եվրամիության անդամ 

երկրներում:  

    

  ԵԿԾ նպատակն է՝ երի-

տասարդների մեջ սերմա-

նել մարդասիրություն, հան-

դուրժողականություն և 

խրախուսել ակտիվ քաղա-

քացիություն՝ հանուն հա-

մայնքային զարգացման: 

 

    2014-2015 թվականներին ԵՆԿ ՀԿ հյուր-

ընկալել է 13 կամավորների Լեհաստանից, 

Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Դանիայից, 

Շվեդիայից, և ուղարկել 14 հայ կամա-

վորների, ովքեր իրենց կամավորական 

ծառայությունը իրականացրել են Ֆրան-

սիայում, Լեհաստանում, Ռումինիայում, 

Նորվեգիայում, Թուրքիայում: 

 

YIC NGO in the framework of ''Youth In 

Action'' and ''Erasmus +'' 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 2014-2015, 

YIC hosted 13 

volunteers from 

Poland, Germany, 

France, Denmark, Sweden, and have sent 

14 volunteers who carried out their voluntary 

service in France, Poland, Romania, 

Norway, Turkey. 
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“Active Citizens in Caucasus”  

 

When: October 2013 - October 2014  

 

Where:  Gyumri, Shirak region 

 

Aim: to promote the active citizenship and 

inclusion of marginalized youth:  

unemployed young people, children and youth 

with special needs, and young people from de-

prived and rural areas. The activities aim to 

strengthen the role of and outreach to local 

youth organizations and support the develop-

ment of youth work in the Southern Caucasus. 

 

Volunteers’ Names:  Alex Foss Drey, Judith 

Fürstenberg (Germany) 

 

Volunteers Tasks: to conduct and lead Ger-

man cultural club for youth at the YIC office and 

Gyumri Pedagogical University; present Ger-

man language and culture to the schoolchildren 

of Gyumri German School; assist the organiza-

tion in ongoing activities. 

The budget of the prօject: 14.380 EUR. 

«Ակտիվ քաղաքացիները Կովկասում» 

 

Երբ՝ հոկտեմբեր 2013 - հոկտերմբեր 2014  

 

Որտեղ՝ Գյումրի, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ՝ խրախուսել ակտիվ քաղաքացիու-

թյունը և երիտասարդների խոցելի խմբերի` գոր-

ծազուրկ երիտասարդների, հատուկ կարիքներով 

երեխաների և երիտասարդների, գյուղական հա-

մայնքների երիտասարդների ներգրավումը: Գոր-

ծողությունների նպատակն է ամրացնել տեղական 

երիտասարդական կազմակերպությունների դերը 

և հանրայնացումը և աջակցել երիտասարդական 

աշխատանքի զարգացմանը Հարավային Կովկա-

սում:   
 

Կամավորների անունները` Ալեքս Ֆոսս Դրեյ և 

Յուդիթ Ֆյուրշթենբերգ (Գերմանիա) 
 

Կամավորի առաջադրանքները` երիտասարդ-

ների համար կազմակերպել և վարել գերմա-

նական մշակութային ակումբ  ԵՆԿ գրասենյակում 

և   Գյումրու մանկավարժական ինստիտուտում, 

ներկայացնել գերմանական մշակույթը և լեզուն 

Գյումրու գերմանական դպրոցի աշակերտներին, 

օգնել կազմակերպությանն ընթացիկ գործու-

նեության մեջ: 

Ծրագրի բյուջեն՝ 14.380 եվրո: 

ԵԿԾ Հյուրընկալում  EVS  Hosting 
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“Schuman Volunteers = Active Citizens” 

 
When: November 2013 - November 2014  

 

Where:  Gyumri, Shirak region 

 

Aim: to create opportunities for volunteers 

to learn about non-formal education methods 

through organizing various leisure time activities 

and programmes. 

 

Volunteer’s  

Name:  Krystyna 

Lewńska (Poland) 

 

Volunteer Tasks: to con-

duct and lead Photo-

graphy club, online dis-

tance classes on Euro-

pean studies,  English dis-

cussion club, and Chinese 

club; present Polish lan-

guage and culture at Po-

lish community. 

The budget of the project: 

4.560 EUR.  

«Շումանի կամավորներ = Ակտիվ 

քաղաքացիներ» 

 

Երբ` նոյեմբեր 2013 - նոյեմբեր 2014 

 

Որտեղ՝  Գյումրի, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ՝ կամավորների համար ստեղծել  ոչ-

ֆորմալ կրթության մեթոդների մասին սովորելու 

հնարավորություններ` կազմակերպելով տարբեր 

ժամանցային միջոցառումներ և ծրագրեր: 

 

Կամավորի անունը՝ 

Քրիստինա Լևինսկա 

(Լեհաստան) 

 

Կամավորի 

 Առաջադրանքները՝ 

 կազմակերպել և վարել լու-

սանկարչական ակումբ, առ-

ցանց հեռակա ուսուցում, 

քննարկումների և չինարենի 

ակումբներ, ներկայացնել լե-

հական մշակույթը և լեզուն 

Գյումրու լեհական համայն-

քում: 

Ծրագրի բյուջեն` 4.560 

եվրո: 
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«Նոր սկիզբ» 

  

Երբ՝ մարտ - սեպտեմբեր, 2015 

 

Որտեղ՝ Գյումրի, Շիրակի մարզ 

  

Նպատակ՝ աջակցել Գերմանիայում և Հայաս-

տանում երիտասարդների 

հզորացմանը՝ աջակցելով 

նրանց կարողությունների 

զարգացմանը, իրենց բարե-

կեցությունն ու ինքնա-

վստահությունը խթանելու 

համար, ինչպես նաև բարձ-

րացնել միջմշակութային 

երկխոսությունը և փոխըմ-

բըռնումը տարբեր սոցիա-

լական և մշակութային 

պատկանելիություն ունեցող երիտասարդների 

շրջանում և խթանել կամավորությունը՝ որպես 

երիտասարդների ակտիվ մասնակցության և 

հզորացման գործիք։ 

   

Կամավորի անունը` Շտեֆի Բորն        

(Գերմանիա) 

  

Կամավորի 

առաջադրանքները` 

Եվրոպական մշակույթի՝ 

մասնավորապես գերմանա-

կան մշակույթի, իրազեկվա-

ծության բարձրացման վե-

րաբերյալ կազմակերպել մի-

ջոցառումներ, աշխատա-

րաններ, կազմակերպել ժա-

մանցային միջոցառումներ՝ 

«Ուրբաթօրյա սրճարան», 

արհեստի և արվեստի աշ-

խատարաններ, վարել գեր-

մաներենի ակումբներ, ներ-

կայացնել գերմանական 

մշակույթը և լեզուն տեղի 

դպրոցում: 

Ծրագրի բյուջեն՝ 4.275 եվրո: 

  

“New Start”   
 

When: March - September, 2015    

 

Where:  Gyumri, Shirak  region 

 

Aim: to support youth empowerment in Germany 

and Armenia by support-

ing the development of 

competences  to foster 

their well-being and self-

confidence, as well as 

enhancing intercultural 

dialogue and mutual un-

derstanding among 

young people from differ-

ent social and cultural 

backgrounds, Promoting 

volunteering as a tool for 

active participation and empowerment of young 

people. 

 

 

Volunteer's Name:  Steffi Born  (Germany) 

 

 

Volunteer Tasks: to 

organize activities, 

workshops on raising 

awareness of European 

culture in relation to 

German culture, organ-

izing leisure time 

events-indoor and out-

door Friday's Cafes, Art 

and Crafts workshops, 

leading German lan-

guage clubs, organizing 

interactive presenta-

tions of German culture 

and language at a local 

school. 

 

The budget of the project: 4.275 EUR. 
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«Շումանի կամավորները բացահայտում 

են շարժունակությունը» 

  

Երբ` մայիս - սեպտեմբեր, 2015 

 

Որտեղ՝ Գյումրի,  Շիրակի մարզ 

  

Նպատակ՝ խթանել կամա-

վորությունը, ստեղծագործա-

կան միտքը, արվեստը և միջ-

մշակութային ուսուցումը ե-

րիտասարդների շրջանում, 

ինչպես նաև ձեռնարկատի-

րության զգացումն ու բարձ-

րացնել երիտասարդների աշ-

խատունակությունը: 

  

Կամավորի անունը` 

Յացեկ Կոցիոլեկ 

(Լեհաստան) 

  

Կամավորի 

առաջադրանքները` վարել իսպաներենի 

ակումբ, ԵՆԿ ՀԿ-ի մյուս կամավորնեի հետ 

համագործակցելով՝ շարունակել աշխատել 

ընթացիկ ծրագրերի վրա և կազմակերպել 

ժամանցային միջոցառումներ, ինչպիսիք են՝ 

տարբեր թեմաներով հայտնի «Ուրբաթօրյա 

սրճարան»-ների  շարքը, արհեստի և արվեստի 

աշխատարանները և այլն։ Ներգրավվածություն 

և աջակցություն հանրային կապերի ընթացիկ 

գործունեությանը, կազմակերպել  Adobe 

Photoshop և Illustrator համակարգչային 

ծրագրերի ուսուցման աշխատարաններ, պատ-

րաստել ընթացիկ ծրագրերի և 

միջոցառումների պաստառներ և 

ինֆորմացիոն նյութեր։ 

Ծրագրի բյուջեն՝ 5.460  եվրո: 

“Schuman Volunteers Explore Mobility”   

 

 

When: May - September, 2015    

 

Where: Gyumri, Shirak region  

 

Aim: to promote volun-

teering, creativity, art 

and intercultural learn-

ing among young peo-

ple, as well as fostering 

the sense of entrepre-

neurship and raising 

youth employability. 

 
Volunteer's Name:  

Jacek Kociolek  

(Poland) 

 
Volunteer Tasks: to 

run Spanish language club, in cooperation with 

other EVS volunteers in YIC, continue working on 

on-going projects and organizing leisure time 

events, such as the series of very popular 

“Friday’s Café” on various topics and themes, Art 

and Crafts workshops, etc. Involvement and as-

sistance in Public Relation sector with the on-

going tasks, organizing workshops on Adobe Pho-

toshop and Illustrator, designing the posters, info 

materials of the on-going activities and projects. 

The budget of the project: 5.460 EUR. 
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«Կամավորությունը՝ հանուն 

փոփոխության» 

  

Երբ` հուլիս - օգոստոս, 2015 

 

Որտեղ՝ Գյումրի, Շիրակի մարզ 

  

Նպատակ՝ խթանել երիտասարդների 

ներգրավվածությունը կամավորական աշխա-

տանքի մեջ՝ աշխատանքային հմտությունները 

հարստացնելու նպատա-

կով, ներգրավել կամավո-

րին և երիտասարդներին 

միջմշակութային ուսուց-

ման և երկխոսության մեջ 

ոչ-ֆորմալ կրթական գոր-

ծունեության շնորհիվ։  

  

Կամավորի անունը՝ 

Էմմա Ռոնգրեն (Շվեդիա) 

 
 

Կամավորի 

առաջադրանքները՝   երիտասարդներին և 

երիտասարդական կազմակերպություններին 

տրամադրել տեղեկատվություն Եվրոպական 

կամավորական ծառայության և Եվրոպական 

միության կողմից տրամադրվող այլ կամավո-

րական ծրագրերի մասին, կազմակերպել 

բացօթյա կինոդիտումներ և աջակցել կազմա-

կերպության հանրային կապերի ընթացիկ 

աշխատանքներին:  

Ծրագրի բյուջեն՝ 1.397 եվրո: 

“Volunteering for Change”   

 

 

When: July - August, 2015    

 

Where:  Gyumri, Shirak region  

 

Aim: to  empower young people to get engaged 

in voluntary work for enriching job-related skills, 

integrate the volunteer and young people into 

intercultural learning 

and dialogue through 

non-formal educa-

tional activities. 

 

Volunteer's Name:  

Emma Rönngren  

(Sweden) 

     

Volunteer Tasks: to 

provide young people 

and youth organiza-

tions with information about European Voluntary 

Service and other voluntary programs offered 

by the European Union, to օrganize open air 

cienam and assist in Public Relation sector with 

the on-going tasks.  

The budget of the project: 1.397 EUR. 

https://www.facebook.com/emmaronngren
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«Եվրո 2016-ի ճանապարհին» 

  

Երբ`  oգոստոս, 2015 

 

Որտեղ` Գյումրի,  Շիրակի մարզ 

  

Նպատակ`  խթանել կամավորությունը որ-

պես երիտասարդների ինքնազարգացման մե-

խանիզմ՝ նպաստելով երիտասարդների մաս-

նակցությանը և ակտիվ ներգրավվածությանը։ 

Ծրագիրը նաև անմիջականորեն նպատակ 

ուներ ընդլայնելու տեղի երիտասարդների պատ-

կերացումները եվրո-

պական քաղաքացիու-

թյան, կամավորության  

մասին:    

  

Կամավորների 

անունները` 

Լետիսիա Կոսսարտ, 

Ֆրեդերիկ Դելոբելե 

(Ֆրանսիա) 

 

Կամավորների առաջադրանքները՝  Գյում-

րիում կազմակերպել կամավորություն և երի-

տասարդների մասնակցություն թեմաներով 

մեկամսյա հանրային  միջոցառումներ, ինչպես 

նաև Գյումրու Ֆուտբոլային ակադեմիայի սա-

ների հետ անցկացնել ֆուտբոլային հանդիպում-

վարժանքներ։ 

Ծրագրի բյուջեն՝  2.046 եվրո: 

  

“On the road to Euro 2016”   

 

When: August, 2015    

 

Where:  Gyumri, Shirak  region 

 

Aim: to promote volunteerism as a mechanism 

for self-development and self-realization by em-

powering youth active involvement and participa-

tion. The project also directly aimed at enlarging 

the scope of knowledge of the local youth on Eu-

ropean citizenship, youth participation and volun-

teering as a tool for employability. 

 

Volunteers’ Names: Laëtitia Cossart, Frédéric 

Delobelle (France) 

 

 Volunteers’ Tasks: 

to organize a month-

long public events 

titled ''Volunteering 

and Youth Participa-

tion'' in Gyumri , as 

well as football train-

ing with the students 

of Gyumri-Football 

Academy.  

 

The budget of the project: 2.046 EUR. 

 

https://www.facebook.com/emmaronngren
https://www.facebook.com/emmaronngren
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«Սովորի՛ր հզորացնել» 

  

Երբ`  հոկտեմբեր, 2015 - հուլիս, 2016 

 

Որտեղ` Գյումրի, Շիրակի մարզ  

  

Նպատակ` նպաստել  երիտասարդների մոտ 

ստեղծագործական և գեղարվեստական հմտու-

թյունների զարգացմանը, ինչպես նաև միջմշա-

կութային իրազեկմանը և հաղորդակցմանը:  

 

Կամավորի անունը` Սաբինա Ռակոչի 

(Լեհաստան)   

 

Կամավորի 

առաջադրանքները՝  

Շիրակի մարզի 13-30 տա-

րեկան երիտասարդների 

համար անցկացնել «Ձե-

ռագործ աշխատանք»-ի ա-

կումբ, աջակցել   «Միջմը-

շակութային ակումբ»-ի և 

«Ուրբաթօրյա սրճարան» ի 

կազմակերպչական  աշ-

խատանքներին: 

Ծրագրի բյուջեն՝  5.875 եվրո: 

“Learn to Empower”   

 

When: October, 2015 - July, 2016 

 

Where:  Gyumri, Shirak region  

 

Aim: to promote the development of creativie 

and artistic skills as well as intercultural aware-

ness and communication among youth 

 

Volunteer's Name: Sabina Rakoczy (Poland) 

     

Volunteer Tasks: to run 

the “Handicraft” Club for 

the young people aged 

13-30 and Shirak region 

and to support in organi-

zational activities of 

"Intercultural Club" and 

"Friday Cafe".  

The budget of the pro-

ject: 5.875 EUR. 
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«Եղի՛ր աշխատունակ» 

  

Երբ`  հոկտեմբեր, 2015 - հուլիս, 2016 

 

Որտեղ` Գյումրի, Շիրակի մարզ 

  

Նպատակ` նպաստել երիտասարդների մոտ 

ձեռնարկատիրական մտածողության ձևավոր-

մանը, աշխատաշուկայում երիտասարդների 

մրցունակության բարձրացմանը, ինչպես նաև 

միջմշակութային հաղորդակցմանը:  

 
 

Կամավորների անունները` Սեբաստիան 

Ռիխլովսկի (Գերմանիա), Կիրստինե Կնուձեն 

(Դանիա) 
  

Կամավորների առաջադրանքները` Շիրակի 

մարզի 16-25 տարեկան երիտասարդների հա-

մար կազմակերպել ինքնակենսագրական, շար-

ժառիթային նամակ, էլեկտրոնային գրագի-

տություն, աշխատանքային հար-

ցազրույց, սոցիալական ցանցեր 

թեմայով աշխատարաններ, վա-

րել գերմաներեն լեզվի ակումբ, 

ինչպես նաև աջակցել «Ձեռներե-

ցության ակումբ»-ի աշխատանք-

ների կազմակերպմանը:  

Ծրագրի բյուջեն` 10.242 եվրո: 

  

“Be Employable”   

 

When: October, 2015 - July, 2016 

 

Where:  Gyumri, Shirak region 

 

Aim: to contribute to the formation of entrepre-

neurial mindset in young people as well as to in-

crease youth competitiveness in the job market. 

 

Volunteers’ Name: Sebastian Richlowski 

(Germany), Kirstine Knudsen (Danmark) 

     

Volunteers’ Tasks: to organize workshops on 

the topics CV, Motivation letter writing, E-literacy, 

Job Interview, Social Networking for young peo-

ple aged 16-25 in Shirak region, to led German 

club as well as to support the organizing of the 

'Entrepreneurship Club" activities.  

The project 

budget: 10.242 

EUR. 

https://www.facebook.com/emmaronngren
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ԵԿԾ Ուղարկում EVS Sending 

“Synergy 4 Youth Work in Croatia”  

 
 

 

When: October, 2013 - September, 2014  

 

Where:  Zagreb, Croatia 

 

Hosting Organization: Cen-

tar za osobni i profesionalni 

razvoj Syncro 

 

Volunteer’s Name:  Vero-

nika Gevorgyan 

 

Volunteer’s Tasks: to support 

the organization in ongoing activi-

ties and projects.  

The project budget: 7.670 EUR. 

 

«Համադաշնություն Խորվաթիայում 

երիտասարդական աշխատանքի 

համար» 
 

Երբ` hոկտեմբեր, 2013 - սեպտեմբեր, 2014 
 

Որտեղ`  Զագրեբ, Խորվաթիա 
 

 

Հյուրընկալող 

կազմակերպությունը` Centar 

za osobni i profesionalni razvoj 

Syncro 
 

Կամավորի անունը` Վերոնիկա 

Գևորգյան 
 

Կամավորի առաջադրանքները` 

աջակցել կազմակերպության ընթացիկ 

գործունեությանն ու ծրագրերին:  

Ծրագրի բյուջեն՝ 7.670 եվրո: 

«Համերաշխության ճանապարհին» 
 

Երբ` hոկտեմբեր, 2013 - hոկտեմբեր, 2014 
 

Որտեղ`  Լեֆկադա, Հունաստան 
 

Հյուրընկալող կազմակերպությունը` Solida-

rity Track 
 

Կամավորի անունը` Գոհար Բարսեղյան 
 

 

Կամավորի 

առաջադրանքները` 

աջակցել ծերերի տանն 

իրականացվող միջոցա-

ռումներին, կազմակերպել 

մշակութային միջոցառում-

ներ ծերերի համար: 

Ծրագրի բյուջեն՝  8.978 

եվրո: 

“On the Way of Solidarity” 
 

When: October, 2013 - September, 2014  
 

Where:  Lefkada, Greece  

 

Hosting Organization: Solidarity Track  

 
Volunteer’s Name: Gohar Barseghyan  

 
Volunteer’s 

Tasks:   

to support the acti-

vities at an elderly 

centre; organize 

cultural events for 

the seniors. 

The project budget: 8.978  EUR. 
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“EVS for refugees”  

 

When: February–November, 2014  

 

Where:  Białystok,  Poland  

 

Hosting Organization: Founda-

tion of Education and Creativity 

 

Volunteer’s Name: Anet Shami-

rian 

 

Volunteer՚s Tasks: to organize 

intercultural activities at the kinder-

garden for refugee kids.  

The project budget: 18.100 EUR. 

 

 

«ԵԿԾ փախստականների համար» 

 

Երբ` փետերվար–նոյեմբեր, 2014 

 

Որտեղ՝  Բիալիստոկ, Լեհաստան 

 

Հյուրընկալող կազմակերպու-

թյունը՝ Կրթության և ստեղծարա-

րության հիմնադրամ  

 

Կամավորի անունը՝ Անեթ 

Շամիրյան 

 

Կամավորի  առաջադրանքները՝ 

կազմակերպել միջմշակութային 

ծրագրեր փախստական երեխաների  

մանկապարտեզում: 

Ծրագրի բյուջեն՝ 18.100 եվրո: 

«Լավագույն ԵԿԾ» 
 

Երբ՝  ապրիլ, 2014 - ապրիլ, 2015 

 

Որտեղ՝ Կրաժենսկի, Լեհաստան 

 

Հյուրընկալող կազմակերպու-

թյուն՝ Stowarzys-zenie “Dorośli – 

Dzieciom” 

 

Կամավորի անունը՝ Անի        

Հովհաննիսյան 

 

Կամավորի առաջադրանքները՝ 

կազմակերպել և երիտասարդների հա-

մար վարել դասընթացներ (արվեստ,  

երաժշտություն, թատրոն, լուսանկարչու-

թյուն, լրագրություն և այլն),  աջակցել մշա-

կութային միջոցառումների կազմակերպ-

մանը: 

Ծրագրի բյուջեն` 47.813 եվրո: 

“Best EVS” 
 

When: April, 2014 - April, 2015  

 

Where: Krajeńskie, Poland 

 

Hosting Organization: Sto-

warzyszenie “Dorośli – Dzieciom” 

 

Volunteer՚s Name: Ani 

Hovhannisyan  

 

Volunteer’s Tasks: to organize and 

lead classes for young people (art, mu-

sic, sport, theatre, photography, journa-

lism etc.), support in organizing cultural events.  

The budget of the project: 47.813 EUR. 

 

 



28 

 

“Aici Acolo 13 14 ”  
 
 

When: September, 2014 - June, 2015 

 

Where:  Bucharest, Romania  

 

Hosting  Organization: A.C.T.O.R.- Asociatia 

Culturala pentru Teatru si Origami din Romania 

 

Volunteers՚ Names: Artsroon Pivazian, Arpine 

Nikolyan 

 

Volunteers՚ Tasks: to assist in clinic animation 

activities for kids in hospitals and social centers, 

promote volunteering, organize fundraising cam-

paigns, events and competitions for  kids, and 

youth from rural areas.  

The project budget: 11.376 EUR. 

 

 

«Aici Acolo 13 14» 
 

 

Երբ` սեպտեմբեր, 2014 - հունիս, 2015 

 

Որտեղ՝ Բուխարեստ, Ռումինիա 

 

Հյուրընկալող կազմակերպությունը՝ 

A.C.T.O.R.- Asociatia Culturala pentru Teatru si 

Origami din Romania 

 

Կամավորների անունները` Արծրուն 

Հովհաննիսյան, Արփինե Նիկոլյան 

 

Կամավորի առաջադրանքները` աջակցել 

կլինիկական անիմացիոն գործունեությանը 

մանկական  հիվանդանոցներում և սոցիա-

լական կենտրոններում, խրախուսել կամավո-

րությունը, կազմակերպել դրամահավաքության 

արշավներ, միջոցառումներ և մրցույթներ    

գյուղական վայրերի երեխաների ու երիտա-

սարդների համար:  

Ծրագրի բյուջեն՝ 11.376 եվրո: 
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“Rolling Istanbul”   
 

Երբ՝ հունվար - դեկտեմբեր 2015 

 

Որտեղ՝  Ստամբուլ, Թուրքիա 

 

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ 

«Հրանտ Դինք»  հիմնադրամ 

 

Կամավորներիի անունները` Օքսանա 

Կարապետյան, Արմենուհի Նիկողոսյան 

 

Կամավորների առաջադրանքները՝ աջակ-

ցել համայնքային կամավորների  և «Հրանտ 

Դինք» հիմնադրամների կողմից իրակա-

նացվող ծրագրերի մասին տեղեկատվության 

տարածմանը Հայաստանում և արտերկրում, 

աջակցել «Հրանտ Դինք» հիմնադրամին ստեղ-

ծելու համագործակցային ցանցեր հայաս-

տանյան և արտասահմանյան կազմակեր-

պությունների հետ, իրականացնել  հայերենից 

անգլերեն և անգլերենից հայերեն թարգ-

մանություններ։ 

Ծրագրի բյուջեն՝ 9.000 եվրո: 

“Rolling Istanbul”   
 

When: January - December 2015 

 

Where:  Istanbul, Turkey 

 

Hosting organization: Hrant Dink Foundation 

 

Volunteers՚ Names: Oksana Karapetyan,  

Armenuhi Nikoghosyan 

 

Volunteers՚ Tasks: to support the dissemina-

tion of information on the programs implemented 

by Community Volunteers and Hrant Dink Foun-

dation in Armenia and abroad to help Hrant Dink 

Foundation to create cooperative networks with 

Armenian and foreign organizations, to do trans-

lations from Armenian into English and from 

English into Armenian . 

The budget of the project: 9.000 EUR  
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«ԵԿԾ: 50-4-10» 

 

Երբ` ապրիլ, 2015 - ապրիլ, 2016 

 

Որտեղ՝  Սեպոլնո-Կրաժենսկի, Լեհաստան 

 

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Sto-

warzyszenie “Dorośli - Dzieciom” 

 

Կամավորի անունը` Տաթևիկ Ավետիսյան 

 

Կամավորի առաջադրանքները՝ աջակցել 

արվեստ, երաժշտություն, թատրոն խոհա-

րարություն, լուսանկար-

չություն, լրագրություն 

թեմաներով աշխատա-

րանների կազմակերպ-

չական աշխատանքնե-

րին, կազմակերպել ցու-

ցահանդեսներ, աջակցել  

«Երիտասարդ ստեղծա-

գործողների ակումբի»   

համար  վեբկայքի պատ-

րաստման աշխատանք-

ներին: 

Ծրագրի բյուջեն`  71.995 

եվրո: 

  

“ EVS: 50-4-10 ”   

 

When: April, 2015 - April, 2016 

 

Where: Sępólno Krajeńskie, Poland 

 

Hosting organization: Stowarzyszenie 

“Dorośli - Dzieciom” 

 

Volunteer՚s Name: Tatevik Avetisyan  

 

Volunteer's Tasks: to support organizational 

activities of the workshops on the topics Art, mu-

sic, theater, cooking, 

photography, journal-

ism, to organize exhibi-

tions, to support the 

preparation  work of the 

website for the club of 

young artists. 

The budget of the pro-

ject: 71.995 EUR. 
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«Եվրո 2016-ի ճանապարհին» 

 

Երբ՝ հուլիս - օգոստոս, 2015  

 

Որտեղ՝  Լենս - Լիեվին, Ֆրանսիա  

 

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ Mission 

Locale de l’Agglomération de Lens Liévin 

 

Կամավորների անունները՝ Լենա 

Առաքելյան, Մարիետա Գևորգյան 

  

Կամավորների առաջադրանքները՝ աջակ-

ցել տեղական նախաձեռնությունների մասին 

տեղեկատվության տարածմանը, իրականաց-

նել լեզվական,  մշակութային աշխատարան-

ներ և ժամանցային միջոցառումներ երիտա-

սարդների և 

դեռահաս-

ների համար, 

ներկայացնել 

«Էրազմուս 

Պլյուս» 

ծրագիրը, 

աջակցել Եվ-

րո 2016 միջո-

ցառման  

կազմակերպչական աշխատանքներին: 

Ծրագրի բյուջեն՝  7.980 եվրո: 

  

“On the road to EURO 2016”   

 

When: July - August, 2015 

 

Where: Lens - Lievin, France 

 

Hosting organization: Mission Locale de l’Ag-

glomération de Lens Liévin 

 

Volunteers’ Names: Lena Araqelyan, Marieta 

Gevorgyan 

 

Volunteers’ Tasks: to support the promotion of 

local initiatives, implement linguistic and cultural 

workshops, leisure activities for young  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

people, present Erasmus+ support organization-

al activities of Euro 2016 event. 

The budget of the project: 7.980 EUR. 

 

 

 

https://www.facebook.com/emmaronngren
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«Վայրի կյանքը քաղաքում» 

 

Երբ՝  օգոստոս, 2015 - օգոստոս, 2016 

 

Որտեղ՝  Ժեշուվ, Լեհաստան  

 

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ 

Stowarzyszenie “EKOSKOP” 

 

Կամավորի անունը` Մերի Մամյան 

 

Կամավորի առաջադրանքները՝ աջակցել 

դաշտային աշխատանքների կազմակերպմա-

նը, որոնք կազմակերպվում են Էկոսկոպի կող-

մից, իրականացնել  Բնապահպանության 

թեմայով ծրագրային գաղափարների մշակում, 

աջակցել Բնապահպանական կրթության 

կենտրոնի ստեղծմանը,  իրականացնել գրա-

ֆիկական դիզայնի աշխատանքներ: 

Ծրագրի բյուջեն՝ 6.168 եվրո: 

“Wildlife in the Town”   
 

When: August, 2015 - August, 2016 

 

Where:  Rzeszów, Poland 

 

Hosting organization: Stowarzyszenie 

“EKOSKOP” 

 

Volunteer's Name: Meri Mamyan 

 

Volunteer's Tasks: to support organizing field 

work, which is organized by Ekoskop, to imple-

ment   development of programatic ideas on the 

topic of '' Envirement Protection'', to support cre-

ating  Environmental Education Center, to carry 

out graphic design work. 

The budget of the project: 6.168 EUR. 
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«Երիտասարդները հանուն բնության» 

 

Երբ՝  հոկտեմբեր, 2015 - հուլիս, 2016 

 

Որտեղ՝ Սվելգեն, Նորվեգիա  

 

Հյուրընկալող կազմակերպություն՝ 

Բրեմանգերի քաղաքապետա-

րանի մշակութային բաժին 

 

Կամավորի անունը` Լիլիթ 

Անդրեասյան 

 

Կամավորի 

առաջադրանքները՝ 

կազմակերպել բացօթյա միջո-

ցառումներ՝ վարել բնապահպա-

նական կրթության մասին աշխա-

տարան, անցկացնել շախմատի, 

դաշնամուրի և խոհարարական 

դասեր: 

Ծրագրի բյուջեն՝ 5.670 եվրո: 

“Natur Youngsters”   

 

When: October, 2015 - July, 2016  

 

Where:  Svelgen, Norway  

 

Hosting organization: Cultural department of 

Bremanger Municipality 

 

Volunteer's Name:  Lilit Andre-

asyan 

 

Volunteer's Tasks: to organize 

outdoor activities, conduct work-

shops about environmental educa-

tion , held chess, piano and cook-

ing classes. 

The budget of the project: 5.670 

EUR. 
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«Սովորիր հզորացնել»  միջազգային 

դասընթաց 

 

Երբ`  hուլիս 8 - 15, 2015 

 

Որտեղ` Թորոս, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ` բարելավել մասնակիցների  

գիտելիքները, ապահովելու որակյալ ԵԿԾ ծրագ-

րեր՝ հյուրընկալող կազմա-

կերպությունների ներուժի 

զարգացման միջոցով, ինչ-

պես նաև ‹‹զինելու›› մեն-

թորներին կարևոր մեթոդ-

ներով՝ աջակցելու և ուղ-

ղորդելու ԵԿԾ կամավոր-

ներին՝ ի նպաստ այն հըմ-

տությունների զարգաց-

ման, որոնք կօգնեն լինել 

ավելի աշխատունակ։   
 

Նկարագրություն՝  Գյումրու «Երիտասարդա-

կան նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն 

հուլիսի 8-ից 15-ը հյուրընկալեց յոթօրյա միջ-

ազգային դասընթաց, որն իրականացվեց 

Եվրամիության «Էրազմուս Պլյուս» ծրագրի 

շրջանակներում:   

Ծրագրի մասնակիցները հնարավորություն  

ունեցան ուսումնական այցերի միջոցով բացա-

հայտելու Գյումրիում գործող տարբեր կազմա-

կերպություններում առկա ԵԿԾ մենթորական 

համակարգերը, ներկայացնելու հաջողված փոր-

ձը և հաստատելու համագործակցություն։    

Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները  ծանոթա-

ցան հայկական մշակույթին և այցելեցին Հա-

յաստանի տեսարժան և պատմական վայրեր՝ 

Գառնի, Գեղարդ, Գյումրի և ՀՀ մայարաքաղաք 

Երևան: Տարբեր մշակութային երեկոների և ոչ-

ֆորմալ հանդիպումների շնորհիվ ներկայաց-

վեցին մյուս մասնակից երկրների մշակույթները 

ևս:  

Դասընթացը համախմբել էր  24 մենթորների  

Հայաստանից, Վրաստանից, Լեհաստանից, Մոլ-

դովայից, Ռումինիայից, Իսպանիայից, Թուր-

քիայից և Ուկրաինայից: 

Ծրագրի բյուջեն՝ 19. 696  եվրո: 

 

‘’Learn to Enpower’’ international training 

course 

 

When:  July 8 - 15, 2015 

 

Where:  Toros, Shirak region 

 

Aim:  to empower participants  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 to-

wards the development of 

competences for future em-

ployment.  
 

Description: Gyumri “Youth 

Initiative Centre” NGO hosted 

a 7-day international training 

course on EVS Mentoring in the framework of 

"Erasmus+" programme from July 8th to July 

15th, 2015.  The participants of the training 

course had an opportunity to visit  various EVS 

Sending and Hosting organizations functioning in 

the city of Gyumri to get a closer look on EVS 

Mentoring system, to share good practices, and 

set up partnership links.  During the exchange the 

participants had the opportunity to get to know 

Armenian culture and visit Armenian picturesque 

and historical sites such as Garni, Geghard, Gyu-

mri and RA 

capital 

Yerevan. 

Thanks to 

cultural 

events and 

non-formal 

meetings 

organized by the participants, other countries’ cul-

tures were presented as well. 
 

The training course brought together  mentors 

from Armenia, Georgia, Poland, Moldova, Roma-

nia, Spain, Turkey, Ukraine. 

The budget of the project: 19. 696 EUR. 
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«Ստեղծելով  կամուրջներ,  կառուցելով  

ցանցեր»  միջազգային սեմինար 

 

Երբ՝ hոկտեմբեր 6 - 13, 2015 

 

Որտեղ՝ Գյումրի, Վանաձոր, Երևան, Գորիս, 

Տաթև 
 

Նպատակ՝ խթանել համագործակցություն 

Եվրոպական կամավորական ծառայության 

ծրագրեր իրականացնող կազմակերպություն-

ների միջև՝ բարելավելով վերջինիս իրակա-

նացման որակն ու ապահովելով նորարարական 

մոտեցումներ փորձի փոխանակման միջոցով։ 

 

 Նկարագրություն՝ Գյումրու ‹‹Երիտասարդա-

կան նախաձեռնությունների կենտրոն›› ՀԿ-ն 

հոկտեմբերի 6-ից 13-ը  Եվրամիության 

‹‹Էրազմուս Պլյուս›› ծրագրի շրջանակ-

ներում Հայաստանում հյուրընկալեց 

Եվրոպական կամավորական ծրագրերի 

վերաբերյալ միջազգային համագործակ-

ցության հաստատմանն  ուղղված սեմի-

նար, որի ընթացքում համախմբվեցին և 

գործընկերություն հաստատեցին երի-

տասարդական աշխատողներ, ԵԿԾ 

ծրագրերի համակարգողներ և մենթոր-

ներ, ովքեր ներկայացրին Եվրոպական 

կամավորական ծառայության ծրագրերի 

իրականացման փորձը: Յոթօրյա սեմինարը 

հագեցած էր նաև ուսումնական այցերով,  

որոնք տեղի ունեցան Հայաստանի տարբեր 

քաղաքներում՝ Գյումրիում, Վանաձորում, Երևա-

նում, Գորիսում և Տաթևում։ Ուսումնական 

այցերի ընթացքում մասնակիցները ծանոթա-

ցան Հայաստանում գործող մի շարք կազմա-

կերպությունների հետ, որոնք ներգրավված են 

ԵԿԾ  հյուրընկալման և ուղարկման ծրագ-

րերում։ Մասնակիցները նոր գործընկերության 

կապեր հաստատեցին  տեղական և միջազ-

գային կազմակերպությունների հետ ուսումնա-

կան այցերի միջոցով։ 

ԵԿԾ համագործակցության միջազգային սեմի-

նարը համախմբել էր 28 երիտասարդի՝ Հա-

յաստանից, Գերմանիայից, Մոլդովայից, Իտա-

լիայից, Իսպանիայից, Ավստրիայից, Հունաս-

տանից և Պորտուգալիայից։  

Ծրագրի բյուջեն՝  21.132 եվրո: 

‘’Linking Bridges- Building Networks’’  

international seminar 

 

When: October 6 - 13, 2015 

 

Where: Gyumri, Vanadzor, Yerevan, Goris, Tatev  

 

 

Aim: to foster cooperation between EVS Organiza-

tions in Europe aiming at increasing quality and in-

novation in EVS through the exchange of good 

practices.  

 

Description:  Gyumri “Youth Initiative Centre” NGO 

hosted an international EVS partnership building  

seminar in Armenia within the framework of the 

“Erasmus+” programme from October 6th to Octo-

ber 13th 

which 

brought 

together 

youth 

workers, 

EVS coor-

dinators 

and men-

tors, who 

presented 

their ex-

pertise in the implementation of European Volun-

tary Service projects, national features and planned 

future cooperative projects.  

A 7-day seminar was full of study visits, which took 

place in various cities of Armenia: Gyumri, Vanad-

zor, Yerevan, Goris, Tatev. During the study visits, 

the participants got to know many organizations 

functioning in Armenia and being active in hosting 

and sending EVS projects. 

The participants of the seminar  set up collaboration 

with local and international organizations through 

study visits.  

The EVS partnership building seminar brought to-

gether 28 representatives from Armenia, Germany, 

Moldova, Italy, Spain, Austria, Greece, and Portu-

gal. 

The budget of the project:  21.132 EUR. 
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“Ghaydov” Initiative: 

“Itinerant Musicians” 

 

When: December 05, 2014 

 

Where: Gyumri, Shirak region 

 

Aim: to promote volunteering and youth initia-

tives in Shirak Region. 

 
Description: on the occasion of the Internatio-

nal Volunteering Day Gyumri "Youth Initiative 

Centre" NGO launched the contest of ideas pro-

moting volunteering and youth initiatives in Shirak 

Region in the scope of "Ghaydov Initiative".  

The initiative entitled “Itinerant Musicians” pre-

sented by Gor Ghazaryan won the contest out of 

17 submitted applications.  

On the 5th of 

December, Gor 

and his musician 

friends organi-

zed a concert-

donation on the 

walking street of 

Rizhkov in Gyu-

mri. After 3 hours of donation, 70.000 AMD was 

collected to which 50.000 AMD was added by YIC 

NGO and all proceeds was transferred as a tuition 

fee of one of the students studying at Gyumri state 

music college named after Kara-Murza. 

 

Ղայդով նախաձեռնություն՝ 

«Թափառական երաժիշտներ» 
 

 

Երբ՝ դեկտեմբեր 5, 2014  

 

Որտեղ՝ Գյումրի, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ՝  խրախուսել կամավորությունը և 

երիտասարդական նախաձեռնությունները 

Շիրակի մարզում:  

 

Նկարագրություն՝ Գյումրու «Երիտասարդա-

կան նախաձեռնությունների կենտրոն» հասա-

րակական կազմակերպությունը կամավորության 

միջազգային օրվա կապակցությամբ «Ղայդով  

նախաձեռնության» շրջանակներում հայտարա-

րեց Շիրակի մարզում կամավորությունը և երի-

տասարդական նախաձեռնությունները խրախու-

սող գաղափարների մրցույթ: Մրցույթին ներկա-

յացված թվով 17 հայտից հաղթեց Գոռ Ղա-

զարյանի ներկայացրած «Թափառական երա-

ժիշտներ» խորագիրը կրող նախաձեռնությունը:  

Գոռը և իր երաժիշտ ընկերները դեկտեմբերի 5-

ին Գյումրի քաղաքի Ռիժկով ճեմափողոցում կազ-

մակերպեցին «համերգ-հանգանակություն»: 

Երեք ժամ տևած հանգանակության շնորհիվ 

հավաքվեց 70.000 դրամ, որին ավելացվեց ԵՆԿ 

ՀԿ-ի կողմից տրամադրած 50.000 դրամը, և 

ամբողջ հասույթը փոխանցվեց Գյումրու Կարա 

Մուրզայի անվան պետական երաժշտական 

քոլեջի ուսանողներից մեկին՝ որպես վարձա-

վճար:  

Երիտասարդական 
նախաձեռնություններ 

Youth Initiatives 
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«Գյումրին մոխրագույնից այն կողմ» 

համայնքային զարգացման ծրագիր  

 

Երբ` սեպտեմբեր, 2015 - 

շարունակական 

 

Որտեղ` Գյումրի,  

 Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ` նպաստել Գյումրի քաղաքի 

առավել անշուք հատվածներում էսթետիկ 

տեսքի բարեկարգմանը` պատկերազարդման 

(գրաֆիկական աշխատանքների) միջոցով,  

ինչպես նաև խթանել կամավորությունը գյում-

րեցի արվեստագետների շրջանում: 
 

Նկարագրություն` Գյումրու «Երիտասար-

դական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-

ի, «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի և Գյումրու 

քաղաքապետարանի աջակցությամբ ԵՆԿ 

անդամ Ամալյա Թումասյանի նախաձեռ-

նությամբ իրականացվում է    «Գյումրին մոխ-

րագույնից այն կողմ» համայնքային զար-

գացման ծրագիրը: 

Ծրագրի արդյունքում ստեղծվել են  «Որո-

նում» (Նկարիչ՝ Հակոբ Բաղդասարյան), 

«Հայուհին» (Նկարիչ՝ Կարինե Խաչատրյան)  և 

«Լեդ Զեփելին» (նկարիչ՝ Հակոբ Բաղդա-

սարյան) գրաֆիկական պատկերները` Գյումրի 

քաղաքի տարբեր հատվածներում: 

Ծրագրի բյուջեն` 164.000 դրամ: 

‘’Gyumri Beyond the Grey’’ community de-

velopment project  

 

When: September 2015 -  

continuous  

 

Where: Gyumri, Shirak  

region 

 

Aim:  to contribute to the improvement of the 

aesthetic appearance in more run-down parts of  

Gyumri, through illustration, graphic design works  

as well as to promote volunteerism among Gyumri 

artists. 

 

Description: With the support of Gyumri ‘’Youth 

Initiative Centre’’ NGO, ‘’Armenian Caritas’’ BNGO 

and Gyumri Municipality ’Gyumri Beyond the 

Grey’’ community development project is being 

implemented initiated by YIC member Amalya 

Tumasyan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In the result of the project the graphic images such  

as ‘’Searching’’ (Painter Hakob Baghdasaryan), 

‘’The Armeian girl’’ (painter Karine Khachatryan) 

and "Led Zeppelin" (painter Hakob Baghdasaryan) 

were created in different parts of Gyumri city. 

The project budget: 164.000 AMD. 
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Ղայդով նախաձեռնություն՝ 

«Արհեստավոր մարդը մինչև կեսօր է 

սոված»  

 

Երբ` դեկտեմբեր 9, 2015 

 

Որտեղ՝ Գյումրի, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ՝  խրախուսել կամավորությունը և 

երիտասարդական նախաձեռնությունները 

Շիրակի մարզում:  
 

Նկարագրություն՝ 

Գյումրու «Երիտասարդա-

կան նախաձեռնություն-

ների կենտրոն» հասարա-

կական կազմակերպու-

թյունը կամավորության մի-

ջազգային օրվա կապակ-

ցությամբ «Ղայդով նախա-

ձեռնություն 2015»-ի շրջա-

նակներում հայտարարեց 

Շիրակի մարզում կամավո-

րությունը և երիտասար-

դական նախաձեռնություն-

ները խրախուսող գաղա-

փարների մրցույթ:  

Մրցույթում հաղթեց Դավիթ Հարոյանի 

ներկայացրած «Արհեստավոր մարդը մինչև 

կեսօր է սոված» խորագիրը կրող նախա-

ձեռնությունը:  

Դավիթը և իր արվեստագետ ընկերները 2015 թ. 

դեկտեմբերի 9-ին Գյումրու Մ. Նալբանդյանի 

անվան պետական մանկավարժական ինստի-

տուտում իրականացրեցին իրենց նախաձեռ-

նությունը, որի շրջանակներում պատրաստեցին 

միջոցառման մասնակիցների անվան առաջին 

տառերով վզնոցներ՝ հայկական մանրանկար-

չության մեջ օգտագործված թռչնատառերով: 

Միջոցառման ողջ ընթացքում ԳՊՄԻ ազգա-

գրական պարի խումբը հանդես եկավ ազգային 

պարերով, իսկ միջոցառման ժպիտն ու ծիծաղը 

ապահովեցին գյումրվա անեկդոտները, որոնք 

տպագրվել և բաժանվում էին մասնակիցներին 

«Խնդա ու տուր կողքինիդ» սկզբունքով:  

 

 

  

“Ghaydov” Initiative: 

“Craftsman is hungry until noon”  

 

 

When: December 9, 2015  

 

Where: Gyumri, Shirak region  

 

Aim: to promote volunteering and youth initiatives 

in Shirak Region.  

 
Description: on the 

occasion of the Inter-

national Volunteering 

Day Gyumri "Youth 

Initiative Centre" 

NGO launched the 

contest of ideas pro-

moting volunteering 

and youth initiatives 

in Shirak Region in 

the scope of 

"Ghaydov Initiative 

2015".  The initiative 

entitled “Craftsman 

is hungry until noon” 

presented by Davit Haroyan won the contest.  

On 9th of December, 2015 Davit and his artist 

friends implemented their initiative in Gyumri 

State Pedagogical Institute after M. Nalbandyan. 

Within the framework of the initiative they made 

necklaces with the first letters of participants’ 

names with Armenian miniatures. Throughout the 

event national folk dance group of the institute 

performed national dances and the smile and the 

laughter of the event was provided by Gyumri 

jokes which were printed and distributed to the 

participants on 

the principle of 

‘’Laugh and 

pass to the one 

next to you’’. 
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Strategic Objective 2 
 

To raise youth employability through increasing 

youth competitiveness in the labour market and 

supporting youth entrepreneurship. 

Ռազմավարական խնդիր 2 
Բարձրացնել երիտասարդների 

աշխատունակությունը՝ աշխատաշուկայում 

երիտասարդների մրցունակության 

բարձրացման և ձեռներեցության աջակցման 

միջոցով: 

«Կատարիր քայլեր. Ստացիր 

արդյունքներ» միջազգային 

երիտասարդական փոխանակման ծրագիր 

 

Երբ՝ մարտ 18 - 25, 2014 

 

Որտեղ՝ Փամբակ, Լոռու մարզ 

 

Նպատակ՝ նպաստել երիտասարդների աշխա-

տունակության բարձրացմանը` աշխատանքային 

և հաղորդակցության հմտությունների փոխանց-

ման միջոցով: 

 

Նկարագրություն՝ Գյումրու «Երիտասարդա-

կան նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն,  

Եվրամիության «Երիտասարդությունը շարժման 

մեջ» ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալեց 

ութօրյա միջազգային երիտասարդական փոխա-

նակման ծրագիր Փամբակում: Ծրագրի ընթաց-

քում մասնակիցները կազմակերպեցին աշխա-

տանքային հանդիպումներ առաջնորդություն, 

ժողովրդավարություն, կոնֆլիկտների hաղթա-

հարում, բանակցությունների վարում, միջմշա-

կութային տեղեկացվածություն, ինքնակենսա-

գըրականի կազմում (CV), աշխատանքային հար-

ցազրույց, մոտիվացիոն նամակի ստեղծում թե-

մաներով, ինչպես նաև հրավիրված փորձագետի 

աջակցությամբ մասնակիցները ծանոթացան 

աշխատունակության լավագույն միջոցներին ու 

գործիքներին: Փոխանակման ընթացքում մաս-

նակցիները  ծանոթացան հայկական մշակույթին 

և այցելեցին Հայաստանի տարբեր պատմական 

և տեսարժան վայրեր: Մասնակիցների կազմա-

կերպած տարբեր մշակութային երեկոների և ոչ-

ֆորմալ հանդիպումների շնորհիվ ներկյացվեցին 

մյուս մասնակից երկրների մշակույթները ևս: 

Փոխանակման ծրագիրը համախմբել էր 28 երի-

տասարդի` Հայաստանից, Վրաստանից, Իտա-

լիայից, Գերմանիայից և Ուկրաինայից: 

Ծրագրի բյուջեն` 16.780 եվրո: 

Make steps – ‘’Get results’’ international 

youth exchange 

 
 

When: March 18 - 25, 2014 

 

Where: Pambak, Lori region 

 

Aim: to promote youth employability through 

transmission of job and communication skills.  

 

Description: Gyumri “Youth Initiative Centre” 

NGO hosted a 8-day international youth exchange 

(YE) within the framework of “Youth in Action” 

programme. Тhe participants organized meetings 

on the topics of leadership, democracy, conflict 

resolution, negotiating, intercultural awareness, 

CV writing, job interview, motivation letter writing, 

also with the support of the invited expert the par-

ticipants got to know the best means and tools of 

employability.   

During the exchange the participants had the op-

portunity to get to know Armenian culture and visit 

various Armenian picturesque and historical sites. 

Thanks to cultural events and non-formal mee-

tings organized by the participants, other coun-

tries’ cultures were presented as well. 

The YE brought together 28 youngsters from Ar-

menia, Georgia, Italy, Germany and Ukraine.  

The project budget: 16.780 EUR. 

Մրցունակություն աշխատաշուկայում Competitiveness in the Labour Market 
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«Աշխատեցրու կարողություններդ»  

միջազգային դասընթաց 

 

Երբ` մայիս 24 - 31, 2014 

 

Որտեղ՝ Աղվերան, Կոտայքի մարզ 

 

Նպատակ՝ նպաստել երիտասարդական ոլորտի 

աշխատողների` երիտասարդների աշխատու-

նակության բարձրացմանը նպաստող գիտելիք-

ների ձեռքբերմանը և փորձի փոխանակմանը:  

 

Նկարագրություն՝  Գյումրու «Երիտասար-

դական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, 

Եվրամիության «Երիտասարդությունը շարժման 

մեջ» ծրագրի շրջանակներում, հյուրընկա-

լեց   միջազգային դասընթաց Աղվերանում:  Փոր-

ձառու դասավանդողների և փորձագետների 

շնորհիվ մասնակիցները ձեռք բերեցին գիտե-

լիքներ և հմտություններ` գոր-

ծազուրկ երիտասարդներին 

աշխատաշուկայի հետ կապե-

լու համար: 

Դասընթացը մասնակիցներին 

ընձեռեց հնարավորություն 

գործազրկության իրավիճակի 

հետ առնչվող տարբեր իրա-

կանություններ բացահայտե-

լու: Մասնակիցները նաև  հը-

նարավորություն ունեցան ու-

սումնական այցեր կատարե-

լու Հայաստանում գործող մի 

շարք պետական, հասարա-

կական և բիզնես կազմակերպություններ` ծանո-

թանալու միջսեկտորային համագործակցության 

հնարավորություններին, պետական տարբեր 

ծրագրերին և երիտասարդների զբաղվածության 

կազմակերպական տարբեր մոդելներին: Մասնա-

կիցների կողմից կազմակերպված տարբեր մշա-

կութային երեկոների և ոչ-ֆորմալ հանդիպում-

ների շնորհիվ երիտասարդները ծանոթացան 

ինչպես հայկական մշակույթին, այնպես էլ մյուս 

մասնակից երկրների մշակույթներին:  

Դասընթացը համախմբել էր 24 երիտասար-

դական աշխատողների և առաջնորդների  Հա-

յաստանից, Վրաստանից, Մոլդովայից, Գերմա-

նիայից, Իտալիայից և Խորվաթիայից: 

Ծրագրի բյուջեն՝ 17.423 եվրո: 

 

''Employ your ability’’  international trai-

ning course 
 

When: May 24 - 31, 2014  

 

Where: Aghveran, Kotayk region 

 

Aim: to assist the workers of youth sector to ac-

quire knowledge and experience exchange in 

order to increase youth employability. 

 

 

Description: Gyumri “Youth Initiative Centre” 

NGO hosted an international training course in 

Aghveran in the framework of "Youth in Action" 

programme. Thanks to experienced trainers and 

experts the participants were provided with 

knowledge and skills to link unemployed youth 

with the job market. 

 

The TC gave 

the partici-

pants the 

chance to dis-

cover different 

realities regar-

ding the unem

-ployment si-

tuation. The 

participants of 

the training 

course also 

had the op-

portunity to visit various state, public and busi-

ness institutions in Armenia to get a closer look 

on cross-sectoral cooperation opportunities, get 

to know different state programmes and organi-

zational models of youth employment. 

Thanks to various cultural events and non-

formal meetings  the participants gօt to know 

Armenian culture and other countries’ cultures 

were presented as well. 

The training course brought together 24 youth 

workers and leaders from Armenia, Georgia, 

Moldova, Germany, Italy and Croatia. 

The project budget: 17.423 EUR. 
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«Ձեռներեցության կարողունակության 

զարգացում» ուսուցողական ճամբար 

 

Երբ` օգոստոս 22 - 29, 2014 

 

Որտեղ՝ Դիլիջան, Տավուշիի մարզ 

 

Նպատակ՝ աջակցել ձեռներեցության կարողու-

նակության ձևավորմանը պատանիների շրջա-

նում:  

 

Նկարագրություն՝  Գյումրու «Երիտասարդա-

կան նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն 

«Վորլդ Վիժն» միջազգային բարեգործական 

կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի 

աջակցությամբ իրականացրեց «Ձեռներեցության 

կարողունակության զարգացում» խորագիրը 

կրող ուսուցողական ճամբար:  

 

Ծրագրի խնդիրներն էին. 

 

• Տրամադրել ընդհանուր գիտելիքներ ձեռներե-

ցության վերաբերյալ` ներառելով գործընթացնե-

րի մանրամասները, 

 

• Խաղարկային վարժանքների միջոցով ապահո-

վել հմտությունների և կարողությունների ձեռք 

բերման գործընթացը,  

 

• Աջակցել բիզնես գաղափարների գեներացիայի 

գործընթացին որպես մենթոր` հաղորդակից 

դարձնելով ձեռներեցության եւ սոցիալական ձեռ-

ներեցության մոտեցումներին: 

 

 Ճամբարին մասնակցում էին Մեծ Մասրիկ, Փոքր 

Մասրիկ, Լուսակունք գյուղական համայնքների և 

Վարդենիս քաղաքի պատանիները:  

Ծրագրի բյուջեն՝ 7.066.360 դրամ: 

“Entrepreneurship Competence Develop-

ment” educational camp  

 

When: August 22 - 29, 2014  

 

Where: Dilijan, Tavush region 

 

Aim:  to support the formation of the entrepre-

neurship competences among the youth. 

 
 

Description: Gyumri “Youth Initiative Centre” 

NGO with the support of World Vision Armenia 

implemented the “Entrepreneurship Compe-

tence Development” educational camp. 

 

 

The objectives of the project were; 

• Providing general knowledge on entrepre-

neurship including the details of all the pro-

cesses.  

• Providing the process of getting knowledge 

and competences with the help of interactive 

exercises. 

• Supporting to the generation process of the 

business ideas as a mentor by introducing them 

entrepreneurship and social entrepreneurship 

approaches. 

Project budget: 7.066.360 AMD 
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«Եղիր աշխատունակ» միջազգային 

երիտասարդական փոխանակման ծրագիր  

 

Երբ` hոկտեմբեր 18 - 26, 2014 

 

Որտեղ` Թորոս, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ` նպաստել երիտասարդների աշխատու-

նակության և քաղաքացիական ակտիվության 

բարձրացմանը: 

  

Նկարագրություն` Գյումրու «Երիտասարդական 

նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, համագոր-

ծակցելով «Ֆայրբունդ» (Գերմանիա) կազմա-

կերպության հետ, Շիրակի մարզի Թորոս գյուղում 

հյուրընկալեց «Եղիր աշխատունակ» խորագիրը  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

կրող միջազգային երիտասարդական փոխանակ-

ման ծրագիր, որն իրականացվում էր Եվրամիու-

թյան «Էրազմուս Պլյուս» ծրագրի շրջանակներում:  

Տարբեր աշխատանքային հանդիպումների, դասա-

խոսությունների, թիմային աշխատանքների, և փոր-

ձի փոխանակման շնորհիվ հնարավորություն ըն-

ձեռվեց երիտասարդներին ծանոթանալ աշխա-

տունակության լավագույն միջոցներին և գործիք-

ներին և բարձրացնել աշխատունակությունը` ներ-

կայիս աշխատաշուկայի չափորոշիչներին համա-

պատասխան: Փոխանակման ծրագրի ընթացքում 

մասնակիցները  ծանոթացան հայկական մշակույ-

թին և այցելեցին Հայաստանի տեսարժան և պատ-

մական վայրեր՝ Գառնի, Գեղարդ, Գյումրի և ՀՀ 

մայարաքաղաք Երևան: Տարբեր մշակութային երե-

կոների և ոչ-ֆորմալ հանդիպումների շնորհիվ 

ներկայացվեցին մյուս մասնակից երկրների մշա-

կույթները ևս:   

Փոխանակման ծրագիրը համախմբել էր 28 երի-

տասարդի` Հայաստանից, Վրաստանից, Իտալիա-

յից, Գերմանիայից և Ուկրաինայից: 

Ծրագրի բյուջեն` 14.517 եվրո: 

‘’Be employable’’  international youth 

exchange 
 

When: October 18 - 26, 2014 

 

Where: Toros, Shirak region 

 

Aim: to promote youth employability and active 

citizenship. 

 
Description: Gyumri “Youth Initiative Centre” 

NGO in cooperation with Fairbund e.V. 

(Germany) hosted “Be Employable” internatio-

nal youth exchange in Toros, Shirak region wi-

thin the framework of the “Erasmus+” pro-

gramme.  

Various meetings, lectures, thematic works, 

discussions in small and big groups, expe-

rience exchange  gave youth the opportunity to 

get acquainted with the best working methods 

and tools and increase workability according to 

current job market standards.  

During the exchange the participants had the 

opportunity to get to know the Armenian culture 

and visit Armenian picturesque and historical 

sites such as Garni, Geghard, Gyumri and RA 

capital Yerevan. Thanks to cultural events and 

non-formal meetings organized by the partici-

pants, other countries’ cultures were presented 

as well. 

The YE brought together 28 young people from 

Armenia, Georgia, Italy, Germany and Ukraine.  

The project budget: 14.517 EUR. 
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«ՈՒՌԱ - Դու Կարող ես  3» միջազգային 

դասընթաց 
 

Երբ՝ նոյեմբեր 8 - 15, 2015 
 

Որտեղ՝ Թորոս, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ՝ խթանել երիտասարդների 

աշխատունակության բարձրացմանը` 

օգտագործելով կամավորությունը որ-

պես ուսուցողական մեխանիզմ, և 

պատրաստել վերջիններիս աշխատան-

քային շուկայի համար կամավորության 

մի շարք գործողությունների միջոցով: 

 

Նկարագրություն՝  Գյումրու «Երիտասարդա-

կան նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն 

Գերմանիայի «Ֆեյրբուրդ է. վի» կազմակերպու-

թյան հետ համատեղ նոյեմբերի 8-15-ը հյուրըն-

կալեց յոթօրյա միջազգային դասընթաց, որն 

իրականացվում էր Եվրամիության «Էրազմուս 

Պլյուս» ծրագրի շրջանակներում:  

Կամավորություն և աշխատունակություն թեմա-

յով միջազգային դասընթացի նպատակն էր խը-

թանել երիտասարդների աշխատունակության 

բարձրացումը` օգտագործելով կամավորությու-

նը որպես ուսուցողական մեխանիզմ: Այն միտ-

ված էր պատրաստել վերջիններիս աշխա-

տանքային շուկայի համար՝ կամավորության մի 

շարք գործողությունների միջոցով:  

Դասընթացը մասնակիցներին տրամադրեց գի-

տելիքներ և հմտություններ, որոնք կօգնեն գոր-

ծազուրկ երիտասարդներին կապել աշխատա-

շուկայի հետ՝ օգտագործելով տարբեր միջոցներ 

վերջիններիս համապատասխան տեղեկատվու-

թյամբ և ուսուցողական հնարավորություններով 

ապահովելու համար: Ծրագրի մասնակիցները 

հնարավորություն ունեցան բացահայտելու 

տարբեր իրականություններ գործազրկության 

իրավիճակի հետ կապված և միմյանց հետ կի-

սեցին երիտասարդական աշխատունակության 

հնարավորությունների մասին տեղեկատվու-

թյունը:  

Ծրագրին մասնակցում էին Հայաստանից, 

Գերմանիայից, Իտալիայից, Իսպանիայից, Բելա-

ռուսից, Վրաստանից և Ուկրաինայից ժամանած 

30 երիտասարդներ: 

Ծրագրի բյուջեն՝ 19.715 եվրո: 

''URA-You Are Able 3''  training course 

 
When: November 8 - 15, 2015 

 

Where: Toros, Shirak region 

 

Aim:  to promote 

volunteering as a 

learning mechanism 

for increasing youth 

employability, to in-

troduce types of vol-

untary activities that 

lead to youth capac-

ity development and increased competitiveness 

in the job market. 

 

Description: Gyumri “Youth Initiative Centre” 

NGO in cooperation with Fairbund e.V. 

(Germany) organization hosted a 7-day interna-

tional training course on Volunteering and Em-

ployability in the framework of "Erasmus+" pro-

gramme from November 8th to 15th, 2015. 

The aim of the training course was to promote 

volunteering as a learning mechanism for in-

creasing youth employability. It introduced types 

of voluntary activities that lead to youth capacity 

development and increased competitiveness in 

the job market. 

The training course provided participants with 

skills and knowledge on assisting the unem-

ployed young people to connect to the job market 

through investigating various tools for providing 

young people with relevant information and learn-

ing opportunities. The participants of the project 

also had space 

and time for dis-

covering differ-

ent realities re-

garding  

unemployment 

situation and 

shared opportunities for youth employment. 

The training course brought together 30 repre-

sentatives from Armenia, Germany, Italy, Spain, 

Belarus, Georgia and Ukraine. 

The budget of the project: 19.715 EUR. 
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 Strategic Objective 3 
 

To promote intercultural learning among youth 

through raising cultural awareness, supporting  

cultural expression, and creating  cultural ex-

change opportunities. 

Ռազմավարական խնդիր 3 

Երիտասարդների շրջանում խթանել 

միջմշակութային ուսուցումը՝ բարձրացնելով 

մշակութային իրազեկվածությունը, 

աջակցելով մշակութային արտահայտմանը և 

ստեղծելով մշակութային փոխանակման 

հնարավորություններ: 

«Caucadoc 3» վավերագրական ֆիլմերի 

փառատոն 

  

Երբ՝ սեպտեմբեր 16 - 18, 2014 

 

Որտեղ՝ Կամո, Սառնաղբյուր, Վահրամաբերդ 

գյուղական համայնքներ,  Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ՝ ներկայացնել գյուղաբնակ հասարա-

կությանը  որակյալ փաստագրական ֆիլմեր և 

քննարկումների միջոցով վերհանել այն խնդիր-

ները, որոնք արծածված են ֆիլմերում: 

 

Նկարագրություն՝   Գյում-

րու «Երիտասարդական նա-

խաձեռնությունների կենտ-

րոն» ՀԿ-ն, համագործակ-

ցելով «ՀԿ Կենտրոն» հասա-

րակական կազմակերպու-

թյան հետ, գերմանական 

«Հեյնրիխ Բոյլ» հիմնադրա-

մի աջակցությամբ Շիրակի 

մարզի Կամո, Սառնաղբյուր 

և Վահրամաբերդ համայնք-

ներում անցկացրեց «Cauca-

doc» խորագիրը կրող 

վավերագրական ֆիլմերի կինոփառատոնը: 

Փառատոնի տևողությունը 3 oր էր: Կինոփա-

ռատոնի ընթացքում գյուղերի բնակիչներին 

ցուցադրվեցին տարբեր խորագրեր կրող 6 ֆիլմ: 

Ֆիլմերում բարձրացվեցին միջազգային կոնֆ-

լիկտների, սոցիալական ներգրավվածության, 

ծնունդի ընտրության խնդիրներ: Քննարկում-

ներին հրավիրվել էին փորձագետներ, ովքեր 

օգնեցին հանդիսատեսին առավել լավ պատկե-

րացում կազմել բարձրացված խնդիրների 

մասին: Կինոփառատոնի ֆիլմերը դիտեցին շուրջ 

90 հանդիսատես:  

Ծրագրի բյուջեն` 800 եվրո: 

‘’Caucadoc 3’’ documentary film festival 

 

 

When: September 16 - 18, 2014 

 

Where: Kamo, Sarnaghbyur, Vahramaberd, Shi-

rak region 

 

Aim:  to present to rural area society quality docu-

mental movies and through discussions present 

and raise the question and issues tackled in the 

movies. 
 

Description: Gyu-

mri “Youth Initiative 

Centre” NGO in 

cooperation with 

“NGO Center” NGO 

with the support of 

“Henrich Boll” foun-

dation held “Cauca-

doc” documentary 

film festival in 

Shirak region’s Ka-

mo, Sarnaghbyur 

and Vahramaberd 

villages. Duration of the film festival was 3 days. 

During the festival 6 movies on different topics 

were screened. Those topics included international 

conflicts, social inclusion, politics and birth 

selection. To help the audience to better 

understand problems professionals and experts 

were invited from the mentioned fields. 

Approximately 90 people participated in the film 

festival. 

The project budget: 800 EUR. 

 

 

Արվեստ և մշակույթ Art and Culture 
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 «Մշակութային գույներ» միջազգային 

փոխանակման ծրագիր 

 

Երբ՝ սեպտեմբեր 27 - հոկտեմբեր 5, 2014 

 

Որտեղ՝ Թորոս, Շիրակի մարզ 

 

Նպատակ՝ ընձեռել հնարավորություն Եվ-

րամիության և Արևելյան Եվրոպայի երկրների 

երիտասարդներին ծանոթանալու տարբեր 

մշակույթների և ավանդույթների, գտնելու ընդ-

հանուր արժեքներ, տարբերություններ և նմա-

նություններ, տալ նրանց հնարավորություն 

աշխատելու և ապրելու միասին՝ որպես 

ըմբռնման և հանդուրժողականության հիմք: 
 

Նկարագրություն` Գյումրու ‹‹Երիտասարդա-

կան նախաձեռնությունների կենտրոն›› ՀԿ-ն 

սեպտեմբերի 27–ից հոկտեմբերի 5–ը Եվրա-

միության ‹‹Էրազմուս Պլյուս›› ծրագրի շրջա-

նակներում Թորոսում հյուրընկալեց մշակույթի 

թեմայով իննօրյա միջազգային երիտասար-

դական փոխանակման ծրագիր: Վերջինիս 

ընթացքում համախմբվեցին, շփվեցին, կիսվե-

ցին իրենց մշակույթներն, ավանդույթներն ու 

գաղափարները ներկայացրին այն երիտա-

սարդներն, ովքեր ապրում էին այնպիսի 

երկրներում, որտեղ կար շփման պակաս՝ հե-

ռավորության պատճառով:  

Իննօրյա ծրագրի ընթացքում չորս մշակույթ 

ներկայացնող 25 երիտասարդ հնարավո-

րություն ունեցան ներկայացնելու սեփական 

ազգային երաժշտությունը, պարը, ավանդույթ-

ները:  

‘’Cultural Colours'' international yout ex-

change 

 

When: September 27 - October 5, 2014 

 

Where: Toros, Shirak region 

 

Aim: to give the young people from the Euro-

pean Union and Eastern European countries an 

opportunity to recognize different cultures, tradi-

tions, to find shared values as well as diffe-

rences between them, to give them chance to 

work and live together as the basis for unders-

tanding and tolerance. 

 

Description:  Gyumri “Youth Initiative Centre” 

NGO hosted an international youth exchange 

(YE) in Armenia within the framework of the 

“Erasmus+” programme from September 27th to 

October 5th.  

The project brought together the participants 

who lived in countries where there was a lack of 

communication due to distance by sharing cul-

tures and traditions, as well as it was a wonder-

ful opportunity for young people to meet, com-

municate, share cultures and ideas. 

During the 9-day project 25 young representa-

tives of 4 different cultures got the opportunity to 

present their national music, dances, traditions. 

Մշակութային փոխանակում Cultural exchange  
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Ծրագրի ավարտին մասնակիցները ներկա-

յացրին ավարտական միջոցառում ֆորում թատ-

րոնի ձևաչափով՝ Թորոս գյուղի մշակութային 

կենտրոնում: 

Առաջնորդվելով ֆորում 

թատրոնի սկզբունքնե-

րով՝ հանդիսատեսը ևս 

հնարավորություն ունե-

ցավ իր մասնակցու-

թյունն ունենալ միջո-

ցառմանը և իր կողմից 

լուծումներ առաջադրել 

ներկայացվող հիմնա-

խընդրին: 

Որպես ամփոփում՝ երի-

տասարդներին տրվեց 

համագործակցության 

օրինակ միջազգային մակարդակով և խրախուս-

վեց նրանց ձեռնարկել նման համագործակ-

ցություն ապագայում` ընդգծելով այն, որ Եվրո-

պան ոչ միայն Եվրոպական Միությունն է, այլև 

շատ ավելի մեծ համայնք, որը կիսում է նույն 

արժեքները և որևէ սահման չի ճանաչում: 

Երիտասարդական փոխանակման ծրագիրը 

համախմբել էր 25 երիտասարդի՝ Հայաստանից, 

Վրաստանից, Պորտուգալիայից և Նորվեգիայից: 

Ծրագրի բյուջեն` 13.155  եվրո: 

 

 

 

 

In the end of the project a final forum theatre event 

was presented by participants in the cultural 

house of Toros village. Taking into consideration 

the main principles of 

the Forum Theater, the 

audience also had the 

opportunity to partici-

pate in the final event 

and propose their solu-

tions to the problem.  

The YE gave young 

people an example of 

cooperation on the in-

ternational level and 

encouraged them to 

undertake similar activi-

ties in the future. Addi-

tionally, it emphasized that Europe is not only the 

European Union, but it is much larger community 

that shared the same values and didn’t know any 

borders. 

The Youth Exchange brought together 25 repre-

sentatives from Armenia, Georgia, Portugal and 

Norway. 

The project budget: 13.155 EUR. 
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Սահմաններից վեր. Հայաստան - Թուրքիա 

ճանապարհորդական դրամաշնորհի 6 - րդ 

փուլ 
 

Երբ՝ հուլիս 1 - սեպտեմբեր 30, 2015 
 

Որտեղ՝ Հայաստան, Թուրքիա 

 

Նպատակ՝ նպաստել ուղղակի կապերի ավե-

լացմանը և խթանել համագործակցություն երկու 

հարևան երկրների բնակիչների միջև։  

 

Նկարագրություն` Գյումրու «Երիտասարդական 

նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ն, համագոր-

ծակցելով  Հրանտ Դինք հիմնադրամի հետ,  Անկա-

րայում Բրիտանական դեսպանատան և Երևա-

նում Բրիտանական դեսպանատան ֆինանսական 

աջակցությամբ ղեկավարել է Հայաստան-Թուրքիա 

ճանապարհորդական դրամաշնորհի 6-րդ փուլը, 

որի ընթացքում 26 անհատներ Հայաստանից և 

Թուրքիայից հնարավորություն ստացան այցելել 

հարևան երկիր։ 

Հայաստան-Թուրքիա ճանապարհորդական դրա-

մաշնորհը ստեղծված է ծառայելու որպես ռե-

սուրս, որը կխրախուսի շահույթ չհետապնդող 

քաղաքացիական նախաձեռնություններին և ան-

հատներին` այդ թվում երիտասարդներին, ուսա-

նողներին, ուսանողական ակումբներին, քաղա-

քացիական հասարակության կազմակերպություն-

ներին, մասնագիտական կազմակերպություննե-

րին, տեղական երիտասարդական նախաձեռնու-

թյուններին, ավագ դպրոցի աշակերտներին և 

ուսուցիչներին, գիտնականներին և հետազոտող-

ներին, լրագրողներին, սպորտային ակումբներին և 

ՏԻՄ ներկայացուցիչներին, ովքեր ունեն հարևան  

Beyond Borders: Armenia - Turkey Travel 

Grant round 6 

 

 

When: July 1 - September 30, 2015 
 

Where: Armenia, Turkey  

 

Aim: to conduce to increasing direct contacts and 

to promote cooperation between the habitants of 

the two neighboring countries.  

 

Description. Gyumri “Youth Initiative Centre” 

NGO in cooperation with the Hrant Dink Founda-

tion with the financial support of the British Em-

bassy Ankara and British Embassy Yerevan jointly 

administered the 6th round of Turkey-Armenia 

Travel Grant, through which 30 individuals from 

Armenia and Turkey had a chance to visit the 

neighbouring country. 

Turkey-Armenia Travel Grant is designed as a 

pool to encourage non-profit civic initiatives and 

individuals including youth, university students, 

university clubs, civil society organisations, profes-

sional organisations, local youth initiatives, high 

school students and teachers, academics and re-

searchers, journalists, sports clubs, businesses 

and local authorities, to travel to the neighbouring 

country for specific goals. Through the Turkey-

Armenia Travel Grant, the Foundation aims to 

contribute to joint initiatives between the two coun-

tries in various thematic fields such as youth and 

volunteering, human rights and democracy, edu-

cation, environment, history, culture and arts, de-

velopment, sports, regional cooperation and Euro- 
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երկիր այցելելու հստակ նպատակներ: 

Ճանապարհորդական դրամաշնորհի միջոցով 

Հիմնադրամը նպատակ ունի իր ներդրումն ունենալ 

երկու երկրների միջև համատեղ նախաձեռ-

նությունների իրականացմանն այնպիսի տարբեր 

թեմատիկ ոլորտներում, ինչպիսին են երիտա-

սարդությունն ու կամավորությունը, մարդու իրա-

վունքներն ու ժաղովրդավարությունը, կրթությունը, 

շրջակա միջավայրը, մշակույթն ու արվեստը, հա-

մայնքային զարգացումը, սպորտը, տարածաշըր-

ջանային համագործակցությունը և եվրա-

ինտեգրումը: 

Հայաստան-Թուրքիա ճանապարհորդական դրա-

մաշնորհի շահառուներն իրենց փորձն ու տպավո-

րությունները կիսում են Սահմաններից վեր կայքի 

միջոցով` http://www.armtr-beyondborders.org/en/ 

Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնու-

թյունների կենտրոն» ՀԿ-ն շարունակաբար աջակ-

ցում է Հայաստան-Թուրքիա ճանապարհորդական 

դրամաշնորհի աշխատանքերին 6-րդ փուլին նա-

խորդած և հաջորդած բոլոր փուլերի ընթացքում՝ 

որպես ծրագրի Հայաստանյան գործընկերից մեկը։  

Ծրագրի բյուջեն` 14.980 ֆունտ ստերլինգ: 

pean integration.  

Turkey-Armenia Travel Grant beneficiaries share 

their experiences and impressions through the 

Beyond Borders website: http://www.armtr-

beyondborders.org/en/ 

Gyumri “Youth Initiative Centre” NGO is continu-

ously supporting the activity of Turkey-Armenia 

Travel Grant during all rounds prior and following 

round 6 as one of the Armenian partner of the pro-

ject.  

The project budget: 14.980 pound. 
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«Ուրբաթօրյա սրճարանը» ԵՆԿ ՀԿ-ի տեղական 

ծրագրերից է, որը նախաձեռնվել է կազ-

մակերպության «Եվրո-

պական կամավորական 

ծառայության» (ԵԿԾ) 

կամավորների կողմից և 

իրականացվում է 2013 

թվականից։ «Ուրբաթօր-

յա սրճարանը» տեղի է 

ունենում ամսական եր-

կու անգամ (ուրբաթ օրե-

րին), որի շրջանակնե-

րում ընտրվում են թե-

մաներ՝ երաժշտություն, 

պոեզիա, նկարչություն, թատրոն, խաղեր և 

այլն։ Միջոցառման ժամանակ ԵՆԿ գրասենյակը 

վերածվում է «սրճարանի», որտեղ և անց-

կացվում է «Ուրբաթօրյա սրճարանը»: Միջո-

ցառման անբաժան մասն է կազմում 

կազմակերպության միջազգային կա-

մավորների կողմից պատրաստված 

կերակրատեսակների հյուրասիրությու-

նը։  

 

"Friday's Cafe" - is one of the local activities of 

YIC initiated 

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 or-

ganization are the hallmark  of the 

Friday's Cafe.  

Ուրբաթօրյա սրճարան Friday’s Café 
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ԵՆԿ ՀԿ գործունեության ուղղություններից է 

նպաստել երիտասարդների լեզվական, հա-

ղորդակցման հմտությունների և բիզնես 

կարողությունների զարգացմանը՝ երիտա-

սարդների համար լեզվի, մշակութային և 

ձեռներեցության ակումբների կազմակերպման 

միջոցով: 

2014-2015թթ. ընթացքում ԵՆԿ ՀԿ-ն իրակա-

նացրել է անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն 

և իսպաներեն լեզուների, ինչպես նաև  

միջմշակութային, ձեռներեցության  ակումբ-

ներ, որոնց ՀՀ Շիրակի մարզից և Գյումրի 

քաղաքից մասնակցել են շուրջ 100 

երիտասարդ: 

One of YIC NGO’s goals is to contribute to the de-

velopment of youth’s  linguistic, communicative  and 

business skills, by organizing  language, cultural 

and business clubs. 

During 2014-2015 YIC conducted English, German, 

French and Spanish clubs, as well as intercultural, 

entrepreneurship clubs where about 100 young 

people from Shirak region and Gyumri attended. 

ԱԿՈՒՄԲՆԵՐ CLUBS 
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ԵՆԿ ՀԿ- ն, կարևորելով երիտասարդների ան-

հատական և մասնագիտական շարունակա-

կան զարգացումը, երիտասարդների միջև միջ-

մշակութային երկխոսության հաստատումը և 

միջազգային համագոր-

ծակցության  ստեղծու-

մը, Եվրամիության 

«Երիտասարդությունը 

շարժման մեջ/ Էրազ-

մուս Պլյուս»  ծրագրի 

շրջանակներում հնա-

րավորություն է տալիս 

երիտասարդներին 

մասնակցելու միջազ-

գային տարբեր ծրագրերի (դասընթաց, սեմի-

նար,  փոխանակման ծրագիր, ուսումնական 

այց,  կարճաժամկետ և երկարաժամկետ կամա-

վորական աշխատանք, աշխատանքային  

պրակտիկա: 

   2014-2015 թվականների ընթացքում ԵՆԿ ՀԿ–

ն,  որպես Հայաստանյան գործընկեր,  համա-

կարգել է Եվրամիության և Արևելյան գործըն-

կերության երկրներում տեղի ունեցած  55 միջ-

ազգային ծրագրեր,  որոնց ՀՀ տարբեր   

բնակավայրերից մասնակցել են 129 հայ 

երիտասարդներ, երիտասարդ մասնագետ-

ներ,  պետական և հասարակական գործիչներ: 

 

 

 

 YIC NGO, stressing the importance on youth՚s  

personal and professional  continuous develop-

ment, establishment of intercultural dialogue bet-

ween young people and international collaboration, 

in the frame-

work of EU’s 

’’Youth in Ac-

tion/ ՚՚Erasmus 

Plus’’ program, 

allows young 

people to parti-

cipate in va-

rious interna-

tional pro-

grams (training courses, seminars, exchange pro-

grams, study visits, short-term and long-term EVS, 

internship). 

 

 During 2014-2015 YIC, as the Armenian partner, 

coordinated 55 international projects in the EU 

member and Eastern Partnership countries, to 

which 129 youth, young specialists, state and pu-

blic figures participated from different parts of RA. 

 

 

Շարժունակությունը  
ԵՆԿ-ի հետ 

Mobility with YIC 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ / FINANCIAL REPORT 

Ֆինանսական ներդրումներն` ըստ ռազմավարական խնդիրների 

Financial investments according to strategic directions 

Ֆինանսական հոսքեր 2014 - 2015 / Financial flow 2014 - 2015 

Արտարժույթը՝ ՀՀ դրամով / Currency in AMD 

2014 2015 

Երիտասարդական քաղաքականություն . 

Համայնքային զարգացում 

 
Youth Policy . Community  

development 

Մրցունակություն աշխատաշուկայում . 

Երիտասարդների ձեռներեցություն 

 

Competitiveness in the Labour Market . 

Youth Entrepreneurship 

Արվեստ և մշակույթ . 

Մշակութային փոխանակում 

 

Art and Culture . 

Cultural Exchange 

Մուտքեր / Incomes 

ԵՆԿ հաշիվ / YIC account 

Ելքեր / Outcomes 

Գործընկերային ծրագրեր / Partnership projects 

Մուտքեր / Incomes Ելքեր / Outcomes 
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Հովանավորներ  Donors - 2014 

Արտարժույթը՝ ՀՀ դրամով / Currency in AMD 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 

նախարարություն 

RA Ministry of Sport and Youth Affairs 

«Առաքելություն արևելք» մարդասիրական 

կազմակերպություն 

“Mission East”  humanitarian aid organization 

Նորվեգիայի Թագավորության դեսպանատուն 

Norwegian Embassy  

Եվրամիություն  

European Union 

Հովանավորներ  Donors - 2015 

Արտարժույթը՝ ՀՀ դրամով / Currency in AMD 

Գյումրու քաղաքապետարան 

Gyumri municipality 

«Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ   

“Armenian Caritas” BNGO 

Բրիտանական դեսպանատուն 

British Embassy 

Եվրամիություն  

European Union 

Վորլդ Վիժն Արմենիա 

World Vision Armenia  

«Հեյնրիխ Բոյլ» հիմնադրամ 

“Henrich Boll”  Foundation 

Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ 

State Pedagogical Institute after M. Nalbandyan 

16.722.030 

7.066.360 

34.080 

«Առաքելություն արևելք» մարդասիրական 

կազմակերպություն 

“Mission East”  humanitarian aid organization 

Մ. Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ 

State Pedagogical Institute after M. Nalbandyan 

250.000 

1.550.600 

515.006 

346.573 

136.000 

3.723.943 

600.000 

9.800 

58.185.838 

54.942.959 
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Պատրաստեց Լիլիթ Սարգսյանը 

Ֆինանսական վերլուծությունը՝ Լիանա Հակոբյանի  

Խմբագիրներ՝ Արթուր Նաջարյան,  Քրիս Հոուարդ 

Թարգմանություն՝ Մարիամ Ղարագյոզյան,  Նելլի Մինասյան,              

  Սիրանույշ Մինասյան, Ռեբեկա Հովհաննիսյան 

Լուսանկարները ԵՆԿ ՀԿ  արխիվից 

Prepared by Lilit Sargsyan 

Financial analysis by Liana Hakobyan 

Editors: Artur Najaryan,  Chris Howard 

Translation: Mariam Gharagyozyan,  Nelli Minasyan 
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