
Դրամաշնորհային մրցույթ ՀԿ-ների համար - Հայաստանի 
երիտասարդական հիմնադրամ 

 
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, որպես ՀՀ Նախագահի կողմից 
ընտրված գործընկեր կազմակերպություն, հիմք ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության նախագահի 2008 թվականի մայիսի 19-ի թիվ ՆՀ-118-Ն 
հրամանագրով հաստատված «ՀՀ Պետական բյուջեից Նախագահի 
աշխատակազմին հատկացված միջոցները Հասարակական 
կազմակերպություններին որպես դրամաշնորհներ հատկացնելու մասին» կարգը 
հայտարարում է դրամաշնորհային մրցույթ: 
 
Դրամաշնորհային մրցույթը հայտարարվում է ըստ հետևյալ անվանակարգերի. 

 Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և պատմական իրավունքի վերականգման 
հիմնահարցը ՀՀ և սփյուռքի մատաղ սերնդի դաստիարակության 
գործընթացներում, 

 Հայոց ազգային հիմնախնդիրները իբրև հայության համախմբման և ՀՀ ազգային 
անվտանգության ամրապնդման կարևորագույն գործոն, 

 ՀՀ անվտնագության, Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման 
հիմնահարցերում համաշխարհային կարծիքի հայանպաստ ձևավորման 
աջակցության ծրագրերի մշակում, hայկական լոբբինգի քարտեզի ձևավորում, 

 Հայոց ցեղասպանության՝ իբրև մարդկության դեմ գործած հանցագործության 
հետապնդման թղթածրարի պատրաստում, 

 Հայության խնդիրներն ու իրավունքները Թուրքիայի Հանրապետությունում, 
 Ցեղասպանություն ապրած ազգեր. ինչպիսին պետք է լինի նրանց դերը 

մարդկության պատմության մեջ (համագործակցության ձևեր), 
 Ցեղասպանություն և մշակույթ, 
 Հայ զինվորի կերպարը մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում, 
 Հայոց ազատագրական պայքարի ղարաբաղյան ճակատի մերօրյա հերոսներ, 
 Հանրության իրազեկում ծխախոտի օգտագործման և երկրորդային ծխի վնասակար 

ազդեցությունների վերաբերյալ, 
 Ծխելուց զերծ ապրելակերպի օգուտների մասին բնակչության շրջանում 

իրազեկվածության բարձրացում, 
 Հակածխախոտային օրենսդրության կիրարկման խթանում և պատասխանատու 

մարմինների ներգրավում առկա օրենսդրության արդյունավետության բարձրացման 
գործում, 

 Ծխելու դեմ պայքարի գործողությունների համատեքստում կրթական ծրագրերի 
մշակում՝ պետական լիազոր մարմինների ներգրավմամբ, 

 Ծխելու դեմ պայքարի ոլորտում հասարակական սեկտորի կարողությունների 
զարգացում, 

 Վերարտադրողական առողջության` պտղի սեռով պայմանավորված աբորտների 
կանխարգելում, 

 Երիտասարդության շրջանում վերարտադրողական առողջության խնդիրների 
համատեքստում առողջ ապրելակերպի խրախուսում, 



 Գյուղական համայնքներում տնտեսական ներուժի խթանման գործում 
երիտասարդության ներգրավում, 

 Սահմանամերձ գյուղական համայնքների առաջնահերթ խնդիրների լուծմանն 
ուղղված միջոցառումների իրականացում, 

 Կենսաբազմազանության պահպանությունը որպես գյուղական համայնքների 
առաջընթացի գրավական: 
Մրցույթին կարող են մասնակցել այն հասարակական կազմակերպությունները, 
որոնք` 
 
1)իրենց կանոնադրական խնդիրներով և գործունեության բնույթով 
համապատասխանում են մրցույթի անվանակարգին, 
 
2)ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը. 
 

 Մրցութային հայտը, ծրագիրը և ֆինանսական նախահաշիվը, 
 Մրցութային հայտ ներկայացնելու մասին հասարակական կազմակերպության 

ղեկավար մարմնի որոշումը, 
 Կազմակերպության կանոնադրության և պետական ռեգիստրի վկայականի 

պատճեները, 
 Տեղեկանքներ հարկային ծառայությունից, բանկից, 
 Երաշխավորություններ առնվազն երկու անձանցից և/կամ 

կազմակերպություններից: 
Մրցութային հայտի ներկայացման իրավունք չունեն այն հասարակական 
կազմակերպությունները, որոնք` 
 
1) ՀՀ Նախագահի կողմից ընտրվել են որպես գործընկեր հասարակական 
կազմակերպություն, 
 
2) նույն տարվա ընթացքում արդեն մեկ անգամ հաղթել են գործընկեր 
հասարակական կազմակերպության հայտարարած դրամաշնորհային մրցույթում 
կամ դրամաշնորհ ստացել են մեկ այլ անվանակարգում, 
 
3) նախկինում ստացել են դրամաշնորհներ, սակայն դրամաշնորհային ծրագրերն 
իրականացնելիս թույլ են տվել էական խախտումներ, 
 
4) ունեն հարկային և ֆինանսական բնույթի և այլ չկատարված 
պարտավորություններ, սահմանված ժամկետում չեն ներկայացրել ֆինանսական 
հաշվետվություններ, 
 
5) ներկայացրել են կեղծ փաստաթղթեր: 
 
Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ներկայացված յուրաքանչյուր 
անվանակարգի համար հատկացվող գումարը չի կարող գերազանցել. 
 Ծխելու դեմ պայքարին ուղղված անվանակարգերում՝ 5 000 000 (հինգ միլիոն) ՀՀ 
դրամ, 



 Ցեղասպանության հարյուրերորդ տարելիցին նվիրված անվանակարգերում՝  
        3 000 000 (երեք միլիոն) ՀՀ դրամ, 

 Մերօրյա հերոսների փառաբանմանն ուղղված անվանակարգերում՝ 1 000 000 
(մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ, 
 Վերարտադրողական առողջությանը վերաբերող անվանակարգերում՝ 1 000 000 
(մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ, 
 Գյուղական համայքների խնդիրներին առնչվող անվանակարգերում՝ 2 000 000 
(երկու միլիոն) ՀՀ դրամ: 
Դրամաշնորհային մրցույթում հաղթած հասարակական կազմակերպությունը որպես 
դրամաշնորհ ստացած գումարի տասը տոկոսը տրամադրում է ՀՀ Նախագահի 
կողմից ընտրված գործընկեր կազմակերպությանը` մրցույթն անցկացնելու համար 
վերջինիս կրած կազմակերպական ծախսերը փոխհատուցելու նպատակով: 
 
Նախապատվությունը կտրվի այնպիսի ծրագրերին, որոնք պարունակում են 
նորարարական մոտեցումներ, գործիքներ և առավել մեծ ազդեցություն կարող է 
ունենալ թիրախային խմբի վրա: 
 
Դրամաշնորհային մրցույթում հաղթած հասարակական կազմակերպությունը պետք 
է դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը սկսի ոչ շուտ, քան 2014 թվականի 
մարտի 20-ը և ավարտի ոչ ուշ, քան 2014 թվականի նոյեմբերի 14-ը: 
 
Մրցույթին մասնակցելու համար մրցութային հայտը պետք է ներկայացվի 2014 
թվականի փետրվարի 1-ից` մինչև 2014 թվականի մարտի 4-ը, ժամը 12:00-ը` 
յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 11:00-16:00 (ընդմիջում 13:00-14:00), 
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի` Տերյան 74 հասցեում գտնվող 
գրասենյակ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել +374 10 56 79 22: 
 
Հայտի, ծրագրի և ֆինանսական նախահաշվի, ձևը կարող եք ներբեռնել 
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի heh.am պաշտոնական 
ինտերնետային կայքից  
http://heh.am/?module=article&utility=show_article&id_article=1344&lang=am: 
 


