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  Երիտասարդների  մասնակցությունը/ակտիվությունը  քաղաքացիական  գործընթացներին 

ՀՀ Խնդիր Գործողություն 
Ֆինանսական աղբյուրներ 

և ռեսուրսներ 

Ցուցանիշներ Ժամկետ Տեղեկատվության հավաքման 

մեթոդներ 

1 

Բարձրացնել 

երիտասարդների 

իրազեկվածությունը 

քաղաքացիական 

իրավունքների մասին  

1. Կազմակերպել սեմինարներ 

2. Կազմակերպել հանդիպումներ 

երիտասարդների հետ 

3. Պատրաստել տեղեկատվական 

թերթիկներ 

4. Պատրաստել սոցիալական 

գովազդ 

 

ԳՈՒՄ ՀԿ, Գորիսի 

երիտասարդական 

նախաձեռնությունների 

կենտրոն(ԳԵՆԿ) ՀԿ, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմ,  

Երիտասարդների 

կարողությունների 

զարգացման համայնքային 

կենտրոն,  միջազգային 

դոնորներ 

 

Թիրախ  2018-10%,  

2019-20%,  

2020-20%,  

2021-15%,  

2022-15%,  

 

2019-2022 1.Սեմինարների գրանցման 

թերթիկներ, լուսանկարներ, 

2.Հանդիպումների 

արձանագրություններ, 

հաշվետվություններ, 

3. Թռուցիկների նմուշ օրինակ, 

4.Սոցգովազդի 

տեսագրություն:  

2 

Նպաստել  համայնքում 

որոշումների ընդունման 

գործընթացին 

երիտասարդների 

մասնակցության  

ակտիվացմանը 

1. Կազմակերպել իրազեկման 

միջոցառումներ – «Համայնքը ես 

եմ» նախագիծ, Սիմուլյացիոն 

խաղեր «Ես կայացնում եմ 

որոշում»,  

2. Կազմակերպել բանավեճեր 

3. Կազմակերպել երիտասարդական 

խմբերի /ֆորմալ և ոչ ֆորմալ/ 

մասնակցությունը ավագանու 

նիստերին և հանրային լսումներին 

4. Հանրային լսումների 

արդյունքների տարածում 

երիտասարդության շրջանում 

 

Թիրախ 2018-10%,  

2019-3%,  

2020-5%,  

2021-5%,  

2022-5%, 
 

2019-2022 1.Միջոցառումների 

հաշվետվություններ, 

գրանցման թերթիկներ,  

2. Գրանցման թերթիկներ, 

լուսանկարներ, թեմաների 

ցանկ 

3.Ավագանու նիստերի 

արձանագրություններ, 

լուսանկարներ, տեսաֆիլմ  

4.Հանրային լսումների 

հաշվետվություններ, 

հանրային լսումների  

արդյունքների նյութերի  

նմուշնեը:  

Երիտասարդների ներգրավվածությունը շարունակական կրթության մեջ (ֆորմալ և ոչ ֆորմալ)  

 

Բարձրացնել 

երիտասարդների 

իրազեկվածությունը 

կրթական ծրագրերի 

մասին  

1. Կազմակերպել կողմնորոշիչ 

հանդիպումներ ոչ ֆորմալ 

կրթության վերաբերյալ 

2. Կազմակերպել բանավեճեր 

3. Հաջողակ պատմությունների 

պատրաստում և տարածում 

երիտասարդների շրջանում 

/ֆիլմեր, տեղեկատվական նյութեր, 

հեռուստահաղորդում 

4. Հրավիրել ոչ ֆորմալ խմբերին՝ 

ԳՈՒՄ ՀԿ, Գորիսի 

երիտասարդական 

նախաձեռնությունների 

կենտրոն(ԳԵՆԿ) ՀԿ, 

համայնքապետարանի 

աշխատակազմ,  

Երիտասարդների 

կարողությունների 

զարգացման համայնքային 

կենտրոն,  միջազգային 

Թիրախ 2018-5 % 

2019-10%,  

2020-10%,  

2021-10%,  

2022-10%,  

 

2019-2022 1.Հանդիպումների գրանցման 

թերթիկներ, 

արձանագրություններ, 

2.Հաշվետվություններ, 

լուսանկարներ 

3.Հաջողակ պատմությունների 

օրինակներ, ցուցադրվող 

ֆիլմերի 

հեռուստահաղորդումների 

կայքերի հղումներ, 
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իրենց փորձով կիսվելու համար 

/Իմփաքթ, համայնքային ակտիվ 

խմբեր/ 

5. Բացահայտել երիտասարդների որ 

ֆորմալ կրթական 

պահանձմունքները և 

կազմակերպել համապատասխան  

դասընթացներ և 

խորհրդատվություններ. 

դոնորներ, ԶՏԿ, 

ուսումնական 

հաստատություններ, 

տարածքում գործող 

հիմնարկ-

ձեռնակություններ 

տեղեկատվական նյութերի 

նմուշ օրինակներ,  

4.Ոչ ֆորմալ հանդիպումների 

հաշվետվություններ, 

արձանագրություններ  

 

Մասնագիտական 

կողմնորոշման 

ծրագրերի իրականացում 

և գործատուների 

ներգրավում 

ուսումնական 

գործընթացներին  

1. Կազմակերպել հանդիպում-

քննարկումներ ԶՏԿ-ից 

մասնագետների մասնակցությամբ, 

2. Կազմակերպել հանդիպումներ 

գործատուների և հաջողակ 

գործարարների հետ հետ, 

3. Ուսումնաճանաչողական այցեր, 

հանդիպումներ կազմակերպել 

տարբեր կազմակերպությունների 

մասնակցությամբ, 

4. Կազմակերպել ֆորում 

երիտասարդների, գործատուների 

և ԶՏԿ հետ, 

5. Ակտիվացնել երիտասարդների 

կարողությունների զարգացման 

համայնքային կենտրոնի 

աշխատանքները, 

6. Ակտիվացնել սոցիալական 

գործընկերության համայնքային 

խորհրդի աշխատանքները, 

7. Կազմակերպել համայնքային 

համաժողով նվիրված 

մասնագիտական կողմնորոշման և 

կարիերային հարցերին. 

Թիրախ 2018-1 

2019 -5 

2020 -9 

2021 -11 

2022 -13 

 

 1.ԶՏԿ-ների մասնագետների 

հետ հանդիպման 

արձանագրություններ,  

2.Հանդիպումների 

հաշվետվություններ, 

լուսանկարներ, 

3.Այցերի օրակարգերի 

նմուշներ, լուսանկարներ, 

4.Ֆորումի արձանագրություն, 

մասնակիցների գրանցման 

թեթրիկներ,  

5.Սոցիալական 

գործընկերության 

համայնքային խորհրդի  

գործունեության 

կանոկարգումների նմուշներ, 

մասնակիցների ցուցակ, 

հանդիպումների 

արձանագրություններ: 

6.Համաժողովի 

հաշվետվություն, 

մասնակիցների գրանցման 

թերթիկի պատճեն:   

Երիտասարդների մասնակցությունը մշակութային կյանքին  

 

Բարձրացնել 

երիտասարդների 

իրազեկվածությունը 

1. ԶԼՄ-ների, ֆեյսբուքի և տարբեր 

սոցիալական ցանցերի միջոցով 

իրազեկել միջոցառումների մասին 

Համայնքապետարան, 

Համայնքային 

ենթակայության ՊՈԱԿ-

Թիրախ  2018-

20% 

2019-5%,  

2019-2022 1.Ժամանակացույցի նմուշ 

օրինակ, կայքերի և 

սոցցանցերի հասցենների 
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մշակութային 

միջոցառումների 

վերաբերյալ 

երիտասարդներին / 

Համայնքապետարանի 

համապատասխան բաժնի միջոցով 

տեղեկանալ միջոցառումների 

մասին , կազմել ժամանակացույց 

2. Համայնքի տարածքում 

տեղեկատվական հարթակների և 

ինֆորմացիայի տարածման ձևերի 

նորացում /կամավորների միջոցով 

տեղեկատվություն տարածել, 

հայտարարություններ և 

թռուցիկներ փակցնել համայնքի 

տարբեր վայրերում, համայնքի 

մարդաշատ վայրերում տեղադրել 

էլեկտրոնային ցուցատախտակներ/ 

3. Հանդիպում-քննարկումներ հոգևոր 

հովիվի հետ, եկեղեցական 

տոնացույցի ծանոթացման 

նպատակով 

ներ / Մշակույթի տուն, , 

Արվեստի, նկարչական և 

երաժշտական դպրոցներ/, 

թանգարաններ, 

պատկերասրահներ, 

Անհատ ստեղծագործող 

ձեռներեցներ, ռեսուրս 

կենտրոններ, թատրոն, 

եկեղեցի, տուն-

թանգարաններ, ԳԵՆԿ,  

ակտիվ երիտասարդական 

խմբեր, կամավորներ, 

ԶԼՄներ 

2020-5%,  

2021-5%,  

2022-5%,  

 

ցանկ,  

2.Հայտարարությունների,  

թռուցիկների նմուշներ,  

էլեկտրոնային 

ցուցատախտակների 

լուսանկարներ:  

3.Հանդիպում-քննարկումների 

արդյունքների 

արձանագրություններ, 

հաշվետվություններ:  

 

Բարձրացնել 

երիտասարդների 

մասնակցությունը և 

պատրաստակամություն

ը միջոցառումների 

կազմակերպման 

գործընթացում  

1. Ազգային խաղերի և պարերի 

հանրային ուսուցում,  

2. Ստեղծել նախաձեռնող խմբեր,  

3. Համայնքային միջոցառումների 

շարունակական կազմակերպում 

/համայնքի օր, բակունցյան օրեր, 

թթի փառատոն, երիտասարդների 

օր, հունիսի 1, ուսանողական 

ամառ, միջհամայնքային 

մշակութային փառատոններ/ 

Թիրախ 2018-5% 

2019 – 4% 

2020 – 5% 

2021 – 5% 

2022 – 5% 

 

2019-2022 1.Ազգային պարերի ուսուցան 

մասնակիցների ցանկ, 

գրաֆիկ, գանցման թերթիկներ.  

2.Նախաձեռնող խմբի 

անդամների ցանկ,  

3.Հանրային միջոցառումների 

հաշվետվություններ, 

մասնակիցների ցանկեր  

 

Բացահայտել 

շնորհաշատ 

երիտասարդներին 

1. Տաղանդների բացահայտում և 

խրախուսում համայնքային 

մրցույթների և փառատոնների 

ժամանակ 

2. Բակերի և բնակավայրերի միջև 

միջոցառումների կազմակերպում, 

3. Ստեղծել և զարգացնել ֆորում-

թատրոններ 

Թիրախ 2017- 

1 միջոցառում, 2 

երիտասարդ 

միջոցառում, 2 

երիտասարդ 

2020 – 1 

միջոցառում, 2 

երիտասարդ 

2019-2022 1.Տաղանդավոր 

երիտասարդների բազայի 

օրինակ, մրցույթների և 

փառատոնների ցանկ, 

լուսանկարներ, տեսաֆիմ, 

2.Բակային միջոցառումների 

գրաֆիկների նմուշներ ,   

3.Ֆորում- թատրոնների  



 - 

 

2021 – 1 

միջոցառում, 2 

երիտասարդ 

2022 – 1 

միջոցառում, 2 

երիտասարդ 

մասնակիցների ցանկ, 

ներկայացումների 

անվանումներ, լուսանկարներ, 

տեսաֆիլմ:  

Երիտասարդների զբաղվածությունը և սոցիալ-տնտեսական կայունությունը  

 

Բարձրացնել 

երիտասարդների 

հետաքրքրվածությունը 

արհեստագործական 

մասնագիտությունների 

նկատմամբ 

1. Ձևավորել 

համագործակցություն/կապ 

արհեստագործական, կրթական 

հաստատությունների, 

գործատուների և կենտրոնների 

հետ 

2. Կազմակերպել 

մասնագիտությունների համար 

վարպետաց դասեր  

3. Կազմակերպել «Սոցիալական 

գործընկերություն» ամենամյա 

մրցանակաբաշխություն և 

խրախուսել գործարարներին և 

ներդրողներին 

Համալիր սոցիալական 

ծառայությունների 

կենտրոն /ՍԱՏԳ, 

գործատուներ, ՔՀԿ-ներ, 

ՓՄՁ-ներ, կրթական 

հաստատություններ/դպրո

ց/, համայնքապետարան, 

ՀՀ ԿԳՄՍ 

նախարարություն, 

Թիրախ 2017-30% 

2019 – 3% 

2020 – 3% 

2021 – 4% 

2022 – 4% 

 

2019-2022 1.Համագործակցության 

հուշագրերի նմուշ օրինակներ,  

2.Վարպետաց դասերի 

գրանցման թերթիկներ, 

լուսանկարներ   

 
Բարելավել գործատու-

ուսանող կապը 

1. Ստեղծել տվյալների բազա 

2. Գործատու-ուսանող համայնքային 

ամենամյա ֆորումի 

կազմակերպում 

Թիրախ 2018– 0 

2019 – 1 ֆորում 

2020 – 1  ֆորում 

2021 – 1  ֆորում 1 

տվյալների բազա, 

2022 – 1  ֆորում 1 

տվյալների բազա, 

 

2019-2022 1.Տվյալների բազայի օրինակ,  

2.Համայնքային ֆորումի 

մասնակիցների գրացման 

թերթիկներ, լուսանկարներ, 

տեսաֆիմ: 

 

Ակտիվացնել 

երիտասարդներին 

ձեռներեցության ոլորում 

1. Կազմակերպել դասընթացներ և 

խորհրդատվություն 

ձեռներեցության վերաբերյալ 

2. Ձեռնարկատիրական ծրագերի 

մրցույթների  հայտարարում, 

3. Փոքր բիզնեսի արտադրանքի և 

ծառայությունների 

աշխատանքների ցուցահանդես-

Թիրախ 2018 – 1 

դասընթաց, 12 

երիտասարդ 

2019 - 1 

դասընթաց, 20 

երիտասարդ, 1 

ծրագիր՝ 

համայնքի 

2019-2022 1.Դասընթացավարների 

պայամանգրերի 

պատճենները, մասնակիցների 

գրանցման թերթիկներ, 

լուսանկարներ ,  

2.Մրցույթի հայտարարության 

օրինակը, ներկայացված 

փաթեթների օրինակները, 



 - 

 

վաճառք կազմակերպում 

 

համաֆինանասա

վորմամբ 

2020 – 1 

դասընթաց, 20 

երիտասարդ, 1 

ծրագիր՝ 

համայնքի 

ֆինանասավորմ

ամբ 

2021 – 1 

դասընթաց, 20 

երիտասարդ, 1 

ծրագիր՝ 

համայնքի 

ֆինանասավորմ

ամբ, 1 բիզնես 

ֆորում , 

2021 – 2 

դասընթաց, 40 

երիտասարդ, 2 

ծրագիր՝ դոնորի և 

համայնքի 

ֆինանասավորմ

ամբ, 1 բիզնես 

ֆորում, 

 

մրցութային հանձնաժղովի 

արձանագրությունների 

օրինակները, 

3.Ցուցահանդես- վաճառքի  

արդյունքների վերաբերյալ 

հաշվետվության պատճեն, 

լուսանկարներ, տեսաֆիլմ: 

Առողջ ապրելակերպ  

 

Բարձրացնել 

երիտասարդների 

իրազեկվածությունը  

առողջ ապրելակերպի 

մասին 

1. Պատրաստել տեղեկատվական 

թերթիկներ և պաստառներ առողջ 

ապրելակերպի վերաբերյալ և 

տարածի երիտասարդների 

շրջանում 

2. Արշավներ կազմակերպել / 

սոցիալական գովազդ, ֆլեշ-մոբ 

3. Դպրոցներում կազմակերպել 

դասընթացներ առողջ 

ապրելակերպի վերաբերյալ 

Համայնքային և ոչ 

համայնքային 

մարզադպրոցներ, 

ուսումնական 

հաստատություններ/դպրո

ցներ, առողջապահական 

հաստատություններ, 

մարզական 

ֆեդերացիաներ, ՔՀԿ-ներ 

Թիրախ 2018 -20% 

2019 -10% 

2020 -10% 

2021-10% 

2022-10% 

 

2019-2022 

 

1.Թռուցիկների, պաստառների 

նմուշ օրինակներ ,  

2.Գովազդի օրինակ, ֆլեշ-մոբի 

լուսանկարներ ,  

3.Դասընթացների մոդուլների 

նմուշ օրինակներ, գրանցման 

թերթիկներ,  

4.Բժիշկների հետ 

հանդիպումների 

արձանագրություննրի  նմուշ 
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4. Կազմակերպել հանդիպում-

քննարկումներ դպրոցներում 

բժիշկների հետ 

օրինակներ, հանդիպումների 

լուսանկարներ  

 

Ակտիվացնել 

երիտասարդների 

ներգրավածությունը 

սպորտային կյանքին   

1. Կառուցել սպորտ-հրապարակներ 

համայնքի բնակավայրերում, 

2. Կազմակերպել հանդիպում-

քննարկումներ ճանաչված 

մարզիկների հետ/ իրենց փորձն ու 

հաջողությունները 

երիտասարդների հետ կիսելու 

համար 

3. Տարին երկու անգամ թաղամասերի 

և բնակավայրերի  միջև 

կազմակերպել սպորտային տարբեր 

մրցույթներ, 

4. Սպորտդպրոցների առկա 

խնդիրների վերհանում և լուծմանն 

ուղղված ծրագիր-առաջարկների 

պատրաստում և ներկայացում 

շահագրգիռ կառույցներին։ 

Թիրախ 2018 -30%   

2 միջոցառում 

2019 -5%, 2 

միջոցառում 

2020 –10%, 2 

միջոցառում 

2021-10%, 2 

միջոցառում 

2022 - 10%, 2 

միջոցառում 
 

2019-2022 1. Սպորտ-հրապարակների 

նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի օրինակներ, 

շինարարության 

կատարողական ակտերի 

օրինակներ,լուսանկարներ, 

2.Հանդիպումների 

արձանագրություններ, 

հաշվետվություններ,  

4.Սպորտդպրոցների 

հիմնախնդիրների և լուծման 

առաջարկությունների 

փաթեթների օրինակներ: 
 


