
ԱԿՏԻՎ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ

Կառավարական բարեփոխումների 
մշտադիտարկում

Քաղաքացիական և սոցիալական 
իրավունքների պաշտպանություն

Ժողովրդավարական գործելակերպի 
խթանում

ԿԻԶԱԿԵՏՈՒՄ

ԹՎԵՐՈՎ

ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հակամարտության գոտիներում 

մարդասիրական օգնության տրամադրում 
Փոքր համայնքներին հիմնական 
ծառայությունների մատուցում 

Քաղաքներում Էներգետիկ 
արդյունավետության խթանում 

 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ 
ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԿԱՊԻ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
Շուկայի թափանցիկ կանոնակարգերի 

ջատագովություն
Սպառողի իրավունքների պաշտպանություն

Աջակցություն սոցիալական կարիքներին 
ուղղված նորարարական 

կազմակերպություն-ներին
 

ԲԱՐԵԼԱՎՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Նոր լայնամասշտաբ դրամաշնորհային ծրագրեր 

և հիմնական աջակցություն 
Քաղաքացիական կարողությունների ամրապնդում

Համատեղ գործողություններ 
միջազգային գործընկերների հետ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐ 
Քաղաքացիական հասարակության կրթաթոշակներ

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության». երիտասարդների 
պատրաստում քաղաքականության մշակման համար

Ներդրումների իրականացում երիտասարդական 
ասոցիացիաներում

Ֆինանսավորվել է 260 նոր նախագիծ՝ 
ընդգրկելով ավելի քան 600 կազմակերպությունների
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ԵՄ-Ն ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ 
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ                  
ԴՈՆՈՐՆ Է

#eapcivilsociety



ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր՝ 
քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպություններին աջակցելու նպատակով

• Տրամադրում է դրամաշնորհներ 
քաղաքացիական հասարակության առանցքային 
կազմակերպություններին
• Տրամադրում է էլեկտրոնային ուսուցման 
դասընթացներ և վեբինարներ, կազմակերպում է 
հաքաթոններ, մշակում և զարգացնում է նոր առցանց 
գործիքներ
• Երիտասարդներին առաջարկում է քաղաքացիական 
հասարակության կրթաթոշակներ՝ քաղաքականության 
վերլուծաբաններ և ապագա առաջնորդներ կրթելու 
նպատակով

Լրացուցիչ տեղեկատվություն՝ eapcivilsociety.eu

ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ 
ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ 

ԱՄԲՈՂՋ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

ԲԵԼԱՌՈՒՍ
Գյուղական բնակավայրերում 

խոցելի մայրերի և երեխաների 
կեցության բարելավում՝ վերջիններիս 

առաջարկելով բիզնես ուսուցում: 
12 վայրում բացվել են զարգացման 

կենտրոններ, իսկ տեղական 
նախաձեռնություններին 

տրամադրվել է 180000 եվրո՝ 
որպես դրամաշնորհ: ՈՒԿՐԱԻՆԱ

Աջակցություն 
Կիեւի հեծանվորդների 

ասոցիացիային, որն 
աշխատում է հեծանվորդների 

ձայնն ամրապնդելու և հեծանիվի՝ 
որպես կայուն, ապահով և 

զվարճալի քաղաքային 
փոխադրամիջոցի 
հանրայնացման 

ուղղությամբ:

ՎՐԱՍՏԱՆ
Կախեթի մարզի 

Ախմետայի շրջանի 
մայրերի ու երեխաների 

առողջապահության, 
կրթության և զարգացման 

հնարավորությունների բարելավում: 
Նախագիծն անապահով 

ընտանիքներին առաջարկում է 
արտադպրոցական ծրագրեր 

և սոցիալական 
աջակցություն: 

ԱԴՐԲԵՋԱՆ
Կին գործարար 

առաջնորդների ուսուցում, 
ովքեր ընդլայնել են իրենց 

բիզնեսը, հիմնել են նորերը, 
դիմել և ստացել են վարկեր ու 

մասնակցել են տեղական 
ընտրություններին:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
«ԹՈՒՄՈ» թվային 

ուսուցման կենտրոնի հետ 
համատեղ նորարարական 

հակակոռուպցիոն բջջային խաղի 
մշակում: Խաղն ի ցույց է դնում 
կոռուպցիայի հետևանքները և 

խրախուսում է սոցիալական 
ներգրավվածությունն ու 

ակտիվիզմը:

ՅԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սահմանափակ 
հնարավորություններով մարդկանց 
համար հատուկ ծառայությունների 

զարգացում՝ մոլդովական 
վեց շրջանների տեղական 

իշխանության մարմինների   
հետ գործակցությամբ:


