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Երիտասարդական Բանկերն աջակցում են ՀՀ մարզերում եվրոպական 

արժեքների տարածմանը | 

Երիտասարդական Բանկերը հանդես են գալիս 

որպես մի շարք հաջողված 

նախաձեռնությունների տարածող: Օրինակ` 

ԵԵՀ Եվրոպական ծրագրի արդյունքների 

տարածումը (ծրագիրն իրականացվում էր 

Շվեդական միջազգային զարգացման 

գործակալության (SIDA) միջոցներով):  2010-ին 

ԵՀՀ-ը հրատարակեց «Բարև Եվրոպա» 

համապարփակ գիրքը, որը հայ ընթերցողին 

ներկայացնում է ԵՄ կառուցվածքը, 

եվրոպական գործընթացներն ու 

պատմությունը։ Հայաստանի 

գյուղական բնակչության, այդ 

թվում` ուսուցիչների, 

գրադարանավարների, 

ուսանողների շրջանում 

տարածման նպատակով 

Երիտասարդական Բանկերը 

կազմակերպեցին «Բարև Եվրոպա» 

գրքի ներկայացումը` տարածելով 

այն իրենց մարզերում: ԵԲ կողմից 

ՀՀ տարբեր մարզերում 

անցկացված 10 քննարկումներում 

մասնակցել են 300 մասնակից: 

Միևնույն ժամանակ, ԵՀՀ–ն 

հանդես եկավ փոքրածավալ 

դրամաշնորհային մրցույթի նոր փուլի 

մեկնարկով, որը նվիրված էր եվրոպական 

երիտասար դական արժեքների տարածմանը: 

Սա մի հնարավորություն էր երիտասարդներին 

ներկայացնել և փոքրածավալ 

նախաձեռնությունների միջոցով խթանել 

այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են` 

կամավորությունն ու մասնակցությունը, առողջ 

ապրելակերպն ու բարեգործությունը, 

հանդուրժողականությունն ու մշակութային 

բազմազանությունը, և այլն։      ԵՀՀ-ը 

երիտասարդական բանկերի միջոցով 

ֆինանսավորել է 26 ծրագիր: 

Կոտայքի մարզի Արզնի գյուղի 

դպրոցականներն, օրինակ, ԵԲ ծրագրի 

շրջանակներում ստեղծեն են ասորական 

մշակույթի, պատմության, լեզվի ու  

պատմության մասին պատմող բլոգ, որը 

հասանելի է աշխարհում ապրող բոլոր 

ասորիներին։  

Իսկ Գեղարքունիքի մարզի հեռավոր 

Մարտունի գյուղում դպրոցականները 

«Ճամփորդություն Եվրոպայի շուրջ» ամառային 

7-օրյա ճամբարի ընթացքում ծանոթացել են 

եվրոպական յոթ երկրների մշակույթին, 

աշխարհագրությանն ու պատմությանը՝ 

ներգրավելով Հայաստանում գտնվող տվյալ 

երկրից ժամանած երիտասարդներին։ 

Արմավիրում 5 գյուղական դպրոցների 40 

աշակերտ մասնակցեց Բարև Եվրոպան մրցույթ

-խաղին, ներկայացնելով իրենց գիտելիքները 

Եվրոպական գործընթացների  մասին։ 

Youth Banks in Armenia play a ‘’disseminator’’ 

role for a number of successful initiatives, e.g. 

while disseminating the results of EPF’s Europe 

program (which is solely supported by Sida 

funds). In 2010, EPF published a comprehensive 

book titled “Hello Europe’’ for Armenian read-

ers in a user-friendly format.  Supported by Sida 

funds, Youth Banks in Armenia arranged presen-

tations of the book and its distribution to local 

people in their respective communities, in order 

to make available comprehensive information 

about EU structure and processes among Arme-

nia’s rural population, including librarians, 

school teachers, students.  300 young people 

took part in 10  presentations organized by YBs 

and discussed youth values promoted by EU, 

such as tolerance and cultural diversity, healthy 

lifestyles and philanthropy, volunteerism and 

participation, among others. To strengthen the 

delivered information through practical experi-

ence,  in the summer of 2011, YBs implemented 

a round of small-scale grant competition for 

youth-led projects to promote European youth 

values among their peers. 26 small-scale projects 

were implemented. In Arzni village of Kotayk 

Marz, inhabited by Assyrian minority popula-

tion, students of local high school learnt how to 

use social media to preserve and promote their 

identity. They developed a blog dedicated to 

Assyrians world-wide, their history, culture and 

cuisine. The blog is available to all Assyrians 

living in different counties. 

Another project was implemented in remote 

Martuni Village of Gegharkunik region: local 

schoolchildren organized a seven-day summer 

camp about Europe, concentrating on seven EU 

countries, their language, youth issues, games 

and traditions. European Voluntary Service vol-

unteers in Armenia readily delivered infor-

mation, taught local games, cuisines and history. 

In Armavir, around 40 schoolchildren from 5 

schools participated in a contest, organized to 

promote EU-related knowledge. More photos  

here. 
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