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... փոփոխություն մեկի կյանքում, փոփոխություն է 
երկրի ապագայի համար ...
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Երիտասարդական բանկը 

բացառիկ է
Այն հնարավորություն է տալիս 

երիտասարդներին,  տնօրինել 

ֆինանսական միջոցներ և որոշել թե ինչպես այն 

պետք է ծախսել,  որպեսզի բարելավվի 

իրենց ընկերների և իրենց համայնքի կյանքը:



Միջազգային
Երիտասարդական բանկերի ցանցը

Երիտասարդական բանկերը գործում են 27 երկրներում

www.youthbankinternational.org

http://www.youthbankinternational.org/


Երիտասարդական Բանկի 15 քայլերը

1. ԵԲ անդամների ընտրությունը

2. Դրամաշնորհի կառավարման 
դասընթաց

3. PR. ԵԲ-ն համայնքներում

4. Համանքային հետազոտություններ

5. Հայտարարությունների տարածում 

6. Հայտերի ընդունում

7. Նախնական ընտրություն

8. Հարցազրույցներ դիմորդների հետ



9. Ծրագրերի գնահատում և 
որոշումների կայացում

10. Այո կամ Ոչ պատասխանելը

11. Պայմանագրերի կնքում

12. Աջակցություն ծրագրերի 
իրականացմանը

13. Հաշվետվություններ

14.Հաջողությունների տոնում

15. Կամավորական աշխատանք

Երիտասարդական Բանկի 15 քայլերը



Երիտասարդների ծրագրեր՝ 
ԵԲ-ի աջակցությամբ



ԵԲ-ն նպաստում է կամավորության 
զարգացմանը



Ի՞նչ ոլորտներում է աշխատում երիտասարդական բանկը

 Առաջնորդություն և քաղաքացիական ակտիվություն
 Համայնքային զարգացում
 Բիզնես եւ ձեռներեցության
 Մարդու իրավունքներ

 Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի և խաղաղաշինության
 Աղքատության կրճատման և սոցիալական ներգրավվածություն

 Շրջակա միջավայր և առողջ  ապրելակերպ
 Հմտությունների զարգացում
 Կրթություն եւ հզորացում

 Մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը
և շատ ավելին ...



Երիտասարդների   առավելությունները

Դրամաշնորհ ստացողները սովորում են ինչպես իրականացնել
իրենց ծրագրերը, պլանները և գործողությունները, կառավարել
իրենց բյուջեն և տարածել տեղեկատվություն իրենց ծրագրի
մասին մեդիայի միջոցով:

Աշխատանքային հմտություններ

որոշումների կայացում, 
հրապարակայնության, կապ 
հասարակայնության հետ, 
ծրագրերի պլանավորում, 
ֆինանսական գրագիտություն...

Կյանքի հմտություններ

համագործակցել տարբեր 
մարդկանց հետ, ընդլայնելով 
մշակութային 
փոխըմբռնումը, աշխատել 
թիմով, բանակցել...



3. PR. ԵԲ-ն համայնքներում 



PR-ի կազմակերպաման պլան (24.09.2007—01.10.2007)

Համառոտ տեղեկություն

1. Հանդիպում քաղաքապետարանիսպորտիև երտասարդության բաժնի

ներկայացուցիչների հետ –ներկայանանք,պատմենք մեր մասին ներկայացնենք

առաջիկապլանները` հիմք դնելով հետագահամագործակցության:

2. Հանդիպում ՀԿ –ների և ուսխորհուրդների ներկայացուցիչների հետ.

3. Վերջիններիս հրավիրել ինտերնետայինփոստի, ինչպես նաև հեռախոսազանգերի

միջոցով,

4. Ներկայացնել ԼոռիԵրտասարդականԲանկը,

5. Ինչ գործունեություն ենք ծավալում, 

6. Բաժանել բուկլետները,

7. Բաժանել ինֆորմացիոնթերթիկները,

8. Հարցևպատասխան,

9. Հրավիրել մամուլի ներկայացուցիչներին,հեռուստատեսություն.

10.Ինտերնետային նամակների միջոցովտարբեր հասարակական

կազմակերպություններին, ուսանողականխորհուրդներինտալ ինֆորմացիամեր

մասին:

11.Սակլինիփոքրիկ շնորհանդես, հյուրասիրությամբ:





4. Համանքային հետազոտություններ



Ինչու են Երիտասարդական բանկերը իրականացնում 
համայնքային հետազոտություններ

...որովհետև այդ տեղեկատվությունը 
անհրաժեշտ է

• Դրամշնորհները հայտարարելիս

• Իրազեկաման հանդիպումներ անցկացնելիս

• Ծրագրերի ընտրության ժամանակ

• ՏԻՄ-երի հետ հաղորդակցվելիս



...որպեսզի պարզենք՝

• երիտասարդների խնդիրները համայնքում

• երիտասարդների ուժերով ինչ փոփոխություններ են 
հնարավոր իրականացնել  համայնքում:

• ինչպես ուժեղացնել ՏԻՄ-երիտասարդներ կապը:

ԵԲ համայնքային հետազոտությունների 
նպատակները



• Դրսում՝ պատահական անցորդներից հարցում 
իրականցնելով:

• Ինտերնետային հարցաթերթի միջոցով:

• Հանդիպումների և խմբային հարցումների 
ընթացքում:

• Անհատական հարցազրույցի ընթացքում

Ինչպես իրականացնել հետազոտություն



...լավ հարցերը ունեն հետաքրքիր պատասխաններ.

• Քննարկեք և որոշեք թե ինչ հարցեր տալ՝ ենթադրելով դրանց 
հնարավոր պատասխաններ:

• Տվեք փակ հարցեր՝ որ արդեն ունեն տարբերակնե, բայց մի 
սահմանափակեք պատասխանողին:

• Ընդգրկեք դեմոգրաֆիական հարցեր՝ սեռ, տարիք, համայնք...

Ինչ հարցեր տալ և ինչպես



Մի քանի օրինակներ









5. Հայտարարությունների տարածում 



Ի՞նչ արեցինք
Հայտարարեցինք համայնքային

ծրագրերի դրամաշնորհի մասին՝

• Հայտարարությունը տարածեցինք 
սոցիալական ցանցերով, բլոգով և 
կայքով

• «Ռադիո Մարտունիով» հնչեց 
հայտարարությունը

• E-Mail–ով տեղեկացրեցինք 
«Երիտասարդական բանկի» 
բազայում գրանցված անձանց

• Փակցրեցինք հայտարարությունը 
դպրոցներում, քոլեջներում և 
քաղաքի երիտասարդաշատ 
վայրերում







6. Հայտերի ընդունում





Հետո սկսում գալ մարդիկ, գաղափարներ 
և հայտեր



7. Նախնական ընտրություն



Հայտերի համառոտագրում և հարցազրույցների պատրաստում



Ստացանք գաղափարներ՝
• Տեղեկատվական ցուցանակներ 

տեղադրելու,

• Տուրիստական ցուցանակներ 
տեղադրելու,

• Հանդուժողականության մարաթոն 
անցկացնելու

• Սպրոտային գույք գնելու,

• Մարմնամարզական արգելագոտի 
ստեղծելու,

• Երիտասարդների կարողությունները 
զագացման համար դասընթաց 
կազմակերպելու,

• Գրադարանը գրքերով համալրելու,

• Անտիկաֆե–հավաքատեղի ստեղծելու,

• Մանկապարտեզների համար 
թութակներ գնելու,

• Աղբահավաք կազմակերպելու և այլնի 
վերաբերյալ

• Սևան, 

• Գավառ,

• Մարտունի քաղաքներից և

• Վարդենիկ

• Լիճք

• Կարմիրգյուղ

• Արծվանիստ համայնքներից

Հայտատուների մեջ կային

• 3 ՔՀԿ,

• Համայնքային ակտիվ խմբերի անդամները

• և դրամաշնորհի համար ձևավորված ոչ ֆորմալ 
խմբերի ներկայացուցիչներ



8. Հարցազրույցներ



Բաժանվեցինք զույգերի և անցանք 
հարցազրույցների



Ինչպես վարել հարցազրույց

• Մինչ հարցազրույցը ծանոթացեք բոլոր հայտադիմումների հետ և առանձնացրեք 
հարցեր, որոնք կցանկանայիք լսել դիմորդներից

• Հստակ պլանավորեք, թե ինչ եք ցանկանում լսել և ինչու

• Հարցազրույցի օրը՝
 Որոոշեք թե ով է առաջինը ողջունելու և ներկայացնելու, ապա խնդրեք դիմորդին մի փոքր պատմել 

իր մասին

 Հարցազրույցը վարեք երկուսով, երրորդը կարող է նշումներ անել

 Նախնական ծանոթությունից հետո, վստահ եղեք որ դիմորդը հանգիստ է, լարված չէ և 
շարունակեք զրուց

• Բացատրեք հարցազրույցի նպատակը և ակնկալիքները

• Օգնեք մարդկանց սկսել իրենց պատմությունը, խնդրեք դիմորդին պատմել իր ծրագրի 
մասին (հաճախ ժպտացեք)

• Տվեք զանազան հարցեր ՝ Ձեր կարծիքով, ինչ՞ եք մտածում և այլն



Ինչպես վարել հարցազրույց
• Խուսափեկ փակ հարցերից, որոնք 

ենթադրում են այո կամ ոչ պատասխանը

• Տվեք ուղղություն տվող հարցեր

• Տվեք չեզոք և բաց հարցեր

• Խուսափեք բարդ և ծանր հարցերից

• Հարցրեք ծրագրում երիտասարդների 
ներգրավածության մասին

• Խոսեք ծրագրի ակնկալվող արդյունքների 
մասին

• Եվ վերջում շնորհակալություն հայտնեք 
հարցազրույցին մասնակցելու համար 





Երիտասարդկան բանկի հարցազրույց վարելու ուղղեցույց

Գրառումներ հիմնված տեսածի վրա
- Նախօրոք հստակ պլանավորեք և իմացե՚ք, թե ինչ եք ցանկանում հարցնել և ինչու։
- Հարցազրույցը վարեք 2 անդամներով, 3-րդը կարող է գրանցումներ կատարել։
- Մտանծեք թե ո՞րն է հարցերի հերթականությունը։

Հարցազրույցներ (ոչ ավել քան 15 րոպե տևողությամբ)
- Օգնեք մարդկանց սկսել իրենց պատմությունը: Ժպտացեք, ողջունեք, ներկայացեք, բացատրեք 
հարցազրույցի նպատակը և ակնկալիքները։ Տվեք զանազան հարցեր` ի՞նչ եք մտածում…, ի՞նչ 
կարծիքի եք…
- Տվեք ուղղություն տվող հարցեր. ինչու՞ եք կարծում, որ... ինչը՞ կօգներ անել դա ավելի լավ
- Խուսափեք երկար և բարդ հարցերից: Տվեք պարզ և հստակ հարցեր,
- Աշխատեք խուսափել ուղղություն տվող և փակ հարցերից, ինչպես օրինալ ՚՚սա՞ է ձեր 
ամենասիրած...՚՚ Ուղղություն ցույց տվող հարցերը ենթադրում են, որ դուք նախօրոք ակնկալում 
եք տվյալ պատասխանը: Փակ են համարվում այն հարցերը, որոնց պատասխանն է «այո» կամ 
«ոչ»։
- Տվեք չեզոք բաց հարցեր, ինչպես օրինակ ՚՚ի՞նչպես եք կարծում...՚՚, ՚՚ձեր կարծիքով, ինչպես դա 
կարելի է բարելավել՚՚
- Կարող եք օգտագործել պատասխանների գնահատման 1 – 5 սանդղակը (1 որպես 
ամենաբարձր, 5` ամենացածր նիշը):
- Հնարավորություն տվեք հարցազրույցի մասնակցին ևս Ձեզ հարցեր տալու։



Հարցազրույց վարելու հարցաշար



9. Ծրագրերի գնահատում և որոշումների 
կայացում



Գնահատման չափանիշներ և ցուցիչներ

1. Ծրագրի գաղափարի որակը X 2

2. Երիտասարդների ներգրավվածություն X 3

3. Ծախս – օգուտ հարաբերությունը X 1

4. Ազդեցությունը X 2

5. Կարիքը X 1



Գնահատման չափանիշներ
1. Ծրագրի գաղափարի որակը

• Որքանո՞վ է ծրագրի գաղափարը հետաքրքիր, նորարարական և թարմ։ 

• Գաղափարի արդյունքում տեսանելի փոփոխություն սպասելի է թե՞ ոչ։

• Խումբը բավարար տեղեկացվա՞ծ է թեմայից թե ոչ, գտել են արդյոք կապեր, գործընկերներ։

• Տվյալ ժամանակահատվածի և խմբի հմտությունների սահմաններում իրագործելի՞ է թե ոչ։

• Հաջողության դեպքում, կարո՞ղ է մեթոդը կրկնվել, կիրառվել այլ վայրերում։

• Արդյո՞ք չի կրկնում որևէ կառույցի գործառույթը (համայնքապետարան, դպրոց...)։

• Պա՞րզ են, ովքեր են գործընկերները և ինչպես են ընդգրկված։

• Տեսանելի՞ են արդյոք արդյունքներն ու շարունակականությունը։

2. Երիտասարդների ներգրավվածությունը

• Որքանո՞վ է գաղափարը հետաքրքիր երիտասարդների, պատանիների համար։

• Մեծահասակներ ազդեցությունը մեծ չէ՞ արդյոք։

• Հարցազրույցի ժամանակ նկատելի էր արդյո՞ք էնտուզիազմը գաղափարի նկատմամբ։

• Իրագործելի է արդյո՞ք գաղափարը երիտասարդների ուժերով։



3. Ծախս-օգուտ հարաբերությունը

• Որքանո՞վ են ծախսերը հիմնավորված ծրագրի իրագործման առումով։

• Կա՞ն արդյոք ավելորդ ծախսեր, որոնք կարելի է ձեռք բերել այլ աղբյուրներից։

• Կա՞ն արդյոք թերի ծախսեր, որոնք հաշվարկված չեն։

• Իրատեսական է արդյոք բյուջեն փոքր ժամանակահատվածում իրացնելու և փաստաթղթերով հիմանվորելու 
համար։

4. .  Ազդեցությունը, շահառուները առկայությունը

• Ինչ կսովորեն երիտասարդները ծրագիրն իրագործելով։

• Քանի՞ մարդ կմասնակցի իրագործմանը, քանի մարդ կշահի արդյունքներից։

• Համայնքի համար ունի՞ արդյոք նշանակություն ծրագրի իրագործումը։

5. Կարիքը  

• Համայնքում կա՞ արդյոք նման գործունեության կարիք։

• Որևէ խնդիր լուծու՞մ է արդյոք ծրագիրը։

• Պարզ է արդյոք ակնկալվող փոփոխությունը։







10. Այո կամ Ոչ պատասխանելը



Շնորհակալություն հայտնել 
դիմելու համար
Հարգելի դիմորդ, 

Գորիսի երիտասարդական բանկը շնորհակալություն է հայտնում Ձեր մասնակցության և այն 
ջանքերի ու ժամանակի համար, որ ներդրեցիք հետաքրքիր ծրագիր պատրաստելու համար:

Մենք ստացել ենք 20 հայտ, որից կարողացել ենք ֆինանսավորել ընդամենը 3-ը: Ցավով
ուզում եմ նշել, որ Ձեր ծրագիրը չի ֆինանսավորվել, բայց ձեր կոնտակտները ընդգրկվել են
մեր տվյալների բազայում և մեր նոր դրամաշնորների մասին Ձեզ կտեղեկացնենք: 

Հուսով ենք, որ հետագայում էլ կունենանք համագործակցելու հնարավորություն:

Հարգանքներով՝

Գորիսի երիտասարդական բանկ



Շնորհավորել դրամաշնորհ 
ստացողներին                                        
Ողջույն սիրելի Արփինե,

Շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ քո բիզնես գաղափարրով մեզ հետ կիսվելու և «Մարտունի երիտասարդական
բանկի» կողմից հայտարարված «Երիտասարդ ձեռներեց» դրմաշնորհին դիմելու համար։

Ներողություն ենք խնդրում այսքան ուշ (պայմանավորվել էինք հարցազրույցներին հաջորոդող շաբաթում
պատասխանել) արդյուքները հրապարակելու համար։

Հարցազրույց ունենալուց հետո կատարվեց Երիտասարդական բանկի կողմից ընտրությունը, բայց որը վերջնական
հասատելու համար անցավ մի քանի փուլով և այսօր վերջապես հայտնի է վերջնական արդյուքները։

Ի սրտե «Մարտունի երիտասարդական բանկ» կոմիտեի անդամներով ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ենք գաղափարդ ծրագիր
դառնալու կապակցությամբ։ Հավատում ենք վերջնական արդյուքների սպասումը ամենադժվար հոգեվիճակն է, բայց
ուզում ենք ասել, որ ամենադժվար և պատասխանատու գործընթացը կսկսվի այս նամակից հետո, երբ անցնենք
ծրագրի իրագործմանը։

Բայց մինչ իրագործումը՝ ապրիլի 29 (նախնական) ժամը 12։00–ին սպասում ենք Եվրասիա համագործակցություն
հիմնադրամում, որտեղ տեղի կունենա միջոցառում–մրցանակաբաշխություն, որի ժամանակ կտանք
դրամաշնորհային վկայականը։

Հարգանքով «Մարտունի երիտասարդական բանկ» կոմիտեի անդմաներ։



Մարտունի երիտասարդական բանկի 
աջակցությամբ՝

Կարմիրգյուղի (Գավառ) թիվ1 դպրոցը կհամալրվի սպորտային գույքով՝ 

50.000 դր–ի սահմանում։ Բացի այդ թիմը պետք համայնքում անցկացնի
սպորտլանդիա՝ ՏԻՄ–բնակչություն կապի  ամրապնդմանը նպաստող։



11. Պայմանագրերի կնքում





12. Աջակցություն ծրագրերի 
իրականացմանը



Երիտասարդական Բանկ ծրագրի շրջանակներում
կատարվելիք ծախսերի ուղեցույց

• ԵԲ կողմից ֆինանսավորված ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող բոլոր ծախսերի
համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ծախսը հաստատող որևէ փաստաթուղթ, օրինակ` ՀԴՄ 
կտրոն, հաշիվ-ապրանքագիր և այլն:

• Այն դեպքում, երբ գնման կամ կատարված գործարքի դիմաց մատակարարը չի կարող
տրամադրել ՀԴՄ կտրոն կամ այլ փաստաթուղթ, առաջարկում ենք օգտագործել «Գնման
Ակտ», ինչպես նաև դրան կցել մատակարարի անձնագրի պատճեն: 

• Ցանկալի է, որ ֆինանսական հաշվետվության մեջ հնարավորինս քիչ լինեն «Գնման
Ակտով» գնված ապրանքներ:

• Եթե ԵԲ կոմիտեն կամ ֆինանսավորված ծրագիրը ցանկանում է կատարել որևէ
տեխնիկայի, կահույքի կամ այլ արժեքավոր գույքի ձեռք բերում, պետք է գրավոր
տեղեկացնի ԵԲ համակարգողներին: Օրինակ, եթե ԵԲ կոմիտեն ցանկանում է ձեռք բերել
թվային ֆոտոխցիկ կամ տպող սասրք, որն արժե 40.000 ՀՀ դրամ, պետք է ԵԲ 
համակարգողներին գրավոր տեղեկացնի այդ գնման մասին: 



ԵԲ-ն մասնակցում է ծրագրերի 
իրականացմանը



13. Հաշվետվություններ











Ստուգայցի թերթիկ

 Ինչի՞ ականատես եղանք

 Ու՞մ հետ հանդիպեցինք

 Համապատասխանում է

ծրագրի իրականացման

որակը և ժամկետները

 Առաջարկություններ, 

նկատառումներ

 Եզրակացություն

 Լուսանկարներ, փաստեր, 

նմուշներ





14.Հաջողությունների տոնում





15. Կամավորական աշխատանք



Հաջորդ քայլերը.



Շնորհակալություն 
Հետևեք մեզ

https://www.facebook.com/YouthBankArmenia/

www.epfarmenia.am

https://www.facebook.com/YouthBankArmenia/
http://www.epfound.am/

