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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. Հայտարարությունների տարածում  

4. Համանքային հետազոտություններ 

5. Առաջնահերթությունների 
սահմանում 

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. Մոնիտորինգ և աջակցություն 
ծրագրերի իրականացմանը 

13. Հաշվետվություններ 

13. Լրացուցիչ ռեսուրսների 
հայթհայթում 

14. Հաջողությունների տոնում 

15. Կամավորական աշխատանք 

 

 

Երիտասարդական Բանկի 16 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... 

 



Ինչի համար է պետք ձեռներեցությունը. 
 
• Հայաստանում 25-29 տարեկան երիտասարդների 

զբաղվածության ցուցանիշը  52% է 
 

• Աշխատող երիտասարդների միայն 2-7% -ն է 
աշխատում սեփական ձեռնարկությունում 

 
 

 
 



«Ձեռնարկատիրություն» դասընթաց 

Մասնակիցներ:  

280+ դիմորդ 

240+ մասնակիցներ 

100+ բիզնես գաղափարներ 

 

Գործարարության 
նշանակությունը 

Բիզնես 
մտածողություն  Գաղափար 

Պլանավորման 
գործիք 

Կազմակերպված 
բիզնես 



Շնորհակալություն  
Հետևեք մեզ 

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

www.epfarmenia.am 

 

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


Հաջորդ քայլերը. 
 
1. Համաձայնագրի  ստորագրում դրամաշնորհը ստացող 
երիտասարդի հետ 
 
2. Երիտասարդ  ձեռներեցներին  աջակցություն անհրաժեշտ 
միջոցների ձեռք բերման հարցում 
 
3. ԵԲ-երը ԵՀՀ-ին ներկայացնում են նկարագրողական 
հաշվետվություն 
 
4. Վերջանական` Նկարագրողական և  ֆինանսական ծախսերի 

հաշվետվություն  
 
 
 










