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«ԶԱՐԹՈՆՔ-89» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ

հասարակական կազմակերպության 2021 թ. գործունեության մասին

1. Հասարակական կազմակերպության՝

1.1 Լրիվ անվանումը «ԶԱՐԹՈՆՔ-89» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ

1.2 ՀՎՀՀ-ն 01813918

1.3 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՄԱԼԱԹԻԱ-
ՍԵԲԱՍՏԻԱ ԹԱՂԱՄԱՍ ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ Փ. 104

1.4 Պետական գրանցման համարը 211.171.01396

1.5 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 2002-11-19

1.6 Հեռախոսը (այդ թվում՝ բջջային)
+(374)98488950

+(374)10773128

1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը www.zartonk-89.org

1.8 Էլեկտրոնային փոստը zartonkptpi@gmail.com

2 Գործադիր մարմնի ղեկավարի՝

Անունը

ՍԻԼՎԱ

Ազգանունը

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Պաշտոնը

Նախագահ

3 Կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության առարկան և նպատակը

Իրականացնել բարեգործական ծրագրեր, նյութական և բարոյական օգնություն ցուցաբերել միայնակ մայրերին, սոցիալապես անապահով
ընտանիքներին, ծնողազուրկ և փախստականների երեխաներին,

Նպաստել ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության և իրավական պետության զարգացմանը և ամրապնդմանը,

Օժանդակել ՀՀ-ում համամարդկային արժեքների տարածմանը՝ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ժողովրդավարության ամրապնդմանը և
սեռային իրավահավասարության խնդիրների լուծմանը,

Նպաստել կոնֆլիկտների լուծմանը և խաղաղության կառուցմանը,

Նպաստել հանդուրժողականության մթնոլորտի տարածմանը, միջսերնդային համերաշխության կայացմանը հանրապետությունում և ամբողջ
աշխարհում,
Համգործակցել ազգային փոքրամասնությունների, տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ, բարեգործական, կրթական գործունեություն
ծավալել տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային մակարդակներում,

Նպաստել, ինչպես նաև գործուն մասնակցություն ցուցաբերել ՀՀ հասարակական կյանքին,

Նպաստել ՀՀ երեխաների, դեռահասների և երիտասարդության առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը և իրավագիտակցության բարձրացմանը,

Նպաստել երիտասարդության զբաղվածությանը, փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանը,

Ծրագիր և միջոցառումներ մշակել և իրականացնել կանանց և երեխաների, երիտասարդների և սոցիալապես անապահով ընտանիքների շրջանում,

Իրականացնել երեխաների, դեռահասների և երիտասարդների հայրենասիրական, մշակութային և ֆիզիկական դաստիրակությանն ուղղված ծրագրեր,

Կազմակերպել և իրականացնել իրավական, սոցիալական, տնտեսական, բնապահպանական, առողջապահական, գիտական, կրթական,
մշակութային, տեղեկատվական, հետազոտական, խորհրդատվական և այլ հասրակական նշանակություն ունեցող ծրագրեր ու միջոցառումներ,
Քաջալերել և աջակցել բոլոր հնարավոր միջոցներով՝ ապահովելու Հայաստոնի Հանրապետության քաղաքացիների և այլ երկրների մարդկանց միջև
մշակութային, կրթական ծրագրեր, որը կնպաստի բարելավելու(մեծացնելու) փոխըմբռնումը դեպի տնական և հանդուրժողական խաղաղություն,

Զարգացնել ՏՏ ոլորտը երեխաների, երիտասարդների մոտ,

Ներառել ուսումնասիրություններ, հեազոտություններ և տպագրություններ,

Նպաստել ՀՀ համայնքների զարգացմանը՝ ներգրավելով երիտասարդներին իրենց համայնքների կարիքների վերհանման, տարածման և լուծման
գործընթացին,

Նպաստել երիտասարդների ակտիվացմանը և հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում ներգրավվածության բարձրացմանը:

4 Հասարակական կազմակերպության՝

4.1 Անդամների թիվը 18



4.2 Կամավորների թիվը 3

5 Հաշվետու տարվա ընթացքում գումարված ժողովների քանակը 1

6. Իրականացված ծրագրեր՝

Հ/Հ 6.1 Ծրագրի անվանումը 6.2 Վայրը 6.3 Նպատակը 6.4 Կարգավիճակը

1 Կրթության տրամադրում
150հայ երեխաների Երևան, Արարատ,գ Փոքր Վեդի

Բարեգործական, կրթական
գործունեություն ծավալել

տեղական, տարածաշրջանային
և միջազգային

մակարդակներում,

Ընթացքի մեջ

2 ՏՀՏ որպես գործիք
երիտասարդների ձայնի համար Երևան

Զարգացնել ՏՏ ոլորտը
երեխաների, երիտասարդների

մոտ,
Ընթացքի մեջ

3 Ոչ ֆորմալ կրթություն 50
երեխաների համար Երևան

Նպաստել երիտասարդության
զբաղվածությանը, փոքր և միջին

ձեռնարկատիրության
զարգացմանը,

Ընթացքի մեջ

7. Հանրային միջոցներով իրականացված ծրագրեր՝

Հ/Հ 7.1 Ծրագրի անվանումը 7.2 Վայրը 7.3 Կարգավիճակը 7.4 Նպատակը 7.5 Հիմնական
արդյունքները

1

8. Տարեկան մուտքեր՝

8.1 Դրամական միջոցները 4,184,500

8.2 Գույքը

Ընդամենը 4,184,500

9. Հանրային միջոցներ և ստացման աղբյուրներ

Հ/Հ 9.1 Դրամական միջոցները 9.3 Ստացման աղբյուրները

1

Հ/Հ 9.2 Գույքը

1

Ընդամենը 0

10. Օգտագործված դրամական միջոցները և/կամ շարժական/անշարժ գույքը՝

10.1 Դրամական միջոցները 2,880,000

10.2 Գույքը

Հ/Հ 10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 2,880,000

11. Հանրային դրամական միջոցների և/կամ տրամադրված գույքի օգտագործումը, ծախսերը՝

11.1 Դրամական միջոցները

11.2 Գույքը

Հ/Հ 11.2.1 Տեսակը 11.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 0

12. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու՝

Հ/Հ 12.1 Տեսակը 12.2 Ստացված շահույթը 12.3 Շահույթի օգտագործումը

1

Ընդամենը 0

Նշումներ

.

Կից ներկայացվում է՝

Աուդիտորի եզրակացություն՝ ________0________ թերթից
թերթերի քանակը

Գործադիր մարմնի ղեկավար ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն

Գլխավոր հաշվապահ ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն
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