
                                                                         
 

                                                                                                                

EU4Youth  

Սոցիալական ձեռներեցությունը Հայաստանում և Վրաստանում (SEAG) 
Հաճախակի տրվող հարցեր` 

 

Ի՞նչ է նշանակում սոցիալական ձեռնարկություն: 

Սոցիալական ձեռնարկությունը սոցիալական խնդիրների լուծման վրա 
կենտրոնացած,  տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավված իրավաբանական անձ է, 
որը ձեռնարկության շահույթի մի մասը ծախսում է սոցիալական խնդիրը լուծելու համար։   

Հարկ է նշել, որ շահույթ ստանալը սոցիալական ձեռնարկության հիմնական նպատակը չէ, 
սակայն եկամուտը կարևոր դեր է խաղում ձեռնարկության հաջողության մեջ։ Հենց կայուն 
եկամուտները սոցիալական ձեռնարկությունը տարբերակում են ավանդական 
բարեգործական կազմակերպություններից, որոնք իրենց սոցիալական նպատակներին 
հասնելու համար կախված են նվիրատվություններից և դրամաշնորհներից:  

Սոցիալական ձեռնարկության նպատակն է շահույթն ամբողջովին կամ մասնակի 
վերաբաշխել սոցիալական նպատակներին հասնելու համար և ոչ թե դրա ամբողջական 
բաժանումը հիմնադիրների միջև։  

Հաջող սոցիալական ձեռնարկությունն այն ձեռնարկությունն է, որը կկարողանա 
հավասարակշռել կազմակերպության սոցիալական առաքելությունը և ձեռնարկի 
առավելագույն արտադրողականությունը` դրա կայունությունն ապահովելու համար:  

Ինչպիսի՞ սոցիալական խնդիրներ են լուծում սոցիալական ձեռնարկությունները: 

Սոցիալական ձեռնարկության բիզնես մոդելը հարմար է ցանկացած գաղափարի 
համար՝ լայն սոցիալական խնդրից մինչև համայնքի զարգացման փոքր ծրագիր՝ 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորում, բնապահպանություն, 
առողջապահություն, խոցելի խմբերի աջակցություն և այլն:  

Օրինակ ՝ 

- Ծնորիում ստեղծված «Գիտելիք սրճարան», որից ստացած եկամուտներն 
օգտագործվում են տարեցների անհոգությունն ապահովելու համար; 
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- «Բաբալե», որը պատրաստում և վաճառում է տարբեր ապրանքատեսակներ` 
հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ուղղված ծրագրերի իրականացման 
համար:  

Վրաստանում գոյություն ունի, 

 թե՞ ոչ օրենք, որը կարգավորում է սոցիալական ձեռներեցությունը: 

Այս փուլում Վրաստանում չկա սոցիալական ձեռներեցության մասին օրենք: 
Սոցիալական ձեռնարկությունների գործունեությունը կարգավորում է «Ձեռնարկատերերի 
մասին» Վրաստանի օրենքը և հարկային օրենսգրքը: Սակայն, ոչ կառավարական 
կազմակերպությունների ղեկավարությամբ արդեն աշխատանքներ են տարվում 
օրենսդրության վերաբերյալ, որը մեծապես կնպաստի այս տեսակի ձեռնարկության հաջող 
գործունեությանը։  

 

Ինչպե՞ս է կատարվում Վրաստանում սոցիալական ձեռնարկությունների 
աջակցությունը:   

Վրաստանում վերջին տարիների ընթացքում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել 
սոցիալական ձեռնարկությունների զարգացմանը աջակցելու համար։ Այս նախագծերի 
արդյունքում երկրում ստեղծվել է շուրջ 80 սոցիալական ձեռնարկություն, որոնց մեծ մասը 
այսօր էլ շարունակում է հաջողությամբ գործել:  

Ներկայումս, «Եվրամիությունը երիտասարդության համար» (EU4Youth) ծրագրի 
աջակցությամբ միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպություն Մերսի Քորփսը (Mercy 
Corps) և նրա գործընկերները՝ Վրաստանի բիզնես խորհրդատվական 
կազմակերպությունների ասոցիացիա (ABCO) և Հայաստանի ոչ կառավարական 
կազմակերպություն «Զարգացման սկզբունքներ» (DP) իրականացնում են «Սոցիալական 
ձեռներեցությունը Հայաստանում և Վրաստանում» ծրագիրը։ Վրաստանում նախագիծը 
ընդգրկում է Կախեթի, Քվեմո Քարթլի և Սամցխե-Ջավախքի շրջանները, իսկ  
Հայաստանում` Տավուշի, Լոռու և Շիրակի մարզերը (շրջանները): Նախագիծը սկսվել է 2020 
թվականի հունվարին և կավարտվի 2022 թվականի հուլիսին:  

 

Ո՞րն է «Սոցիալական ձեռներեցությունը Հայաստանում և Վրաստանում» ծրագրի 
նպատակը։  

Ծրագրի նպատակն է Վրաստանում և Հայաստանում երիտասարդների (18-ից 29 
տարեկան) ձեռնարկատիրական ներուժի ամրապնդում սոցիալական ձեռներեցության 
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ոլորտում, նվազեցնել անհավասարությունը նրանց միավորման, զբաղվածության և 
ներգրավվածության միջոցով։   

Ծրագրի գերակայությունն է երիտասարդության խոցելի խմբերի և այն ձեռնարկությունների 
հետ համագործակցելը, որոնք աշխատում են երկու երկրներում առավել սուր սոցիալական 
և բնապահպանական խնդիրների շուրջ:  

 

Ո՞վ կարող է մասնակցել նախագծին: 

Ծրագրին կարող են մասնակցել առևտրային և ոչ առևտրային 
կազմակերպություններ, սկսնակ բիզնեսներ, որոնք ունեն կայունության վրա կենտրոնացած 
բիզնես գաղափար, հստակ սահմանված սոցիալական նպատակով, իսկ նրանց մենեջմենտը 
իրականացնում են երիտասարդները և (կամ) աշխատողների մեծ մասը երիտասարդ են։  

Հետաքրքրված կազմակերպությունները կարող են ունենալ հետևյալ տեսակի 
իրավաբանական ձև՝ ոչ առևտրային (շահույթ չհետապնդող) իրավաբանական անձ; 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն; համերաշխ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն; գործընկերություն; գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ; անհատ ձեռնարկատեր:  

Անհրաժեշտ է, որպեսզի սոցիալական ձեռնարկությունը գտնվի և (կամ) իր 
գործունեությունն իրականացնի ծրագրի թիրախային շրջաններից առնվազն մեկում:  

 

Արդյո՞ք ներառում է, թե ոչ այս նախագիծը  սոցիալական ձեռնարկության 
ֆինանսական աջակցություն։  

Նախագիծը նախատեսում է առնվազն 12 սոցիալական ձեռնարկությունների 
ֆինանսական աջակցություն։ Աջակցություն կիրականացվի մրցույթի հաղթող այն 
սոցիալական ձեռնարկությունների համար, որոնց գործունեությունը ներառում է՝ 1) 
գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսական-զբոսաշրջության, 
ծառայությունների ոլորտի, առևտրի և այլն զարգացում; 2) գյուղատնտեսական 
արտադրանքի արտադրության և (կամ) մրցակցության բարելավում; 3) Առևտրային և (կամ) 
սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնում (օրինակ՝ ճանապարհներ, 
կամուրջներ, ջրային համակարգեր, գործարաններ, ջերմոցներ, հանգստի գոտիներ); 4) 
տնտեսական դիվերսիֆիկացում, զարգացում և տեղական գործունեության և 
կենսամակարդակի բարելավում; 5) Այն տնտեսական և սոցիալական գործունեության 
աջակցում, որը ուղղված է դեպի կանանց, երիտասարդների և հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց բարգավաճում; 6) Տեղական մշակութային ժառանգության հուշարձանների 
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պաշտպանություն; 7) Առցանց բիզնես գործունեության զարգացում; 8) Բնական 
ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և կենսաբազմազանության 
պաշտպանություն:  

 

Ի՞նչ այլ օժանդակություն կարելի է ստանալ սոցիալական ձեռնարկության 
հաջողության և կայունության համար: 

Ծրագրին մասնակցող սոցիալական ձեռնարկությունները, բացի ֆինանսական 
աջակցությունից, կմասնակցեն նախատեսվող դասընթացների և ուսումնական 
շրջագայությունների Վրաստանում և Հայաստանում և արտերկրում: Նաև, իրենց 
ձեռնարկությունների կայունության համար, նրանց մենթորությունը կապահովեն 
Վրաստանում գործող բիզնեսները, ֆինանսական հաստատությունները և տարբեր բիզնես 
կազմակերպությունները:  

 

Որո՞նք են այս նախագծին մասնակցելու առավելությունները: 

Ծրագրով նախատեսված դասընթացների և այլ գործողությունների ներգրավումը 
երիտասարդներին հնարավորություն կտա բարելավել իրենց գիտելիքներն ու փորձը 
բիզնեսի պլանավորման, բիզնես պլանների կազմման և ֆինանսական հաշվառման, 
արտադրանքի մշակման և շուկայավարման ոլորտում: Նրանք կկարողանան հասկանալ 
ավելի շատ սոցիալական ձեռնարկությունների նպատակներն ու խնդիրները, ձևավորել 
հարաբերություններ իրենց հասակակիցների հետ և համատեղ պլանավորել և 
իրականացնել ապագա գործողություններ: Իսկ, այն երիտասարդական սոցիալական 
ձեռնարկությունները, որոնք կհաղթի դրամաշնորհային մրցույթին, կկարողանան ընդլայնել 
իրենց սոցիալական ձեռնարկության գործունեությունը, ավելի շատ շահույթ ստանալ և դրա 
գործառույթներն ավելի կայուն դարձնել՝ սահմանված սոցիալական նպատակին հասնելու 
համար:  

Ծրագրին մասնակցությունը հատկապես կարևոր է COVID-19 համաճարակային 
պայմաններում, քանի որ այն անգնահատելի հնարավորություն է, քանի որ սա 
անգնահատելի հնարավորություն է հետպանդեմիկյան շրջանում բիզնեսի զարգացման և 
սոցիալական բարելավման առումով:  

 

Ինչպե՞ս կարելի է ներգրավվել նախագծում։  



Մերսի Քորփսի ներկայացուցչությունը Վրաստանում՝ 
Թբիլիսի, Ա. Ցագարելի 48           

0322 32 2252471/72 

Ծրագրին մասնակցելու համար հարկավոր է գրանցվել հետևյալ հղումով՝ 
https://forms.gle/c34VQkA4Nymok6FMA 2020 թվականի մայիսի 1-ից մինչև հուլիսի 31-ը 
ներառյալ: Նշված վերջնաժամկետը լրանալուց հետո երկու շաբաթվա ընթացքում ծրագրի 
աշխատակիցներն ուղղակիորեն կկապվեն Ձեզ հետ հարցազրույցի նպատակով։  

 

Ո՞վ է «Սոցիալական ձեռներեցությունը Հայաստանում և Վրաստանում» ծրագրի 
դոնորը: 

Ծրագրի դոնորը Եվրամիությունն է՝ «Եվրամիությունն երիտասարդության համար» 
(EU4Youth) ծրագրի շրջանակներում։                                                                                      

 

Ինչպե՞ս է Եվրամիությունն օգնում Վրաստանի երիտասարդությանը:                  

Եվրամիության և Վրաստանի սերտ հարաբերությունները հիմնված են Վրաստան- 
Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրի վրա, որը ներառում է նաև խորը և 
համապարփակ ազատ առևտրի տարածության մասին համաձայնագիր (DCFTA)։ 
Վրաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքային անկախության ուժեղ աջակցությամբ, 
քաղաքական երկխոսության, համագործակցության և աջակցության ծրագրերի միջոցով 
Եվրամիությունը շարունակում է մնալ Վրաստանի ուժեղ, անկախ և հաջողակ կողմնակից: 
Ամեն տարի, Եվրամիությունը դրամաշնորհային օգնության տեսքով ապահովում է 120 
միլիոն եվրոյի հատկացում Վրաստանի համար:  

Եվրամիության հիմնական ուղղություններից մեկը երիտասարդների կրթության և 
զարգացման հեռանկարների նպաստումն է։ Վրաստանի հետ միասին Եվրամիությունը 
նպատակ ունի երիտասարդներին ստեղծել հնարավորություններ սովորելու, աշխատելու, 
հանրային գործունեության մեջ առավելագույն ներգրավվածության և իրենց ներուժի 
լիարժեք իրականացման համար։ 

 
Սույն բրոշյուրը պատրաստվել է Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ: 

Բովանդակության համար պատասխանատու են Մերսի Քորփսը և նրա 
գործընկերները և այն չի արտահայտում Եվրամիության կարծիքներ և 

տեսակետները։  

https://forms.gle/c34VQkA4Nymok6FMA

