
                                                                         

                                                                                                          

 

EU4Youth  

Սոցիալական ձեռներեցությունը  

Հայաստանում և Վրաստանում (SEAG) 
 

Սոցիալական ձեռներեցությունը Հայաստանում և Վրաստանում 
«Եվրամիությունը երիտասարդության համար» (EU4Youth) կողմից 
ֆինանսավորված նախագիծ է, որը 2020 թվականի հունվարից  
իրականացնում են 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)։                                          

Ծրագրի հիմնական նպատակն է Վրաստանում և Հայաստանում 18-29 տարեկան 
երիտասարդների ձեռնարկատիրական ներուժի ամրապնդում և զբաղվածություն 
սոցիալական ձեռներեցության ոլորտում; նաև, նվազեցնել սոցիալական 
անհավասարությունը նրանց միավորման, զբաղվածության և ներգրավվածության 
միջոցով։   

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։    

 



Մերսի Քորփսի ներկայացուցչությունը Վրաստանում՝ 
Թբիլիսի, Ա. Ցագարելի 48           
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Հետևաբար, նախագիծը երիտասարդներին յուրահատուկ 
հնարավորություն է տալիս COVID-19 հետպանդեմիկյան շրջանում, 
զարգացնեն գոյություն ունեցած կամ սկսեն նոր բիզնես։ Ստեղծեն 
նպատակային ուղղվածություն ունեցող սոցիալական ձեռնարկություն, 
հասնեն նրա կայունությանը և միևնույն ժամանակ ներգրավվեն առկա 
սոցիալական խնդիրների լուծման գործում։ 

Ծրագրի առաջնահերթությունը երիտասարդների խոցելի խմբերի և այն 
ձեռնարկությունների հետ համագործակցությունն է, որոնք աշխատում են 
սոցիալական և բնապահպանական ոլորտի առավել սուր խնդիրների շուրջ:  
Վրաստանում նախագիծն իրականացվում է՝ Կախեթի, Քվեմո Քարթլի և Սամցխե-
Ջավախքի շրջաններում։  
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված դասընթացներին և այլ գործողություններում 
ներգրավվածությունն երիտասարդներին հնարավորություն կտա խորացնել իրենց 
գիտելիքները; ստանան փորձ բիզնեսի պլանավորման մեջ, բիզնես պլան կազմելու և 
ֆինանսական հաշվառման մեջ, ապրանքի արտադրության և դրա շուկայավարման 
մեջ: Նրանք կկարողանան ավելին իմանալ սոցիալական ձեռնարկությունների 
առաջադրանքների և նպատակների վերաբերյալ: Իսկ այն երիտասարդական 
սոցիալական ձեռնարկությունները, որոնք կհաղթեն դրամաշնորհային մրցույթին, 
կստանան ֆինանսական աջակցություն, որպեսզի կարողանան ընդլայնել իրենց 
սոցիալական ձեռնարկության գործունեությունը և ապահովեն սահմանված 
սոցիալական նպատակի իրագործումը: Լրացուցիչ, հաղթող սոցիալական 
ձեռնարկությունների կայունության համար նրանց կուղեկցեն Վրաստանում գործող 
բիզնեսները, ֆինանսական հաստատությունները և տարբեր բիզնես 
կազմակերպությունները:  

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

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://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fc34VQkA4Nymok6FMA%3Ffbclid%3DIwAR1P2kPD17DmoVXpRdpwBgGa1Fdqt-TEjoQC2D7kfHuD1lWlwE9p16STLDw&h=AT1TVynxd3zGSbZAYJSXMQX0EqlVy4JApTSEkzib_Vqpkv2BIRdHNYuzTBLRkpyqBQzajd1NAKXR5wdbXgCOxc8nPGEGiF6vjlh4YNs5KCuhP_gWXtZHDebxhi0bP3TNp_P1JRyI

