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1. Հասարակական կազմակերպության՝
1.1 Լրիվ անվանումը

«ԸՆՏԱՆԻՔ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ

1.2 ՀՎՀՀ-ն

03537581

1.3 Գտնվելու վայրը

ԿՈՏԱՅՔ ՋՐՎԵԺ 4-ՐԴ ՓՈՂ. 1

1.4 Պետական գրանցման համարը

211.171.689714

1.5 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը

2012-09-03

1.6 Հեռախոսը (այդ թվում՝ բջջային)

093-63-19-70

1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը

www.famcom.am

1.8 Էլեկտրոնային փոստը

hasmikbabayan75@mail.ru

2 Գործադիր մարմնի ղեկավարի՝
Անունը

Ազգանունը

Պաշտոնը

ՔՆԱՐԻԿ

ԳԱՐԱՆՖԻԼՅԱՆ

Նախագահ

3 Կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության առարկան և նպատակը
Նպաստել ներդաշնակ հասարակության ձևավորմանը
Աջակցել հասարակության խոցելի խմբերի և ընտանիքների համար արժանապատիվ կյանքի պայմանների ստեղծմանը
Հասարակության խոցելի խմբերին, ինչպես նաև կյանքի դժվարին վիճակում հայտնված ընտանիքներին և երեխաներին մատուցել բազմաբնույթ
ծառայություններ (սոցիալական, հոգեբանական, կրթական, մշակութային, իրավաբանական և այլն)
Իրականացնել երիտասարդական ծրագրեր, աջակցել երիտասարդության հասարակական ակտիվության բարձրացմանը, աջակցել երիտասարդների
քաղաքացիական մասնակցությանը, նրանց սոցիալ-տնտեսական հինախնդիրների լուծմանը, երկրի զարգացման գործընթացում նրանց դերի
բարձրացմանը
Նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և համամարդկային արժեքների տարածմանը
Իրականացնել համայնքների զարգացմանն ուղղված ծրագեր և միջոցառումներ
Աջակցել պրոբացիոն ծառայությունների ներդրմանն ու զարգացմանը
Իրականացնել մշակութային տարաբնույթ ծրագրեր, նպաստել մշակութային արժեքների տարածմանը, մշակութային հուշարձանների պահպանմանը
Նպաստել շրջական միջավայրի, բնության պահպանման ուղղված տարաբնույթ ծրագրերի իրականացմանը
Իրականացնել բնակչության շրջանում առողջ ապրելակերպի արմատավորմանն ուղղված տարաբնույթ ծրագրեր
Իրականացնել գրքույկների, ձեռնարկների, ինչպես նաև տեղեկատվական բնույթի թերթիկների, բրոշյուրների և կրթական, բացատրական այլ նյութերի
պատրաստում, տպագրություն և տարածում
Կազմակերպել կոնֆերանսներ, սեմինարներ, վերապատրաստումներ, երիտասարդական ֆորումներ, հավաքներ և օրենքով չարգելված այլ
միջոցառումներ՝ ուղղված մարդու իրավուքների, կանանց, երեխաների և երիտասարդների հիմնախնդիրների, սոցիալական աշխատանքի
զարգացման, խոցելի խմբերի կարիքների արձագանքման մեխանիզմների, դրական ծնողավարման, երիտասարդների հասարակական ակտիվության,
մասնակցության և այլ թեմաներով
Մասնակցել վերնշված ուղղություններով հանային քաղաքականության մշակման գործընթացներին
Աջակցել ցանցերի և կոալիցիների գործունեության զարգացմանը
Իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն և հիմնել տնտեսական ընկերություն, որոնցից ստացված շահույթը կուղղվի կանոնադրական
նպատակների իրականացմանը
Հաստատել կայուն համագործակցություն ՀՀ պետական կառույցների, Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցու թեմերի, այլ հասարակական
կազմակերպությունների և հիմնադրամների հետ համընդհանուր նպատակներ իրականացնելու նպատակով
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4.2 Կամավորների թիվը
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5 Հաշվետու տարվա ընթացքում գումարված ժողովների քանակը

3

6. Իրականացված ծրագրեր՝
Հ/Հ

6.1 Ծրագրի անվանումը

6.2 Վայրը

6.3 Նպատակը

1

Ընտանիքներին, կանանց և
երեխաներին աջակցություն,
երեխաների խնամքի ցերեկային
ծառայությունների
տրամադրում

Մեծամոր

2

Ընտանիքներին, կանանց և
երեխաներին աջակցություն,
երեխաների խնամքի ցերեկային
ծառայությունների
տրամադրում

Արթիկ

3

Ընտանիք և համայնք

Արմավիր, Մեծամոր, Իջևան,
Նոյեմբերյան, Արթիկ

4

Հաշվետու համայնքների և
ներառական սոցիալական
պաշտպանության համար
կայուն ՔՀԿ-ներ և տեղական
գործընկերությունները ՀՀ-ում

Արմավիր, Մեծամոր, Իջևան,
Նոյեմբերյան

5

Գույքի նվիրաբերություն

Արթիկ

6

Արցախից տեղահանվածներին
սննդով ապահովում

Մեծամոր

6.4 Կարգավիճակը

ՀՀ Արմ. մ. Մեծ. համ.կյ. դժ.
իրավիճ. հայտ. և
հաշմանդ.ունեցող երեխ.՝
ընտանիք. ապր. զարգ.,
կրթ.ստան.և հասակակ.
շրջ.լիար. ներ.համար անհր.
հասանելի և մատչելի
սոցիալհոգ.վերականգ.ծառայու
թ. տրամ., երեխ.՝ ընտ. ապրելու
իրավունքի իրացմանն
աջակցություն և
այլընտրանքային շուրջօրյա
խնամքի կանխարգելում
ՀՀ Շիր.մ. Արթիկ համ. կյանքի
դժվարին իրավիճ.հայտ.և
հաշման. ունեցող երեխ.՝
ընտանիքում ապրելու,
զարգանալու, կրթ. ստ. և հասակ.
շրջ. լիարժեք ներառ. համար
անհրաժ. հասանելի և մատչելի
սոցիալ-հոգեբ. վերական.
ծառայութ.տրամ., երեխ.՝ ընտ.
ապր. իր.իրացմ. աջակցութ. և
այլընտրանքային շուրջօրյա
խնամքի կանխարգելում
Աջակցություն կյանքի դժվար
իրավիճակներում հայտնված
երեխաներին և ընտանիքներին
Սոցիալական
ծառայությունների միջոցով
նպաստում աղքատության
նվազմանը
Սոցիալ կրթական կենտրոնին
աշակերտական գույքի
տրամադրում
Արցախից տեղահանվածներին
սննդով ապահովում

Ավարտված

Ավարտված

Ավարտված

Ընթացքի մեջ

Ավարտված
Ընթացքի մեջ

7. Հանրային միջոցներով իրականացված ծրագրեր՝
Հ/Հ

7.1 Ծրագրի անվանումը

7.2 Վայրը

7.3 Կարգավիճակը

1

Ընտանիքներին, կանանց
և երեխաներին
աջակցություն,
երեխաների խնամքի
ցերեկային
ծառայությունների
տրամադրում

Մեծամոր

Ավարտված

2

Ընտանիքներին, կանանց
և երեխաներին
աջակցություն,
երեխաների խնամքի
ցերեկային
ծառայությունների
տրամադրում

Արթիկ

Ավարտված

7.4 Նպատակը
ՀՀ Արմ. մ. Մեծ. համ. կյ.
դժ. իրավիճ. հայտն. և
հաշմ. ունեցող երեխ.՝
ընտանիք. ապ, զարգ.,
կրթ. ստ. և հասակ.
շրջ.լիարժեք ներառ. համ.
անհ.հաս. և մատչելի
սոցիալ-հոգեբ.
վերականգն.
ծառայութ.տրամ., երեխ.՝
ընտանիք. ապրելու
իրավունքի իրացմանն
աջակց. և
այլընտրանքային
շուրջօրյա խնամքի
կանխարգելում
ՀՀ Շիր. մ.Արթիկ համ.
կայանքի դժվարին
իրավիճ. հայտն. և
հաշմ.ունեցող երեխ.՝
ընտանիք. ապրելու,
զարգ., կրթ. ստ. և
հասակակից. շրջանում
լիարժեք ներառ. համար
անհր. հաս. և մատչելի
սոցիալ-հոգ. վերականգ.
ծառայութ. տրամադրում,
երեխաների՝ ընտանիք.
ապրելու իրավունքի
իրաց. աջակց. և այլընտ.
շուր. խնամքի կանխ.

7.5 Հիմնական
արդյունքները

Իրականացված է

Իրականացված է

8. Տարեկան մուտքեր՝
8.1 Դրամական միջոցները

79,060,638

8.2 Գույքը

168,000

Ընդամենը

79,228,638

9. Հանրային միջոցներ և ստացման աղբյուրներ
Հ/Հ

9.1 Դրամական միջոցները

9.3 Ստացման աղբյուրները

1

9,855,800

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2

9,937,300

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Հ/Հ

9.2 Գույքը

1
Ընդամենը

19,793,100

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

91,183,686

10.2 Գույքը
Հ/Հ

10.2.1 Տեսակը

1

Շարժական գույք

10.2.2 Արժեքը
1,309,458

Ընդամենը

92,493,144

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

19,793,100

11.2 Գույքը
Հ/Հ

11.2.1 Տեսակը

11.2.2 Արժեքը

1
Ընդամենը

19,793,100

12. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու՝
Հ/Հ

12.1 Տեսակը

12.2 Ստացված շահույթը

12.3 Շահույթի օգտագործումը

1

Ավտոմեքենայի վաճառք

513,442

Նոր ավտոմեքենայի ձեռք բերման
ֆինանսավորում՝ ծրագրային
նպատակներով օգտագործելու համար

Ընդամենը

513,442

Նշումներ

Կից ներկայացվում է՝

Աուդիտորի եզրակացություն՝

________4________

թերթից

թերթերի քանակը

Գործադիր մարմնի ղեկավար ____________________________________
ստորագրություն, անունը, ազգանուն
Գլխավոր հաշվապահ ____________________________________
ստորագրություն, անունը, ազգանուն

Signer: ՀՀ ՊԵԿ
Date: 10.06.2022 11:29:20
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