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Ծրագրի  նպատակն  է  անհրաժեշտ հմտու թյ ու ններ  ու սանել ու  միջոցով  

բարձրացնել  գյ ու ղական  համայ նքների  տնտեսական  մակարդակը՝  աջակցել ով  

աշխատաշու կայ ու մ  երիտասարդների  մրցու նակու թյ ան  բարձրացմանն  ու  սոցիալ -

տնտեսական  կայ ու նու թյ ան  ապահովմանը : Ծրագիրը  նախաստեսված  է  այ ն  երիտասարդների  

համար , որոնք  ներկայ ու մս  սովորու մ  են  կամ  ավարտել  են  իրենց  ու սու մը , բայ ց  դեռևս  

չ են  կարողանու մ  աշխատանք  գտնել :  

«Դեմոկրատիան  այ սօր» ՀԿ-ն  հոգու մ  է  մարզից  եկող  մարզայ ին  տրանսպորտի  

ծախսը՝  եթե  գալ ու  է  մարզից : Սակայ ն  կեցու թյ ան  ծախսը  ֆինանսապես  չ ի  կարող  հոգալ : 

Ծրագրին կարող են դիմել ՝  

- 18 - 25 տարեկան  ու սանող  աղջիկներ  և տղաներ   

- նոր  զորացրված  երիտասարդներ    

Ծրագրի վերջու մ՝  

- Պատասխանատու  մասնակիցներին  կտրվի  սերտիֆեկատ 

- Պրակտիկայ ի  հնարավորու թյ ու ն  լ ավագու յ ն  մասնակիցների  համար՝  ճանաչ ված  

հիմնարկներու մ : 

- Հանդիպու մներ  գործարարների  և Հայ աստանի  ճանաչ ված  ստարտափների  

ներկայ ացու ցիչ ների  հետ 
 

ԴԻՄՈՒՄԻ Ձև 

1. Անու ն՝   Click or tap here to enter text. 

2. Ազգանու ն՝  Click or tap here to enter text. 

3. Ծննդյ ան ամսաթիվ՝  Click or tap to enter a date. 

4. Մարզ, քաղաք/գյ ու ղ՝  Click or tap here to enter text. 

5. Հասցե՝  Click or tap here to enter text. 

6. Հեռախոսահամար՝  123456789 

7. Էլ . փոստ՝  email@info.com 

8. Ինչ ո՞ ւ  որոշեցիք դիմել  այ ս ծրագրին` (ոչ  ավել  քան 100 բառ) 

Click or tap here to enter text. 
 

 

ԼՐԱՑՎԱԾ ՁԵՎԱԹՂՈՒՂԹՆ ՈՒՂԱՐԿԵԼ  ՝  

 ‹‹Դեմոկրատիան  այ սօր ›› ՀԿ 

 
Կոնտակտներ՝  Լու սինե Թորոսյ ան, Լիանա Թորոսյ ան 

Հեռ.` 077 56 55 80; 077 56 51 80 
Էլ -փոստ՝   lusine.torosyan@democracytoday.am  

ՆՈՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝  ՆՈՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  
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