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հասարակական կազմակերպության 2021 թ. գործունեության մասին

1. Հասարակական կազմակերպության՝

1.1 Լրիվ անվանումը «ԴԵՊԻ ԱՌԱՋ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ

1.2 ՀՎՀՀ-ն 00463845

1.3 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍ
ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ Փ. 36

1.4 Պետական գրանցման համարը 211.171.825003

1.5 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 2014-08-28

1.6 Հեռախոսը (այդ թվում՝ բջջային) +(374)91426120

1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը www.debiarach.org

1.8 Էլեկտրոնային փոստը depiarach@gmail.com

2 Գործադիր մարմնի ղեկավարի՝

Անունը

ՍԵՎԱՆ

Ազգանունը

ԱՄԻՐՅԱՆՍ

Պաշտոնը

նախագահ

3 Կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության առարկան և նպատակը

Աջակցել, նպաստել, օգնել, օժանդակել, ապահովել, հետազոտել, կազմակերպել, պայմաններ ստեղծել, իրականացնել նպատակային ծրագրեր՝ առավել
անապահով և անբարենպաստ  պայմաններում գտնվող խմբերի և խավերի ներկայացուցիչների  առողջապահական, հիգիենիկ, կրթական,
մշակութային, տեխնիկական, մասնագիտական, իրավաբանական, նյութական, տեղեկատվական, գիտական, տնտեսական, հոգեբանական և
բարոյական մակարդակի բարձրացմանը և զարգացմանը,
Բնակարանային, աշխատանքային և այլ տեսակի խնդիրների լուծմանը, իրավունքների պաշտպանությանը, նրանց հասարակության մեջ ինտեգրմանը,
սոցիալական և կեցության խնդիրների լուծմանը, սոցիալական պաշտպանվածությանը հասարակական կյանքում:

Իրականացնել բարեգործական ծրագրեր Հայաստանի Հանրապետության ողջ  տարածքում:

Բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում առավել անապահով  և անբարենպաստ պայմաններում  գտնվող սոցիալական խմբերի և խավերի
ներկայացուցիչներին  ապահովել անհրաժեշտ հումքով, համապատասխան մասնագիտական և այլ գործիքներով , սարքերով, երաժշտական
գործիքներով, հագուստով, համակարգիչներով և այլ անհրաժեշտ պիտույքներով:
Տրամադրել նյութական և ոչ նյութական աջակցություն պատերազմի արդյունքում իրենց բնակավայրերից տեղահանված, առանց կացարանի մնացած և
դժվար պայմաններում բնակվող, ինչպես նաև  պատերազմի հետևանքով որևէ ձևով  տուժած քաղաքացիներին և նրանց ընտանիքներին:
Նվիրատվություններ, հանգանակություններ ստանալու նպատակով ծավալել բոլոր այն գործունեությունները, որոնք չեն հակասում ՀՀ
օրենսդրությանը և կազմակերպության կանոնադրությանը:

Նպաստել գթասրտության  բարի ավանդույթների  վերականգնմանը և պահպանմանը:

Կազմակերպել կոնֆերանսներ, սեմինարներ, դասընթացներ, մոնիտորինգներ, քննարկումներ, իրականացնել նմանատիպ  ծրագրեր, որոնց նպատակն
է բարձրացնել հասարակության իրազեկվածությունը իրենց իրավունքների վերաբերյալ, իրազեկել հասարակությանը վերոհիշյալ խմբերին
պատկանող մարդկանց հիմնախնդիրների մասին, որոնք կնպաստեն ժողովրդավարության զարգացմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և
բոլոր տեսակի խտրականությունների կանխարգելմանը:

Իր կանոնադրական նպատակներից և խնդիրներից բխող առաջարկություներ  ներկայացնել ՀՀ պետական մարմիններին:

Իր կանոնադրական նպատակների և խնդիրների իրականացման նպատակով համագործակցել պետական և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների, համապատասխան բնագավառում գործող միջազգային և այլ կազմակերպությունների, հիմնարկ-ձեռնարկությունների, ինչպես նաև
անհատ անձանց հետ, վերջիններիս հետ իրականացնել համատեղ ծրագրեր և այլ միջոցառումներ:

Բարձրացնել հասարակության իրազեկվածության մակարդակը՝ կրթական ծրագրեր իրականացնելու միջոցով:

Իրականացնել տեղեկատվական-վերլուծական, հետազոտական և փորձագիտական գործունեություն:

ՈՒսումնասիրել նյութական օգնությունների կարիք ունեցող և այլ կարիքավորների խմբերը, այդ նպատակով իրականացնել մոնիտորինգներ, ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ հավաքագրել, մշակել և կանոնադրական նպատակների ու խնդիրների իրականացման նպատակով
օգտագործել կարիքավոր ընտանիքների վերաբերյալ անձնական և ոչ անձնական տվյալները:
Նպաստել հասարակության` մասնավորապես ծանր նյութական կացության մեջ բնակվող անձանց և այլ կարիքավոր ընտանիքների՝ կրթական և
հասարակական գործընթացներում ներգրավվածության մակարդակի բարձրացմանը:

Նպաստել ՀՀ-ում` հասարակության շրջանում, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության սկզբունքների ամրապնդմանը և տարածմանը:



Օժանդակել մարդու իրավունքների պաշտպանության գաղափարի տարածմանը:

Միավորել հասարակությանը ազատության և ժողովրդավարության գաղափարների շուրջ:

Ապահովել կապը ՀՀ-ում և արտասահմանում գործող նմանատիպ հասարակական կազմակերպությունների հետ:

Իրականացնել սույն կանոնադրության նպատակներից, խնդիրներից բխող և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեություն:

4 Հասարակական կազմակերպության՝

4.1 Անդամների թիվը 6

4.2 Կամավորների թիվը 0

5 Հաշվետու տարվա ընթացքում գումարված ժողովների քանակը 8

6. Իրականացված ծրագրեր՝

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

1 Դեպի առաջ կենտրոն ք. Գյումրի
սոցիալապես անապահով

դպրոցահասակ երեխաներին
կրթական և մարդասիրական

աջակցություն
Ընթացքի մեջ

2 Կարուձևի ուսուցում ք. Գյումրի
սոցիալապես անապահով

բնակիչներին մասնագիտության
ձեռք բերման հնարավորություն

Ավարտված

3
Վարսահարդարման,
մատնահարդարման,

դիմահարդարման ուսուցում
ք. Գյումրի

սոցիալապես անապահով
բնակիչներին մասնագիտության
ձեռք բերման հնարավորություն

Ընթացքի մեջ

4
Արցախից տեղահանված
անօթևան բնակիչներին

բնակարանով ապահովում
Տավուշի մարզ, Գեղարքունիքի

մարզ, Արարատի մարզ
Արցախից տեղահանված
անօթևան բնակիչներին

բնակարանով ապահովում
Ընթացքի մեջ

5 Ամերիկյան ամառ ք. Գյումրի
Դեպի առաջ կենտրոնի

երեխաներին ամերիկյան
մշակույթին, սպորտին, լեզվին

ծանոթացում
Ավարտված

6 ՏՏ դասընթացների ուսուցում ք. Գյումրի

սոցիալապես անապահով
բնակիչներին և զորացրված
քաղաքացիներին և նրանց
ընտանիքի անդամներին

մասնագիտության ձեռք բերման
հնարավորություն

Ավարտված

7
Արցախից տեղահանված

բնակիչներին ընտանի
կենդանիներով ապահովում

Տավուշի մարզ

Արցախից տեղահանված
բնակիչներին ընտանի

կենդանիերով ապահովում՝
սեփական կարիքների
ապահովման համար

Ավարտված

8 Այգեձորի մանկապարտեզ
ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում Բերդ համայնք մանկապարտեզի

վերանորոգում 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 Այգեձորի մանկապարտեզ
ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում Բերդ համայնք Ընթացքի մեջ մանկապարտեզի

վերանորոգում ձեռք է բերվել շինանյութը

8. Տարեկան մուտքեր՝

8.1 Դրամական միջոցները 125,357,730

8.2 Գույքը

Ընդամենը 125,357,730

9. Հանրային միջոցներ և ստացման աղբյուրներ

Հ/Հ 9.1 Դրամական միջոցները 9.3 Ստացման աղբյուրները

1 8,622,600 Բերդի համայնքապետարան

Հ/Հ 9.2 Գույքը

1

Ընդամենը 8,622,600

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

10.1 Դրամական միջոցները 123,530,381

10.2 Գույքը

Հ/Հ 10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

1 Մարզ Տավուշ, համայնք Բերդ գյուղ Ներքին Կարմիր Աղբյուր 7-
րդ փողոց 1-ին նրբանցք 19 բնակելի տուն 410,427

2 Մարզ Արարատ, համայնք Նոր Խարբերդ 19-րդ փողոց 1-ին
նրբանցք 12/2 բնակելի տուն 992,374

3 Մարզ Տավուշ, համայնք Բերդ գյուղ Ներքին Կարմիր Աղբյուր 2-
րդ փողոց  6 բնակելի տուն, 1,515,301

4 Մարզ Տավուշ, համայնք Բերդ գյուղ Ներքին Կարմիր Աղբյուր 5-
րդ փողոց 4 բնակելի տուն 1,375,919

5 Մարզ Գեղարքունիք, համայնք Մեծ Մասրիկ 2-րդ փողոց  45
բնակելի տուն 717,774



6 Մարզ Տավուշ, համայնք Բերդ գյուղ Ներքին Կարմիր Աղբյուր 4-
րդ փողոց 2-րդ նրբանցք 1 բնակելի տուն, 1,396,613

7 Մարզ Գեղարքունիք, համայնք Մեծ Մասրիկ 2-րդ փողոց  27
բնակելի տուն 897,823

Ընդամենը 130,836,612

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

11.1 Դրամական միջոցները 5,744,765

11.2 Գույքը

Հ/Հ 11.2.1 Տեսակը 11.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 5,744,765

12. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու՝

Հ/Հ 12.1 Տեսակը 12.2 Ստացված շահույթը 12.3 Շահույթի օգտագործումը

1

Ընդամենը 0

Նշումներ

Անշարժ գույքերը հանդիսանում են բաժնային սեփականություն ֆիզիկական անձանց հետ:

Կից ներկայացվում է՝

Աուդիտորի եզրակացություն՝ ________0________ թերթից
թերթերի քանակը

Գործադիր մարմնի ղեկավար ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն

Գլխավոր հաշվապահ ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն
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