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Ընդհանուր տեղեկատվություն 

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը (ՔԶՀՀ) տեղական, 

շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է  աջակցել Հայաստանում 

քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը` ծառայելով քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպություններին (ՔՀԿ), մասնավորապես կարողությունների զարգացման և 

դրամաշնորհների ղեկավարման միջոցով:   

Իր առաքելությանը հավատարիմ` ՔԶՀՀ-ն իրականացրել է բազմազան ծրագրեր և մատուցել 

բազմապիսի ծառայություններ: Վերջին շրջանում կազմակերպությունն իրականացրել է ավելի 

քան 25 ծրագրեր և նախաձեռնություններ, տրամադրել է շահերի պաշտպանության,  

ընտրությունների և համայնքային նախաձեռնությունների վերաբերյալ 134 դրամաշնորհային 

ծրագիր և 86 կրթաթոշակ: Բացի այդ, մենք տրամադրել ենք մոտ 300 դասընթաց և 

խորհրդատվություն տեղական և միջազգային կազմակերպությունների համար, իրականացրել 8 

վերլուծական հետազոտական և գնահատման ծրագրեր և մատուցել այլ կարգի ծառայություններ: 

Մեր դոնորներն ու հաճախորդներն են Քաունթերփարթ Ինթերնեյշնլի հայաստանյան 

ներկայացուցչությունը, Նորվեգիայի կառավարությունը, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը, 

Հայ Կրթական Հիմնարկությունը, Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը, ԱՄՆ Խաղաղության 

կորպուսը, Վորլդ Վիժըն-ի հայաստանյան ներկայացչությունը, ԵԱՀԿ երևանյան 

ներկայացուցչությունը, համայնքային ֆոնդերի WINGS գլոբալ հիմնադրամը, Եվրոպական 

համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության հիմնադրամը, Հայ կրթական 

հիմնարկությունը և այլն: 

Մենք համագործակցություն ենք հաստատել Հայաստանի հյուսիսային և հարավային 

մարզերում գործող նմանատիպ կազմակերպությունների հետ, ինչը թույլ է տալիս ծածկել 

Հայաստանի ողջ տարածքը՝ միավորելով առկա  գիտելիքները և փորձը, և ավելի արդյունավետ 

դարձնել մեր ծառայությունները և ծրագրերը։ Ավելին, կազմակերպությունը համագործակցում է 

տարբեր տեղական և միջազգային կազմակերպությունների, զարգացման գործակալությունների, 

պետական մարմինների և բիզնես կազմակերպությունների հետ` ընդլայնելով ծրագրերի և 

կապերի շրջանակը: 

2009-ին ՔԶՀՀ-ին շնորհվեց Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլի և ԱՄՆ ՄԶԳ հավաստագիրը` 

որպես կազմակերպչական և ֆինանսական կառավարման, դրամաշնորհների ղեկավարման և 

ծառայությունների մատուցման միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող 

կազմակերպություն: 

Մեր աշխատանքների մեջ մենք առաջնորդվում ենք հետևյալ սկզբունքներով՝ 

Հոգատար վերաբերմունք և պատասխանատվություն 

ՔԶՀՀ-ն հատուկ ուշադրություն և աջակցություն է ցուցաբերում ՔՀԿ-ների զարգացման 

կարիքների բավարարմանը: 

Նորարար լուծումներ 

Մեր ծրագրերը և ծառայությունները մեկտեղում են նորարար մեթոդները և մոտեցումները` 

բարձրացնելու կատարողականության արդյունավետությունը և բավարարելու մեր 

հաճախորդների զարգացմանն ուղղված կարիքները:  

Գործընկերություն 

ՔԶՀՀ-ն աշխատում է գործընկերների լայն շրջանակի հետ` բարձրացնելու իր 

ծառայությունների որակը և ապահովելու ծրագրային մասնակցությունը:  

Ճկունություն և արձագանքում առկա կարիքներին 

ՔԶՀՀ ծառայությունները սինթեզում են հայկական և միջազգային նոր փորձն ու 

գիտելիքները` երաշխավորելով կազմակերպական զարգացմանը ներկայացվող արդի 

պահանջների ապահովումը: 

Պրոֆեսիոնալիզմ և թիմային աշխատանք 

Իր փորձագետների և աշխատակիցների հանդեպ ՔԶՀՀ-ն առաջադրում է բարձր 

կատարողականության ստանդարտներ և հոգ է տանում նրանց մասնագիտական 
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զարգացման համար: Մենք կարևորում ենք թիմային աշխատանքը` ավելի մեծ ազդեցություն 

և աճ ունենալու համար: 

 

ՔԶՀՀ ծառայությունները  

 Դրամաշնորհների ղեկավարում և կառավարում; 

 Դասընթացների և խորհրդատվությունների մատուցում; 

 Նախագծերի և ծրագրերի վերահսկում և գնահատում; 

 Ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների իրականացում;  

 Կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ և ՇՊ կարողությունների գնահատում; 

 Սեմինարների, համաժողովների և կլոր սեղան քննարկումների կազմակերպում և վարում; 

 ՀԿ-ների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, գրադարանից օգտվելու 

հնարավորություն և այլ տեղեկատվական ծառայություններ: 

ՔԶՀՀ ծրագրեր և նախաձեռնություններ  

 “Շահերի պաշտպանության նախաձեռնության դրամաշնորհների ղեկավարում և 

կառավարում”, 2006-2009թթ., աջակից` Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլ հայաստանյան 

ներկայացուցչություն  

 “ՔԶՀՀ-ի ինստիտուցիոնալ զարգացում” ծրագիր, 2006-2009թթ., աջակից` Քաունթերփարթ 

ինթերնեյշնլ հայաստանյան ներկայացուցչություն 

 “Խորհրդարանական, նախագահական, ՏԻՄ և Երևանի քաղաքապետարանի 

ընտրությունների դրամաշնորհների կառավարում և տեխնիկական աջակցության 

տրամադրում” ծրագիր, 2007-2009թթ., աջակից ԱՄՆ ՄԶԳ Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլ 

հայաստանյան ներկայացուցչություն  

 “ԱԺ քվեարկությունների արդյունքներ” ծրագիր, 2007թ. –առ այսօր, աջակիցներ 

Նորվեգական կառավարություն (2007-2008), Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատուն (2009), 

ՔԶՀՀ (ինքնաֆինանսավորում) 

 “Պետական բուհերի ուսանողների կրթաթոշակների բաշխում և վերահսկում” ծրագիր, 

2007-2010թթ., աջակից` Հայ կրթական հիմնարկություն 

 “Էլեկտրոնային խորհրդարան” ծրագիր, 2008-2009թթ, աջակից` ՄԱԶԳ և  ինթերնեյշնլ 

հայաստանյան ներկայացուցչություն  

 “Հայաստանում համայնքային հիմնադրամների զարգացման” ծրագիր,  2009, աջակից` 

Համայնքային հիմնադրամների WINGS գլոբալ հիմնադրամ 

 “Շահերի պաշտպանության ռեսուրս կենտրոններ” ծրագիր, 2009-2010, աջակից` 

Եվրոպական համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության 

  “ՀԿ մասին” օրենքի բարեփոխման նախաձեռնություն” ծրագիր, 2009-2011, աջակից` 

Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլ հայաստանյան ներկայացուցչություն  

 “Կ2” կամավորության նախաձեռնություն ծրագիր, 2010, աջակից` Խաղաղության 

կորպուսի հայաստանյան ներկայացուցչություն 

 “Օրհուս կենտրոնների զարգացում” 2010-2011, աջակից` ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ 

 “ԻՄ ՔԱՂԱՔԸ” խորհրդատվական կենտրոն” ծրագիր, 2010-2011թթ., աջակից` Նորվեգիայի 

կառավարություն (2010), Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլ հայաստանյան 

ներկայացուցչություն (2011) 

 “Երիտասարդ առաջնորդներ” ծրագիր, 2010-2011, աջակից` ԿԶԱ (AED) Վաշինգթոն 

 Ադմինիստրատիվ և տեխնիկական աջակցության տրամադրում YCAC նախագծի 

իրականացման համար, 2010-առ այսօր, աջակից` Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլ 

հայաստանյան ներկայացուցչություն  

  “Քաղաքացիական հասարակության զարգացման ցանց” ծրագիր, 2011-2013, աջակից` 

Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլ հայաստանյան ներկայացուցչություն  

 ԱՄՆ ՄԶԳ ՔՀԿ կայունության ինդեքս 2010, 2011, 2012թթ., պայմանագիր կնքված MSI Inc-ի 

կողմից 

 Համայնքների մշակութային զարգացում, 2011 –2014, աջակից՝ Եվրոպական Միություն: 
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 Աջակցություն ժողովրդական կառավարմանը Հայաստանում, 2014-2015, աջակից՝ 

Եվրոպական Միություն: 

 Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական հասարակության 

մասնակցության միջոցով, 2015-2016, աջակից` ՍՄՆ ՄԶԳ, հիմնական գործընկեր 

Թրանսպարենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն   

 “Promoting Integration of Syrian Armenians ” Research (2015 July  – present), funded by the 

Armenian Red Cross Society   

 LIFE–«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում 

զբաղվածության խթանման միջոցով» Սեյվ դը Չիլդրըն կազմակերպություն,  

հետազոտություն (Մարտի 15-Հունիսի 16, 2016) 

 

Քաղաքացիական հասարակության օր (ՔԶՀՀ-ի հատուկ նախաձեռնություն)  

2009 թ-ին, առաջին անգամ Հայաստանում, ՔԶՀՀ-ն կազմակերպել էր Քաղաքացիական 

հասարակության օրվա տոնակատարություններ` իր շուրջը հավաքելով հանրության լայն 

շերտերին, տեղական քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին և այլ 

շահագրգիռ անձանց` նշելու այս օրը և այն ամենամյա տոնի վերածելու համար: 

Քաղաքացիական հասարակության օրը նշելու նպատակն է բարձրացնել հանրության 

իրազեկության աստիճանը քաղաքացիական հասարակության մասին սոցիալական  տարբեր 

շերտերի մոտ և նպաստել հանրային մասնակցությանը:   

ՔԶՀՀ-ն ջանում է Քաղաքացիական հասարակության օրվա տոնակատարությունները դարձնել 

ամենամյա ավանդույթ` ընդգրկելով բնակչության լայն շերտերի, տեղական, միջազգային և 

պետական մարմինների:  

 

UՔԶՀՀ կոնտակտային տվյալները 

Հասցե`  Հայաստան, Երևան 0025, Չարենցի 1, 208 սենյակ   

Հեռ.` +374 10 576670 

Էլ.-փոստ`  cdpf@cdpf.am 

Վեբ կայք` www.cdpf.am 
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