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«ԻՆԼԱՅԹ» ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

հասարակական կազմակերպության 2021 թ. գործունեության մասին

1. Հասարակական կազմակերպության՝

1.1 Լրիվ անվանումը «ԻՆԼԱՅԹ» ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

1.2 ՀՎՀՀ-ն 00154189

1.3 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ԴԱՎԹԱՇԵՆ  ԴԱՎԹԱՇԵՆ 1 ԹՂՄ. 52
ԲՆ. 9

1.4 Պետական գրանցման համարը 211.171.910379

1.5 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 2016-05-20

1.6 Հեռախոսը (այդ թվում՝ բջջային) +(374)94116398

1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը www.enlightngo.org

1.8 Էլեկտրոնային փոստը info@enlightngo.org

2 Գործադիր մարմնի ղեկավարի՝

Անունը

ԴԱՎԻԹ

Ազգանունը

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Պաշտոնը

նախագահ

3 Կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության առարկան և նպատակը

1. Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնադրույթային վերափոխումների հայեցակարգերի ձեւավորում եւ մշակում, համակողմանի
հետազոտություններով, խորհրդատվությամբ եւ հանրային իրազեկման միջոցառումներով քաղաքացիների ու պետական կառավարման համակարգի
միջեւ երկխոսության ծավալման գործընթացի օժանդակում` առավել շահավետ ու արդյունավետ փոխգործակցության ապահովման նպատակով:
2. Տարաբնույթ ծրագրերի, այդ թվում՝ դասընթացների, դասախոսությունների, սեմինարների, գործնական պարապմունքների, հանդիպումների եւ այլ
միջոցառումների կազմակերպում, կրթական, հրապարակախոսական, վերլուծական, հետազոտական նախագծերի իրականացում, ինչպես նաեւ
գիտական, վերլուծական, լրատվական, տեղեկատվական նյութերի հրապարակում եւ տարածում:
3. Ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդում եւ քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցում՝ համատեղ նախագծերի
իրականացման եւ փորձի փոխանակման միջոցով
1. Հանրային քաղաքականության, տնտեսության, մշակույթի, ռազմական ու տեխնոլոգիական և այլ բնագավառների համալիր կամ թիրախային
հետազոտությունների իրականացում, հանրային և պետական ոլորտների կայացման ռազմավարության մշակում և գործառնական աջակցություն:
2. Հանրային ֆունկցիոնալ մտքի կազմակերպում, հանրային շահառու կողմերի միջեւ հաղորդակցության կազմակերպում, ինտելեկտուալ առկա
ներուժի նյութականացում՝ ի սպաս պետական եւ հանրային շահի:
3. ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ վավերացրած միջազգային պայմանագրերով եւ ՀՀ օրենքներով ամրագրված մարդու եւ քաղաքացու հիմնարար
իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանություն, ՀՀ-ում ժողովրդավարության, դրա հիմքերի եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների
ամրապնդում, ինչպես նաեւ աջակցություն պետական ինստիտուտների կայացման, դրանց դերի ու նշանակության վերաբերյալ հասարակական
կարծիքի ձեւավորման գործընթացին:

4 Հասարակական կազմակերպության՝

4.1 Անդամների թիվը 30

4.2 Կամավորների թիվը 16

5 Հաշվետու տարվա ընթացքում գումարված ժողովների քանակը 1

6. Իրականացված ծրագրեր՝

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

1

Վերլուծական ֆորում
(հրապարակումներ՝

վերլուծություններ,արձագանքնե
ր, թարգմանություններ,
տեսանյութեր), առցանց

ք Երևան Կրթական և վերլուծական
գործունեություն Ընթացքի մեջ

2
«Անցյալի ներկայությունը»
թվայնացված արխիվային
ծրագիր (Հայ քաղաքական

միտք/ 88շարժում), առցանց
ք Երևան Կրթական և վերլուծական

գործունեություն Ընթացքի մեջ



3 «Գրինլայթ»  բնապահպանական
նախաձեռնություն,առցանց՝ ք Երևան Կրթական և վերլուծական

գործունեություն Ընթացքի մեջ

4
#Ոսկեղենիկ (մայրենի լեզվում
գրագետ խոսքի ձևավորմանն
ուղղված նախաձեռնություն),

առցանց
ք Երևան Կրթական և վերլուծական

գործունեություն Ընթացքի մեջ

5

Համագործակցություն
"ՍտրատեգԻստ"-ի հետ

«Տեղեկագրում՝ ԵՄ և Արևելյան
գործընկերության երկրների

երկկողմ օրակարգի հիմնական
հարցերի վերաբերյալ» ծրագրի

շրջանակում առցանց

ք Երևան Կրթական և վերլուծական
գործունեություն Ընթացքի մեջ

6

Համագործակցություն
Միջազգային կապերի

շվեդական ասոցիացիայի (UFS)
հետ (հոդվածների,
վերլուծությունների

փոխանակում) առցանց

ք Երևան Կրթական և վերլուծական
գործունեություն Ընթացքի մեջ

7

«Որոնողական համակարգերի
օպտիմալացում» (SEO) և

«Թվային պաշտպանություն»
թեմաներով 3-օրյա դասընթաց,

առցանց

ք Երևան Կրթական և վերլուծական
գործունեություն Ավարտված

8

«Հակոբ Հակոբյան |
Վերլուծություններ և

հոդվածներ» ժողովածուի
հրատարակություն (Զետեղված

են Հակոբ Հակոբյանի
տնտեսագիտական
վերլուծությունները,

մասնագիտական
թարգմանություններն ու

հոդվածները՝ հրապարակված
«Ինլայթ»-ի կայքէջում 2017-2020

թթ. ժամանակահատվածում)

ք Երևան Կրթական և վերլուծական
գործունեություն Ավարտված

9

«Թ ինքնեկ» թարգմանչական և
խմբագրական փոդքասթների
նախագիծ (թարգմանչական և

խմբագրական գործիքների,
հասկացությունների և

հարցադրումների աուդիո
շտեմարան, որը հանրությանն է
ներկայացվում փոդքասթների

ձևաչափով՝ թարգմանիչ-
խմբագիր ամենատարբեր

թեմաների շուրջ քննարկման
միջոցով). առցանց՝

ք Երևան Կրթական և վերլուծական
գործունեություն Ընթացքի մեջ

10

#Ինլայթինֆոգրաֆիկս
(ինֆոգրաֆիկ նյութերի

շտեմարան մենեջմենթի,
առաջնորդության,
քննադատական

մտածողության, աշխատանքի,
նորարարությունների,

մասնագիտական
հմտությունների,
աշխատաշուկայի

ժամանակակից միտումների և
պահանջների, առողջ

ապրելակերպի և հարակից
ոլորտների վերաբերյալ ),

առցանց

ք Երևան Կրթական և վերլուծական
գործունեություն Ընթացքի մեջ

11

Ընտրական գործընթացներ
(Խորհրդարանական և ՏԻՄ
ընտրությունների քվեների

բաշխման մասին
ինֆոգրաֆիկաներով հարուստ

վերլուծությունների շարք,
որտեղ վերլուծություններից

որոշները նաև համեմատական
մաս են պարունակում), առցանց

ք Երևան Կրթական և վերլուծական
գործունեություն Ավարտված

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

8. Տարեկան մուտքեր՝

8.1 Դրամական միջոցները 1,396,900

8.2 Գույքը

Ընդամենը 0

9. Հանրային միջոցներ և ստացման աղբյուրներ

Հ/Հ 9.1 Դրամական միջոցները 9.3 Ստացման աղբյուրները

1

Հ/Հ 9.2 Գույքը

1



Ընդամենը 0

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

10.1 Դրամական միջոցները 1,121,978

10.2 Գույքը

Հ/Հ 10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 1,121,978

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

11.1 Դրամական միջոցները

11.2 Գույքը

Հ/Հ 11.2.1 Տեսակը 11.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 0

12. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու՝

Հ/Հ 12.1 Տեսակը 12.2 Ստացված շահույթը 12.3 Շահույթի օգտագործումը

1

Ընդամենը 0

Նշումներ

Կից ներկայացվում է՝

Աուդիտորի եզրակացություն՝ ________0________ թերթից
թերթերի քանակը

Գործադիր մարմնի ղեկավար ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն

Գլխավոր հաշվապահ ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն
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