
 

Դիմումի ձեւ 
Լրացված դիմումը ուղարկեք sona.kalantaryan@fpwc.org հասցեին մինչև 2021թ․ մարտի 10-ը։ 

 

1. Հիմնական տեղեկատվություն 

Կոնտակտային անձի անուն 

Կազմակերպության/նախաձեռնության անվանում 

Կազմակերպության/նախաձեռնության հասցե  

Հեռախոսահամար 

Էլ․ հասցե 

 

2. Ծրագրի նկարագիր 

Ծրագրի անվանում 

Ներգրավված երեխաների տարիքային սահման  

Ներգրավված երեխաների թիվը 

Ծրագրի նկարագիրը (Առավելագույնը 100 բառ) 

Պահանջվող գումարը (ՀՀ դրամ) 

Զուգորդվող միջոցներ/ռեսուրսներ (ոչ պարտադիր)* (ՀՀ դրամ) 
* Զուգորդվող միջոցները կարող են ներառել այն միջոցները, որոնք կազմակերպությունը կամ 

նախաձեռնությունը ստանում է այլ աղբյուրից/դոնորից, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների, սեփական 

փոխադրամիջոցների օգտագործումը և այլ ռեսուրսների կիրառումը՝ գումարային նախահաշվարկով։  

 

3. Նախնական հարցեր 

Ինչպե՞ս եք տեղեկացել ծրագրի մասին։ 

Իրականացնելո՞ւ եք ծրագիրը այլ կազմակերպության/ների հետ համատեղ։  

- Եթե՝ այո, նշեք՝ որոնք են այդ կազմակերպությունները։ 

- Կազմակերպություններից ո՞րն է պատասխանատու ֆինասնական միջոցները 

ստանալու, հաշվետվության և կապի պահպանման համար։  

 

4. Ծրագրի նկարագրություն 

✓ Պատմեք ձեր ընկերության կամ նախաձեռնող խմբի մասին․ ձեր նախկին 

փորձառությունը բնապահպանական և կրթական ոլորտներում և/կամ 

կամավորական ծրագրերում։ Առավելագույնը 250 բառ։ 

 

✓ Նկարագրեք ծրագիրը։ Ներառեք նյութական ապահովումը և այլ մանրամասներ՝ 

պատասխանելով ով, ինչ, որտեղ, երբ, ինչու և ինչպես հարցերին։ Առավելագույնը 400 

բառ։ 

 

✓ Նկարագրեք՝ ինչպե՞ս է ծրագիրը արտացոլում ձեր դիրքորոշումը։ Ինչպե՞ս պետք է 

աշակերտները ներառվեն ծրագրի պլանավորման և իրականացման 

գործընթանցերին։ Ինչպե՞ս կբարելավվեն աշակերտների առաջնորդական 

հմտությունները՝ մասնակցելով այս ծրագիրն։ Առավելագույնը 250 բառ։ 

 

✓ Նկարագրեք՝ ինչպե՞ս եք ծրագրում նախատեսում համատեղել ուսուցումն ու 

գործողությունները։ Ի՞նչ բնապահպանական խնդրի է ուղղված ծրագիրը։ Ի՞նչ և 
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ինչպե՞ս են ներգրավված երեխաները սովորելու ծրագրի արդյունքում։ 

Առավելագույնը 250 բառ։ 

 

✓ Նկարագրեք՝ ինչպես եք նախատեսում լուսաբանել ձեր ծրագրի իրագործումը։ 

Ցանկալի է տեղեկացնել ծրագրի կազմակերպիչներին ձեր նախագծի առաջիկա 

իրադարձությունների մասին՝ նրանց մասնակցության և նրանց կողմից 

հանրայնացմանն աջակցելու նպատակով։ Առավելագույնը 250 բառ։ 

 

✓ Պլանավորո՞ւմ եք ծրագրի ավարտից հետո շարունակել այն սեփական կամ այլ 

միջոցներով։ Առավելագույնը 250 բառ։ 

 

 

5. Բյուջե 

Նկարագրեք ծրագրի մանրամասնած բյուջեն։ Հաշվի առեք, որ դրամական միջոցները 

չպետք է օգտագործվեն ադմինիստրատիվ կամ չնախատեսված ծախսերի համար։ 

Հարցվող միջոցների բյուջեն․ 

Ծախսի նկարագիր 

Անհրաժեշտ դրամական միջոցները  

Միավոր

  

 

Միավորի 

քանակը 

Միավորի 

արժեքը ՀՀ 

դրամով 

Ընդհանուր 

արժեքը ՀՀ 

դրամով 

Օրինակ 1․ 20 աշակերտի համար 

նախատեսված տրանսպորտ 

մեկ 

ուղղություն 

2 20,000 40,000 

     

     

Ընդամենը     

 

Տրամադրեք ձեր կողմից ներդրվող ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, եթե 

այդպիսիք նախատեսում եք։ 

 

Համապատասխան 

դրամական ներդրում 

Համապատասխան ոչ 

դրամական ներդրում 

Ներդրումի 

աղբյուրը 
Գումարը 

 Օրինակ 1․ Էկո-ակումբի 

առաջնորդի 

աշխատավարձը 40 

ժամի համար, ժամը՝ 

2500 ՀՀ դրամ 

Էկո-ակումբի 

առաջնորդի կողմից 

կամավորական 

աշխատանք 

100,000 ՀՀ դրամ 

Օրինակ 2․ Ձևավորման 

և տագրական նյութեր 

 Համայնքապետարան 75,000 ՀՀ դրամ 

    

    

Ընդամենը  

 


