Ծրագրի անվանումը

Տեղեկատվություն ծրագրի մասին
Ծրագրի տիպը՝
Ծրագրի
Ծրագրի
Ծրագրի
Ծրագրի

տևողությունը և վայրը՝
սկիզբը՝
ավարտը՝
իրականացման վայր(եր)ը`

Ծրագրի պատասխանատուների կոնտակտային տվյալները
Ծրագրի հիմնական պատասխանատուն (ծրագրի ղեկավար)՝
Անուն-ազգանունը`
Պաշտոնը`
Հեռախոսահամարը
քաղաքային՝
բջջային՝
էլ. փոստի հասցեն`
Փոխարինող
անձի
կոնտակտային
պատասխանատու, որն իրավասու է
անհասանելի լինելու պարագայում)՝
Անուն-ազգանունը`
Պաշտոնը`
Հեռախոսահամար
քաղաքային ՝
բջջային՝
էլ. փոստի հասցեն`

տվյալները
փոխարինել

(կազմակերպության
ծրագրի ղեկավարին

այլ
նրա

Ծրագրի նկարագրությունը
Ծրագրի նպատակը, խնդիրները և համապատասխանությունը նախարարության
կողմից սահմանված գերակայություններին՝
 Ծրագրի գաղափարի առաջացումը, նրա նպատակները և խնդիրները
 Ծրագրի շահառու հանդիսացող թիրախ խմբի/համայնքի կարիքները
 Ծրագրի համապատասխանությունը նախարարության կողմից սահմանված
գերակայություններին:
Ծրագրի կառուցվածքը՝
 Ծրագրի
իրականացման
համար
նախատեսված
աշխատանքները`
նախապատրատումը, իրականացումը և գնահատումը:
 Միջոցառման ծրագիրը, միջոցառման ժամանակացույցը (ներկայացնել կից ֆայլով)՝
Գանտի աղյուսակ:

Ծրագրի բովանդակությունը և մեթոդաբանությունը՝
 Ծրագրի թեման (թեմաները)
 Մասնակիցների հետաքրքրությունների և կարիքների արտացոլվածությունը
հիմնական թեմայում
 Աշխատանքային մեթոդները` ըստ ծրագրի խնդիրների և ծրագրային առանձին
տարրերի
 Ծրագրված միջոցառումների և աշխատանքային մեթոդների նպաստումը ծրագրին
մասնակցող երիտասարդների ոչ ֆորմալ ուսուցմանը և սոցիալական/անհատական
զարգացման խթանմանը
 Երիտասարդների ներգրավումը ծրագրի բոլոր փուլերին:
Ազդեցությունը և շարունակականությունը՝
Ծրագրի ազդեցությունը նրանում ներգրավված երիտասարդների և տեղական
համայնքների վրա: Նշել այդ ազդեցությունն ապահովող մեխանիզմները:
Ազդեցության շարունակականության ու կայունության ապահովումը երկարաժամկետ
հեռանկարում (այլ նմանատիպ ծրագրերի իրականացում, գործընկերների միջև
շարունակական կապի պահպանում և այլն):
Տեսանելիությունը՝
Ինչպե՞ս եք դուք նախատեսում ապահովել ծրագրի տեսանելիությունը, նշել
տեղեկատվության տարածման համապատասխան գործիքների առկայությունը և ԶԼՄների և այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության մեխանիզմները։
Արդյունքների տարածումը և կիրարկումը՝
Ծրագրի արդյունքների տարածման և
նախատեսված միջոցները:

կիրարկման

ապահովման

համար

Ծրագիրը և Ձեր կազմակերպությունը՝
 Կազմակերպության նախորդող փորձը նմանատիպ կամ նման ուղղվածության
ծրագրերի կազմակերպման ոլորտում
 Ծրագրի
համապատասխանությունը
կանոնադրական
նպատակներին
և
խնդիրներին (կանոնադրությունը ներկայացնել կից ֆայլով):
Համագործակցություն ծրագրի շրջանակներում՝
Տեղեկատվություն ծրագրի շրջանակներում համագործակցող կազմակերպությունների,
նրանց փորձագիտական ոլորտների, ծրագրի իրականացման գործում նրանց դերի
մասին (կից ներկայացնել համագործակցության առկա պայմանավորվածությունները
հավաստող փաստաթղթեր):

Աշխատակազմ և մասնագետներ
Ծրագրի աշխատակազմ (կից ներկայացնել CV-ները)՝
Կարող են ավելացվել՝ կախված աշխատակազմի անդամների քանակից։
Անուն, հայրանուն, ազգանուն`

Դերը ծրագրում՝
Փորձը՝

Հրավիրված մասնագետներ, փորձագետներ, ուսուցանողներ՝
Կարող են ավելացվել՝ կախված մասնագետների քանակից:
Անուն, հայրանուն, ազգանուն`
Դերը ծրագրում՝
Փորձը՝

Ծրագրի մասնակիցները
Ծրագրի մասնակիցների ընդհանուր քանակը՝
Ծրագրի մասնակիցների նկարագրությունը և ընտրության կարգը՝
Տարիքային բաշխումը
16-ից 30 տարեկան
Սեռային բաշխումը
արական`
իգական`
Սակավ հնարավորություններով երիտասարդների ներգրավվածություն:
Բանկային տվյալները
Բանկի անվանումը`
Մասնաճյուղի հասցեն`
Մասնաճյուղի բանկային ծածկագիրը (կոդ)`
Կազմակերպության անվանումը`
Դրամային հաշվի հաշվեհամարը`
Ծրագրի բյուջեն
Ներկայացվում է համաձայն կից հավելվածի։

Կից փաստաթղթեր
Դիմումի հայտին կից կարող եք նաև ներկայացնել այլ տեղեկատվական
փաստաթղթեր ըստ անհրաժեշտության:

