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14.01.2022 թ.

ՀԱՇԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՅՐԱՎԱՆՔ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ

հասարակական կազմակերպության 2021 թ. գործունեության մասին

1. Հասարակական կազմակերպության՝

1.1 Լրիվ անվանումը «ՄԱՅՐԱՎԱՆՔ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ

1.2 ՀՎՀՀ-ն 00001528

1.3 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ ԱՐԱԲԿԻՐ ԹԱՂԱՄԱՍ
ԱԴՈՆՑԻ Փ. 14 ԲՆ.12

1.4 Պետական գրանցման համարը 211.171.739881

1.5 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 2000-12-25

1.6 Հեռախոսը (այդ թվում՝ բջջային) +(374)10288819

1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը www.facebook.com.arpaguni.ngo

1.8 Էլեկտրոնային փոստը gerunakapar@gmx.com

2 Գործադիր մարմնի ղեկավարի՝

Անունը

Անուշ

Ազգանունը

Սարգսյան

Պաշտոնը

Նախագահ

3 Կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության առարկան և նպատակը

Ուսումնասիրել, բացահայտել և ըստ պատշաճության ներկայացնել հնագույն արմատներ ունեցող հայ ազգ ու ժողովրդի արիական
շարունակականությունը. փորձել հասարակությանը վերադարձնել  հայեցին, մարդկայինը, ազնվագույնը, համամարդկայինը, աստվածայինը
Համաշխարհային արենայում ներկայացնել ոչ միայն վաղ անցյալում մնացած արվեստի, փիլիսոփայության, ճարտասանության, գրականության,
ասղագիտության անխամրելի գոհարները, այլև ՝ մերօրյա նվաճումները:

մշակույթային ժառանգության պահպանության շրջանակներում նպաստել կործանվող սրբավայրերի պահպանման ու վերականգնմանը.

նպաստել Կազմակերպության հիմնադիր՝ երջանկահիշատակ նախագահ Ս. Պապյանի նախաձեռնությամբ և միջոցներով կառուցված Սուրբ
Կարապետ, Հովհաննես, Մկչտիչ մատուռ եկեղեցու գործունեության աջակցմանը և զորացմանը.

ստեղծել վավերագրական, փաստագրական  ֆիլմեր

աջակցել ուսուցման և կրթության միջոցով ընդլայնելու գիտելիքները ժողովրդավարական և մարդու իրավունքների բնագավառում, զարգացնել
հմտությունները՝ երկխոսության, համագործակցության, արվեստի, կառավարման, հաղորդակցման և այլ ոլորտներում.
համագործակցել կառավարական և ոչ կառավարական կազմակերպությունների, արհեստակցական միությունների, գիտական և նախագծային
ինստիտուտների , բուհերի , սոցիալական և մշակույթային հիմնարկների և փորձագետների հետ՝ ծրագրավորված աշխատանքների իրականացնելու
համար.

փորձել հասարակությանը վերադարձնել  հայեցին, մարդկայինը, ազնվագույնը, համամարդկայինը, աստվածայինը.

նպաստել շրջակա միջավայրի բարեկարգմանը, բնապահպանմանը

աջակցել շինարարական օբյեկտների նախագծման և կառուցման աշխատանքներին

նպաստել խաղահրապարակների տեղակայմանը.

տնտեսական ձեռներեցության զարգացման շրջանակներում աջակցել ապահովագրական հիմնադրամ և սոց. ապահովագրության գործընթացին.

աջակցել այլ տնտեսական, հասարակական և բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը:

4 Հասարակական կազմակերպության՝

4.1 Անդամների թիվը 16

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 Հույսի, հավատի և սիրո
նշույլներ ք Երևան

 Հոգևորը միշտ էլ ավելի
հարուստ ու խորն է

մարմնականից, վսեմ
արժանապատվություն,
բարոյական վարքագիծ

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

8. Տարեկան մուտքեր՝

8.1 Դրամական միջոցները 339,450

8.2 Գույքը

Ընդամենը 339,450

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 339,450

10.2 Գույքը

Հ/Հ 10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 339,450

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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