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Բարեգործական ծրագրերի հայտերի ընդունում 
Երևանում կանանց միջազգային միավորում  

 
2020-2021 

 
Հայտարարություն և ուղեցույց 
Երևանում կանանց միջազգային միավորումը (IWAY) հայտարարում է ամենամյա բարեգործական ծրագրերի 
հայտերի ընդունում: Դիմումների վերջնաժամկետը՝ 2020թ. սեպտեմբերի 30-ը։  

 
Դիմելու համար ՀՀ-ում գրանցված բոլոր հետաքրքրված կազմակերպությունները պետք է 
լրացնեն հայտարարությանը կցված դիմում-հայտի ձևը. ցանկալի է անգլերեն լեզվով և 
ուղարկեն IWAYcharities@gmail.com էլ. հասցեին: 
Ձեր հայտը պետք է. 
● Համապատասխանի IWAY-ի հիմնական նպատակին. նպաստել և աջակցել ՀՀ 
հեռավոր և սահմանամերձ համայնքներում տարբեր խոցելի խմբերի, հատկապես 
կանանց և երեխաների կյանքի բարելավմանը; 
● ներկայացնի ծրագրի անհրաժեշտությունը, հիմնվելով առկա պայմանների և 
տվյալների վրա; 
● Նկարագրի համայնքում ակնկալվող բարեփոխումները; 
● Նկարագրի, թե ինչպիսի դրական ազդեցություն կունենա նախագիծը թիրախային 
բնակչության մեծ թվի վրա; 
● Նկարագրի, թե ինչպես է ապահովվելու նախագծի շարունակականությունը IWAY 
ֆինանսավորման ավարտից հետո; 
● Նկարագրի ծրագրի գործունեությանը ճշգրիտ հետևելու և ծախսերի վերաբերյալ 
հստակ հաշվետվություն ներկայացնելու կազմակերպության կարողությունները; 
• օգտագործի միջոցները ապրանքների և նյութերի ձեռք բերման, այլ ոչ թե վարչական 
կամ աշխատուժին ուղղված ծախսերի համար: Աշխատուժը  պետք է տրամադրվի 
համայնքի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից; 
● ներկայացնի՝ առկայության դեպքում ինչպես ընթացիկ, այնպես էլ նախնական 
ֆինանսավորման աղբյուրները, ինչպես կազմակերպության, այնպես էլ առաջարկվող 
նախագծի համար; 
• Հստակ ներկայացնի տվյալների վրա հիմնված ակնկալվող արդյունքները:  
 
Ստացված հայտերը կքննարկվեն IWAY Բարեգործական կոմիտեի կողմից: 
Նախնական ընտրությունն անցած ծրագրերը կներկայացվեն կանանց միավորման 
անդամների հաստատմանը առցանց հարթակում: Հնարավոր է, որ ծրագրին ավելի 
մանրամասն ծանոթանալու նպատակով կարիք լինի լրացուցիչ պարզաբանման։ 
Վերջնական որոշում կայացնելուց հետո հաստատված ծրագրերի իրականացման 
ֆինանսական միջոցները կտրամադրվեն կազմակերպություններին մինչև 2020թ. 
հոկտեմբերի 31-ը:   

Անհրաժեշտության դեպքում հարցերով կարող եք դիմել 
IWAYcharities@gmail.com Էլ.հասցեին: 
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Call for Charity Funding  
International Women’s Association of Yerevan 

 
2020-2021 

 
 

Announcement and Guidelines 
The International Women’s Association of Yerevan (IWAY) is calling for applications for its annual charitable 
grant program. The deadline for submitting an application is September 30th, 2020. 

 
The application must be completed in English, using the attached IWAY Application 
Form. Interested organizations, which must be registered with the Republic of Armenia, 
should submit their application via email to IWAYcharities@gmail.com. 
 
Your proposal should: 
● Comply with IWAY’s focus in giving priority to projects which improve the lives of 
women, children and families in Armenia, living in remote or border villages; 
● Provide data-based evidence of the need for the project; 
● Describe the expected impacts on the community; 
● Describe how the project will impact a large number of the target population; 
● Describe how the proposed activity will continue after IWAY funding is complete; 
● Explain the organization’s capacity to accurately track and report on expenditures and 
project activities; 
● Use funds for direct provision of goods and materials rather than for administrative or 
labor costs. Any labor inputs must be provided by the community or local government.  
● Show both current and prior support from other donors or funding sources, both for 
the organization and for the proposed project; 
● Include concrete and data-based expected outcomes for the project. 

Submitted applications will be reviewed by the IWAY Charity Committee. The 
Committee will then present the recommended projects to IWAY members for final 
confirmation in on-line basis. Sometimes it could be needed an additional clarification 
before making a final decision on project selection. 
 
Funds for the chosen project(s) will then become available for project implementation 
by October 31st, 2020. 
 

Questions may be sent to  

IWAYcharities@gmail.com. 
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