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Տեսլական 

Ունենալ հասարակություն, որտեղ մարդու իրավունքները պաշտպանված են և յուրաքանչյուր ոք 
ընդունված է՝ անկախ սեռական կողմնորոշումից, գենդերային ինքնությունից և/կամ գենդերային 
արտահայտումից։  

Առաքելություն 

Ստեղծել ապահով միջավայր ԼԳԲՏ անձանց համար՝ խթանելով նրանց բարեկեցությունը և 
պաշտպանվածությունը կյանքի բոլոր ոլորտներում:  

ԼԳԲՏ անձինք առօրյա կյանքում ենթարկվում են արժանապատվությունը նսեմացնող 

վերաբերմունքի, հոգեբանական և ֆիզիկական բռնության, կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում 

ոտնահարվում են մարդու իրավունքները: 

Յուրաքանչյուր ոք ծնվում է ազատ և հավասար՝ անկախ որևէ հատկանիշից՝ ներառյալ սեռական 
կողմնորոշումից, գենդերային ինքնությունից և/կամ գենդերային արտահայտումից։ 

Այս առաքելությամբ Փինք Արմենիան նպատակ է հետապնդում հասնել ԼԳԲՏ անձանց 

իրավունքների ամբողջական պաշտպանվածությանը և օրենքի առաջ հավասարությանը մեր 

երկրում՝ հզորացնելով ԼԳԲՏ անձանց կարողությունները, ազդելով որոշում կայացնողների 

քաղաքականության, ինչպես նաև հասարակության մոտեցումների վրա։ 

ՓԻՆՔ Արմենիայի արժեքներն են.  

 Բազմազանություն 
 Հավասարություն 
 Ապահովություն 

  



ԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ 

1. ՓԻՆՔ Արմենիային կարող են անդամակցել միայն անհատները. կազմակերպությունները չեն 
կարող լինել ՓԻՆՔ Արեմենիայի անդամներ: Անհատը, որը դիմում է դառնալու ՓԻՆՔ Արմենիայի 
անդամ, պետք է բավարար գիտելիքներ ունենա կազմակերպության կառուցվածքի մասին, 
ինչպես նաև նվիրված լինի կազմակերպության առաքելությանը, պետք է ընդունի և կիսի 
կազմակերության կողմից որդեգրված արժեքները և քաղաքականությունները, ինչպես նաև 
համապատասխանի հետևյալ չափանիշներին. կամավորություն, անկախություն, 
անշահախնդրություն:  Այն անհատները, ովքեր դիմում են անդամության համար, պետք է 
նվիրված լինեն մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանն ու 
խթանմանը: Առավել կարևոր է, որ անդամագրվել ցանկացող անհատները ներգրավված լինեն 
կազմակերպության գործունեության մեջ, քան ունենան դրա մասին տեխնիկական և մանրամասն 
գիտելիքներ: 

2. ՓԻՆՔ Արմենիային անդամավճարը տարեկան  կազմում է 6.000 ՀՀ դրամ: Անդամությունը 
ներառում է մեր նորությունները, հայտարարություններն ու ամսագրերը ստանալու և 
աշխատանքային քննարկումներին մասնակցելու հնարավորություն, ինչպես նաև 
հասանելիություն կազմակերպության ռեսուրսներին և գրադարանին: ՓԻՆՔ Արմենիան իր 
անդամներին հնարավորություն կստեղծի նաև ծանոթանալու և կապվելու նորարար 
մտածողների, որոշումներ կայացնողների, ինչպես նաև ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների և շահերի 
պաշտպանությամբ զբաղվող անձանց հետ ամբողջ աշխարհից: Կազմակերպության անդամները 
Ընդհանուր Ժողովի անդամներն են, ովքեր ներգրավված են կազմակարեպության որոշումների 
կայացման գործընթացներին: 

3. ՓԻՆՔ Արմենիա կազմակերպության անդամները հնարավորություն ունեն օգտվելու 
կազմակարպության կողմից մատուցվող ծառայություններից (գրադարան, ինտերնետ, 
համակարգիչներ, մասնակցություն տարբեր դասընթացների, ինչպես նաև ճամբարների): 
Կազմակերպության անդամները կազմակերպության թիմի մասն են կազմում և կարող են 
մասնակցություն ունենալ տարբեր խմբային քննարկումների, դասընթացների և այլ 
նախաձեռնությունների: Այս ամենին հավելյալ, կազմակերպության անդամները պարտավորվում 
են ամսական 6 ժամ կամավորական աշխատանք անել կազմակերպության համար:  

4. Յուրաքանչյուր անհատ, ով ներգրավված է կազմակերպության գործունեության մեջ 
նվազագույնը 2 տարի, կարող է լրացնել Անդամագրության դիմում-հայտը և դառնալ Միության 
անդամ այն պարագայում, երբ Ընդհանուր Ժողովի անդամների 2/3-րդը կքվեարկեն 
անդամությանը կողմ: 

5. Կազմակերպությանը անդամակցելուց 2 տարի անց` յուրաքանչյուր անդամ կարող է դիմել` 
դառնալու կազմակերպության Խորհրդի անդամ այն պարագայում, երբ Ընդհանուր Ժողովի 
անդամների 2/3-ը կհաստատի տվյալ անհատի անդամակցությունը կազմակերպության 
Խորհրդին: 

6. Կազմակերպությունը կարող է ունենալ առավելագույնը 30 անդամ: 

  



ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ՇԱՀԵՐԸ 

1. Կազմակերպության անդամների շահերն ու իրավունքները                                                                                                                             

Կազմակերպության անդամն իրավունք ունի՝  

1.1. ընտրել Կազմակերպության բարձրագույն և այլ մարմիններ և ընտրվել դրանցում, 
1.2. Կազմակերպության աշխատանքները բարելավելու նպատակով նրա ղեկավար մարմիններին 

ներկայացնել դիմումներ, առաջարկություններ և բողոքներ, 
1.3. սպառիչ տեղեկատվություն ստանալ Կազմակերպության գործունեության մասին, 
1.4. Կազմակերպությունից ստանալ օգնություն՝ ուղղված իր օրինական շահերի 

պաշտպանությանը, 
1.5. մասնակցել Կազմակերպության կողմից կազմակերպված միջոցառումներին, 
1.6. մասնակցել Ընդհանուր ժողովի հանդիպումներին և Կազմակերպության ընտրություններին, 
1.7. դուրս գալ Կազմակերպության անդամությունից: 

 
2. Կազմակերպության անդամները պարտավոր են. 

 
2.1 Իրականացնել կազմակերպության կանոնադրությամբ և այլ քաղաքականություններին 

համապատասխան գործունեություն, ինչպես նաև հետևել Ընդհանուր Ժողովի և 
Կազմակերպության խորհրդի կայացրած որոշումներին, 

2.2 Առավելագույնս հզորացնել Կազմակերպությունը և նրա ծավալած գործունեությունը, 
2.3 Բարձր պահել Կազմակերպության հեղինակությունը ցանկացած իրականացված 

գործունեության մեջ, 
2.4 Բարեխղճորեն կատարել պարտականությունները, 
2.5 Նպաստել կազմակերպության ընթացիկ գործունեության արդյունավետ իրականացմանը,  
2.6 Տարեկան վճարել 6.000 (վեց հազար) ՀՀ դրամ գումար` Ընդհանուր Ժողովի կայացրած որոշման 

համաձայն:  
 

3. Անդամության դադարեցման գործընթացը 
 
3.1 Կազմակերպության անդամները կարող են դադարեցնել Կազմակերպությունում իրենց 

անդամությունը` ներկայացնելով գրավոր դիմում Ընդհանուր Ժողովին, 
3.2 Եթե անդամի կողմից իրականացրած գործունեությունը հակասում կամ խոչընդոտում է 

Կազմակերպության նպատակներին և խնդիրներին, ինչպես նաև եթե անդամը չի վճարում 2 
տարվա անդամավճարը կամ անհարգելի պատճառներով չի մասնակցում Ժողովներին, 
Կազմակերպության Ընդհանուր Ժողովը Ժողովին ներկա անդամների 2/3-ի մասնակցությամբ 
կարող է որոշում կայացնել տվյալ անդամի` Կազմակերպությանը անդամակցությունը 
դադարեցնելու մասին: 

  



ԿԱՆՈՆՆԵՐ 

ՓԻՆՔ Արմենիայում ծրագրերը և մատուցվող ծառայությունները անվճար են: 
(բացառություն կարող են կազմել այլ արտաքին ծրագրերը) 

Գրադարանը բաց է աշխատելու, կարդալու և դասընթացներ անցկացնելու համար: 

Յուրաքանչյուր ոք պատասխանատվություն է կրում այն իրերի և առարկաների համար, որոնք նա 
օգտագործում է:  

ՓԻՆՔ Արմենիան խտրականությունից զերծ տարածք է. կազմակերպությունում յուրաքանչյուրին 
պետք է վերաբերվել հավասարապես, հարգանքով` առանց ցանկացած բացառման և այնպիսի 
հիմքերով, ինչպիսիք են ռասան, սեռը, սեռական կողմնորոշումը, գենդերային ինքնությունը, լեզուն, 
կրոնական պատկանելությունը, քաղաքական և այլ դիրքորոշումը, ազգային կամ սոցիալական 
ծագումը, կարողությունը, ծննդյան և այլ կարգավիճակները:  

Գրասենյակում արգելված է ծխելը. այն թույլատրվում է միայն դրա համար հատկացված 
տարածքում: 

Կազմակերպությունը կարևորում է վստահության և գաղտնիության միջավայրը: 
Հարգանք անձնականի և անհատականի հանդեպ, ինչ մտնում է կազմակերպություն, մնում է 
կազմակերպությունում, քննարկված թեմաները և հարցերը չպետք է քննարկվեն կազմակերպության 
տարածքից դուրս, այլ անձանց հետ:  


