Համառոտ պատմություն
«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն (ՆՍՀԿ) ոչ առևտրային հասարակական
կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է 1998թ.-ին՝ նպաստելու հասարակության
մարդկանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը, տրամադրելու նյութական և ոչ
նյութական աջակցություն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց և իրականացնելու
հասարակական տարբեր արդյունավետ նախաձեռնություններ, այդ թվում՝ աջակցել
Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության գծով Հելսինկյան համաձայնագրի
1975թ-ի եզրափակիչ ակտի և ՄԱԿ-ի կողմից 1948թ-ին ընդունված Մարդու Իրավունքների
Համընդհանուր Հռչակագրի, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի, Մարդու քաղաքացիական և
քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի, տնտեսական սոցիալական
և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի իրականացմանը և դրանց
շրջանակներում ընդունված միջազգային համաձայնագրերի, ինչպես նաև մարդու
իրավունքների պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կողմից այլ
միջազգային իրավական ակտերով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը։
ՀԿ-ի առաքելությունն է խթանել իրավահավասարություն, արդարություն,
բազմազանություն, արժանապատվություն և բարեկեցություն՝ մարդու իրավունքների և
շահերի պաշտպանության միջոցով:
ՀԿ-ն ունի հստակ կառուցվածք, գործողությունների շրջանակ և ռազմավարություն։
Իր գործունեության ընթացքում ՆՍՀԿ-ն իրականացրել է բազմաթիվ ծրագրեր: Այն
հանրապետության ամենաակտիվ կազմակերպություններից է ոչ միայն իրականացրած
տարբեր ծրագրերի, այլև իր ծրագրերում ամբողջ Հայաստանն ընդգրկելու կարողության
շնորհիվ: Այն ունի բանիմաց աշխատակազմ, տեխնիկապես հագեցած է, գրասենյակը
գործում է Երևան քաղաքում։

Նոր Սերունդ Մարդասիրական ՀԿ-ի 2017 թվականի տարեկան բյուջեն
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Իրականացված և ընթացիկ
ծրագրեր
2016 - 2019

«ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելումն ու տեղեկացվածության
մակարդակի բարձրացումը ՏՍՏ-ների և Տրանս անձանց շրջանում
Շիրակի, Լոռու մարզերում և Երևան քաղաքում»

27,254,503.00 ՀՀ դրամ

Ծրագիրն իրականացվում է «Առաքելություն Արևելք» ՄՕԿ հայաստանյան
մասնաճյուղի ֆինանսական աջակցությամբ՝ ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և
մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆոնդերից:

«ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ»

2017 - 2019

21,739,293.00 ՀՀ դրամ
2017

ՔՀԿ-ներն ու ԶԼՄ-ներն առաջնագծում՝ Հայաստանում ԼԳԲՏԻ
անձանց հանդեպ խտրականության վերացման նպատակով
Ծրագիրն իրականացվել է Երևանում Չեխիայի Հանրապետության
դեսպանության, Անցումային Առաջխաղացման ծրագրի ֆինանսական
աջակցությամբ:

4,835,000.00 ՀՀ դրամ
2016 – 2019

Ծրագիրն իրականացվում է Տղամարդկանց առողջության եվրասիական
կոալիցիայի (ECOM) ֆինանսական աջակցությամբ՝ ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և
մալարիայի դեմ պայաքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆոնդերից:

«Հայաստանում ՄԻԱՎ-ին համազդման համար քաղաքացիական
հասարակության կառույցների աջակցություն և հզորացում»
Ծրագիրն իրականացվել է Վրաստանում Նիդերլանդների Միացյալ
Թագավորության դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ:

23,416,960.00 ՀՀ դրամ
2016 – 2017

«Մարդու իրավունքները հանուն բազմազանության և
հավասարության»
Ծրագիրը իրականացվել է Նորվեգիայի Հելսինկյան կոմիետի ֆինանսական
աջակցությամբ։

14,372,177.00 ՀՀ դրամ
2016 – 2019

«ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների խթանում հայաստանյան
հասարակությունում»
Ծրագիրը իրականացվում է ԱՄՆՄԶԳ ֆինանսավորմամբ։

15,414,677.00 ՀՀ դրամ
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