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Բովանդակություն

Առաքելություն

«Լույս» հիմնադրամի տնօրենի խոսքը

Կրթաթոշակային ծրագիր

Գիտահետազոտական կենտրոն

Ամարասի վանական համալիրի վերականգնում

Մեր գործընկերները

Աջակցություն մշակութային, գիտական,
կրթական կազմակերպություններին

Շրջայց մեր գրասենյակում



Առաքելություն
«Լույս» հիմնադրամը եռակի առաքելություն ունի`

ՍՈՎՈՐԵԼ, ԳՈՐԾԵԼ, ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ: 

ՀԱՄԱՍՏԵՂԾԵԼ.

Ձ
ավորել առաջադեմ 
 ստեղծամիտ սերունդ:

Ստեղծել հարթակ, որը հնարավորություն կընձեռի գիտելիքը, 
փորձառությունն ու կապերը ծառայեցնել ի բարօրություն 
համայն հայության: 

Հավաքական մտածողության մշակույթ ձ
ավորելու նպատակով 
խթանել կարող ուժերի համատեղ աշխատանքը` ուղղված 
նորարարական մոտեցումներով առկա մարտահրավերների 
հաղթահարմանը:

ԳՈՐԾԵԼ.  

ՍՈՎՈՐԵԼ.



Առաքելություն

Տեսլական

Ներկայիս գիտելիքահեն տնտեսության պայմաններում 
Հայաստանի համար առավել քան կար
որ է աշխարհի 
առաջատար գիտնականների,  նորարարների 
 
մասնագետների շարքում լրջորեն ներկայացված լինելը, 
ինչը Հայաստանին հնարավորություն կտա համաքայլ 
մասնակցելու աշխարհի առաջընթացին:

«Լույս» հիմնադրամի տեսլականն է՝ 
մշակութային, գիտական 
 կրթական 
ներուժի միջոցով մրցունակ Հայաստանի 
կերտումը:



Շրջայց մեր
գրասենյակում
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2020 թվականը աննախադեպ փորձությունների 
 մարտահրավերների 
տարի եղավ ինչպես Հայաստանի համար, այնպես էլ տարածաշրջանային 

 համաշխարհային մակարդակով։ Այդուհանդերձ, այս դժվարին 
ժամանակահատվածում «Լույս» հիմնադրամի թիմը հետ
ողականորեն 
 
արդյունավետորեն շարունակել է գործելու 
 համաստեղծելու իր 
առաքելությունը։

Հաշվետու ժամանակահատվածում հիմնադրամի թիմն իրականացրել է 
լայնածավալ վերլուծական-հետազոտական աշխատանք՝ անդրադառնալով 
ամենաբազմազան թեմաների։ Մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում են 
գտնվել իրավունքի, տնտեսության, քաղաքականության 
 միջազգային 
հարաբերությունների ընթացիկ 
 արդիական զարգացումները։ 

Տարվա ընթացքում մեր թիմը հրապարակել է շուրջ 70 վերլուծություն, որոնցում ոչ միայն վերլուծվել են 
առկա խնդիրներն ու մարտահրավերները, այլ
 փնտրվել 
 առաջարկվել են համապատասխան լուծումներ։ 
Այս առումով, մեր կողմից իրականացվող վերլուծությունների թիրախում միշտ մնում է գործնական 
օգտակարություն բերելը, որն արտահայտվում է 
՛ հետազոտությունների թեմատիկ ոլորտների 
ընտրության, 
՛ դրանց բովանդակության մեջ։ «Լույս» հիմնադրամի հետազոտական գործունեության 
առաջնային շահառուներն են ոլորտում քաղաքականություն մշակողները, ինչպես նա
 ոլորտային 
մասնագիտական լսարանը 
 լայն հասարակությունը։ 
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2020 թվականին ավարտվեց «Լույս» հիմնադրամի կրթական ծրագիրը, որն իր տեսակի մեջ յուրահատուկ 
էր 
 հաջողված։ 2008-2021թթ. ավելի քան 500 հայ երիտասարդներ բացառիկ հնարավորություն ունեցան 
կրթություն ստանալու աշխարհի լավագույն բուհերում։ Ամփոփելով կրթաթոշակային ծրագիրը՝ կարող ենք 
արձանագրել, որ «Լույս» հիմնադրամի առջ
 դրված՝ առաջադեմ ու ստեղծամիտ սերունդ ունենալու 
նպատակը հետ
ողականորեն կյանքի է կոչվել:

«Լույս» հիմնադրամը վճռականորեն շարունակելու է մեր երկրի 
 հասարակության առջ
 ծառացած 
մարտահրավերները վեր հանելու, լուծումներ փնտրելու 
 առաջարկելու գործունեությունը՝ միտված 
մրցունակ Հայաստանի կերտման տեսլականին։ Մենք տարածելու ենք մեր գաղափարները՝ մեր 
հետազոտական-վերլուծական աշխատանքի, հրապարակումների, տարբեր համաժողովների ու 
ծրագրերի, ինչպես նա
 մեր գործընկերների հետ համագործակցության միջոցով։

Համաստեղծելու գաղափարախոսությանը հավատարիմ ՝ «Լույս» հիմնադրամը ակտիվորեն 
համագործակցել է հեղինակավոր մասնագետների, հասարակական-քաղաքական գործիչների, 
հասարակական կազմակերպությունների հետ՝ ձ
ավորելով համատեղ ծրագրերի, հետազոտությունների 
հաջողված փորձառություն։ 

ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒ
ՈՒՆՅԱՆ
«Լույս» հիմնադրամի գործադիր տնօրեն 



Կրթաթոշակային ծրագիր
«Լույս» հիմնադրամի գործունեության առանցքային 
ուղղություններից մեկը եղել է որակյալ 
 իրապես կիրարկելի 
կրթություն ստանալու հնարավորության ընձեռումը հայ 
երիտասարդներին: Մշակված 
 իրականացվող կրթական 
ծրագրի հայեցակարգում ամփոփված գաղափարն էր՝ ձ
ավորել 

 համախմբել առաջադեմ 
 ստեղծամիտ սերունդ` 
բազմապատկելով հայ ուսանողների թիվն 
աշխարհի լավագույն բուհերում: Ծրագրի 
հետ
ողական իրականացմամբ լավագույն 
կրթությունը հասանելի դարձավ հայ 
երիտասարդներին՝ անկախ քաղաքացիությունից 

 բնակության երկրից:

Արդյունքում աշխարհի լավագույն բուհերում 
«Լույսի» միջոցներով կրթություն ստացած 
ուսանողների շրջանում ստեղծվեց իր տեսակի 
մեջ յուրահատուկ համայնք:



Կրթաթոշակային ծրագիր
Թե
 2018 թվականին հիմնադրամի խորհուրդը ստիպված եղավ 
դադարեցնել նոր ուսանողների ներգրավումը կրթաթոշակային 
ծրագրին, սակայն կրթությունը շարունակող բոլոր 70 
ուսանողները ֆինանսավորվեցին մինչ
 իրենց ուսման 
ավարտը: Հիմնադրամը շարունակեց վերջիններիս ուսմանն 
ուղղված ֆինանսավորումը` կար
որելով նրանց ուսման 
անընդհատությունը: Հիմնադրամի տրամադրած 
կրթաթոշակով իրենց ուսումը շարունակող վերջին 
ուսանողները 2020-21թթ. ուսումնական տարվա 
համար 
ս ստացան իրենց կրթաթոշակները: 
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շրջանավարտ

Կրթաթոշակային ծրագրի ամփոփման արդյունքում ունենք.

26
մլն Ա� դոլար

որոնք 2008-2021 թվականներն ընկած
ժամանակահատվածում սովորել են աշխարհի
լավագույն համալսարաններում:

Այս տարիների ընթացքում, կրթաթոշակային
ծրագիրն իրականացնելու համար, «Լույս»
հիմնադրամի կողմից տրամադրվել է շո

ւր
ջ



Գիտահետազոտական կենտրոն
2019 թվականից ի վեր հիմնադրամն իր ներուժն 
ուղղեց գործելու 
 համաստեղծելու առաքելությանը, 
որի արդյունքում ինչպես «Լույսի» մեծ համայնքի, 
այնպես էլ հեղինակավոր մասնագետների  
գիտելիքները, հմտությունները, փորձառությունն ու 
կապերը ներդրվեցին ակտիվորեն գործող 
հետազոտական-վերլուծական կենտրոններից մեկը 
ստեղծելու ուղղությամբ:



ՏՆՏԵՍՈՒ�ՈՒՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԱՐՏԱՔԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒ�ՈՒՆ
� ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ�ՈՒՆ

ՆԵՐՔԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒ�ՈՒՆ

Հետազոտություններն
իրականացվում են
հետ�յալ ուղղություններով`



Տնտեսական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել՝

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի հաշվետվությունների 
վերլուծությունը,

Տնտեսական ուղղությանն առնչվող արդիական տարբեր 
թեմաների շուրջ հետազոտություններն ու վերլուծությունները, 

Պետական բյուջեի նախագծի ուսումնասիրությունը 
 
կատարողականի մոնիթորինգը,

Եր
անի բյուջեի նախագծի ուսումնասիրությունը 
 
կատարողականի մոնիթորինգը,

ՀՀ կենտրոնական բանկի տարեկան հաշվետվության 
ուսումնասիրությունը,



Տնտեսական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել՝

ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի նախագծի
ուսումնասիրությունը 
 հաստատված ծրագրի մոնիթորինգը,

ՀՀ կառավարության միջնաժա�ետ ծախսերի ծրագրի 
վերլուծությունը,

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակված տվյալների 
մոնիթորինգը, այդ թվում` ՀՀ տնտեսության 
սոցիալ-տնտեսական զարգացումների մասով, 

Միջազգային կառույցների կողմից հրապարակված 
ցուցանիշների, այդ թվում` ինդեքսների ուսումնասիրությունը: 



Հաշվետու ժամանակահատվածում հրապարակվել է 
թվով 40 հետազոտական � վերլուծական աշխատանք՝
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Հաշվետու ժամանակահատվածում հրապարակվել է 
թվով 40 հետազոտական � վերլուծական աշխատանք՝
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Հաշվետու ժամանակահատվածում հրապարակվել է 
թվով 40 հետազոտական � վերլուծական աշխատանք՝
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Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 

 
 

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2019թ.
հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար-մարտ ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար ամսին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար-ապրիլ ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար-փետրվար ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար-մայիս ամիսներին
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ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար-հունիս ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար-հուլիս ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար-օգոստոս ամիսներին

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական
զարգացումները 2020թ.
հունվար-նոյեմբեր ամիսներին

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ 
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ՀՀ պետական բյուջե 

 
 

2020թ. առաջին եռամսյակում
ՀՀ պետական բյուջեի կատարման
հաշվետվության վերաբերյալ

2020թ. առաջին ինն ամիսների
ՀՀ պետական բյուջեի կատարման
հաշվետվության վերաբերյալ

Տեղեկանք 2019թ.
ՀՀ պետական բյուջեի կատարման
հաշվետվության վերաբերյալ

Ամփոփ վերլուծություն Հայաստանի
Հանրապետության 2021թ.
պետական բյուջեի վերաբերյալ

2020թ. առաջին կիսամյակում
ՀՀ պետական բյուջեի կատարման
հաշվետվության վերաբերյալ
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Եր�անի բյուջե

 

Ամփոփ տեղեկանք 2020թ.
Եր�անի բյուջեի վերաբերյալ

Տեղեկանք Եր�ան քաղաքի 2019թ. 
բյուջեի կատարման վերաբերյալ

Ամփոփ տեղեկանք 2021թ.
Եր�անի բյուջեի վերաբերյալ
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Ինդեքսներ

 

ՀՀ Էներգիայի վերափոխման
ինդեքս (2018-2019թթ.)

ՀՀ Գենդերային
անհավասարության ինդեքս

ՀՀ Ճանապարհորդության �
զբոսաշրջության մրցունակության
ինդեքս

Տնտեսական ազատության
ինդեքս

ՀՀ Էներգիայի վերափոխման
ինդեքս (2020թ.)

ՀՀ Մարդկային ներուժի
զարգացման ինդեքսները
� ցուցանիշները (2020թ.)

Կոռուպցիայի ընկալման ինդեքս
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Իրավական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել`

Դատական 
 իրավական բարեփոխումների
ռազմավարության շրջանակներում նախատեսված
միջոցառումները,

Իրավական 
 ժողովրդավարական պետության առանցքային
տարրերին առնչվող օրենսդրական նախաձեռնությունները,

Մարդու հիմնական իրավունքներին առնչվող օրենսդրական
նախաձեռնությունները,

Դատական իշխանության, այդ թվում ՝ Սահմանադրական
դատարանի կազմավորման 
 գործունեության վերաբերյալ
օրենսդրական նախաձեռնությունները,

Արցախի Հանրապետության կարգավիճակի, արցախյան
հիմնախնդրի միջազգային-իրավական ասպեկտները, 



Իրավական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել`

Հակակոռուպցիոն ռազմավարության շրջանակներում
իրականացվող միջոցառումները,

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից
Հայաստանի մասնակցությամբ գործերով կայացվող
վճիռները, պրակտիկան,

Ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության 
 մարդու
իրավունքների պահպանման ուղղություններով միջազգային
կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի վերաբերյալ
հրապարակվող փաստաթղթերը:



Հաշվետու ժամանակահատվածում ուղղության կողմից 
հրապարակվել է թվով 7 հետազոտություն ու վերլուծություն 
� «Խորհրդարանական վերահսկողություն. գործիքակազմն 
ու մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում» 
վերտառությամբ գիրքը. 
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Հաշվետու ժամանակահատվածում ուղղության կողմից 
հրապարակվել է թվով 7 հետազոտություն ու վերլուծություն 
� «Խորհրդարանական վերահսկողություն. գործիքակազմն 
ու մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում» 
վերտառությամբ գիրքը. 
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Արտաքին քաղաքական
� անվտանգային
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել`

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
քաղաքականության մոնիթորինգը,

Հայաստանում ռազմական 
 անվտանգային ոլորտում տեղի
ունեցող զարգացումների ուսումնասիրությունը,

Արտաքին քաղաքական 
 անվտանգային թեմաներով
միջազգային հայտնի վերլուծական կենտրոնների
հրապարակումների ուսումնասիրությունը,

Տարածաշրջանային 
 գլոբալ զարգացումների
մշտադիտարկումը,



Արտաքին քաղաքական
� անվտանգային
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել`

Արցախյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող
զարգացումների մշտադիտարկումը, Արցախյան հիմնախնդրի
վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացումը,

Հայաստանի արտաքին 
 անվտանգային
քաղաքականության, տարածաշրջանային 
 գլոբալ
արտաքին քաղաքական ու անվտանգային հիմնախնդիրների
վերաբերյալ վերլուծությունների պատրաստումը:



Հաշվետու ժամանակահատվածում ուղղության կողմից 
հրապարակվել է թվով 18 հետազոտություն � վերլուծություն`
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https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=157


Հաշվետու ժամանակահատվածում ուղղության կողմից 
հրապարակվել է թվով 18 հետազոտություն � վերլուծություն`

https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=159
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=163
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=166
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=161


Հաշվետու ժամանակահատվածում ուղղության կողմից 
հրապարակվել է թվով 18 հետազոտություն � վերլուծություն`

https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=172
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=175
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=184
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=185
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=186


Հաշվետու ժամանակահատվածում ուղղության կողմից 
հրապարակվել է թվով 18 հետազոտություն � վերլուծություն`

https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=192
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=193
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=197
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=198
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=199


Քաղաքական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել`

Հասարակական-քաղաքական գործընթացները 
 դրանց
հետ
անքները,

Իրական քաղաքականության (realpolitik) 
 արժեքաբանական 
հենքի հակասությունների ուսումնասիրումը,

ԶԼՄ-ների միջոցով ծավալվող քաղաքական դիսկուրսի
մշտադիտարկումը,

Քաղաքական դաշտի սպեկտրալ վերլուծությունը,



Քաղաքական
հետազոտությունների
� վերլուծությունների
առանցքում են եղել`

ՀՀ-ում ծավալվող քաղաքական գործընթացների
տեսական վերլուծությունը,

Քաղաքական գործընթացների դերակատարների
վարքաբանական վերլուծությունը,

Քաղաքական գործընթացների մասնակիցների շահադրդման
ուսումնասիրությունը:



Հաշվետու ժամանակահատվածում ուղղության կողմից 
հրապարակվել է թվով 4 հետազոտություն � վերլուծություն`

Հետազոտական ուղղությունների կողմից կատարված հրապարակումները հասանելի են՝

www.luys.am/publications 

https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=149
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=168
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=170
https://www.luys.am/index.php?m=publicationsOne&pid=179
http://www.luys.am/index.php?m=publications&lang=arm&p=125


Ամարասի վանական
համալիրի վերականգնում

Ամարասի վանքը գտնվում է Արցախի
Մարտունու շրջանի Սոս գյուղի համայնքում:

Համաձայն հայ պատմիչների 
վկայությունների՝ Ամարասի վանքի 
եկեղեցին հիմնադրել է Ս. Գրիգոր 
Լուսավորիչը 4-րդ դարի սկզբին։ 

Լուսավորչի թոռ Ս. Գրիգորիսը, որը 
Լուսավորչի կողմից  ձեռնադրվում 
 օծվում 
է որպես Աղվանքի առաջին եպիսկոպոս, 
քրիստոնեություն տարածելուն ուղղված իր 
առաքելության ընթացքում 338թ. 
նահատակվում է 
 թաղվում Ամարասում։



2019թ. հուլիսին «Լույս» հիմնադրամի 
հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ 
Սերժ Սարգսյանի առաջարկությամբ 
հիմնադրամի խորհուրդը որոշում 
կայացրեց իրականացնելու Ամարասի 
վանական համալիրի լիարժեք 
վերականգնման ծրագիրը:

Վանքի կար
որության մասին է խոսում 
այն հանգամանքը, որ 5-րդ դարի սկզբին 
Ս. Մեսրոպ Մաշտոցն Ամարասի վանքում 
բացում է Արցախի առաջին դպրոցը։

2019-ից ի վեր հիմնադրամի կողմից  վերականգնման աշխատանքներն իրականացվում են 
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու 
 Արցախի մշակույթի նախարարության կողմից 
հավանության արժանացած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն, տեխնիկական 
 
հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների մշտադիտարկմամբ:







Ընդհանուր աշխատանքների ավարտ` 2023թ.: 

Ընդհանուր առմամբ հուշարձանի վերականգնման համար կծախսվի շուրջ
421 մլն  (չորս հարյուր քսանմեկ միլիոն) ՀՀ դրամ:

Աշխատանքների ամբողջ ծավալը
բաժանվել է երեք փուլերի` 

1-ին
փուլ

2-րդ
փուլ

3-րդ
փուլ

Սկիզբ` հոկտեմբեր, 2019թ.
Արժեք` 48 մլն դրամ 
Կարգավիճակ` ավարտված

Սկիզբ` մարտ, 2022թ.
Արժեք` 169 մլն դրամ
Կարգավիճակ` նախագծային

Սկիզբ` հունիս, 2020թ.
Արժեք` 176 մլն դրամ
Կարգավիճակ`
երկարաձգված մինչ� 2021թ.



«Համաձայն Հուշարձանների � տեսարժան վայրերի պահպանման � 
վերականգնման հարցերով Վենետիկյան խարտիայի 3-րդ հոդվածի՝ 
հուշարձանների կոնսերվացման 
 վերականգնման հիմնական նպատակը  
հուշարձանի պահպանումն է՝ որպես արվեստի ստեղծագործություններ 
 
պատմության վկաներ:  

Ամարասի վանական համալիրի վերականգնման աշխատանքներն 
իրականացվում են Խարտիայի 9-13-րդ հոդվածներում սահմանված 
վերականգնման աշխատանքների սկզբունքներով, քանի որ Ամարասի ուշ 
միջնադարյան վանական անապատի հիմնական ծավալատարածական 
հորինվածքը 
 նյութը պահպանված են»:

ՄԱՆՈՒՇԱԿ ՏԻՏԱՆՅԱՆ 
Վերականգնող ճարտարապետ



«Այս նախագիծը շատ առումներով գերազանցում 
է Հայաստանի հուշարձանների պահպանության 
համանման շատ նախագծերի»:

“This project is superior in many aspects to other similar 
historical preservation projects in Armenia.” 

ԴՈԿՏՈՐ ԱՆԴՐԵ ՄԱՐՈՒՏԻ
Ճարտարապետական ժառանգության 

պահպանման փիլիսոփայության դոկտոր
Միլանի պոլիտեխնիկական համալսարան

DR. ANDREH MAROUTI 
PhD in Preservation of Architectural Heritage, 

Politecnico di Milano



Ամերիկյան 
հետազոտությունների 
հայկական կենտրոն

Տնտեսական 
հետազոտությունների � 
զարգացման 
աջակցության կենտրոն

Հեռանկարային 
հետազոտությունների � 
նախաձեռնությունների կենտրոն

«Կոնրադ Ադենաուեր» 
հիմնադրամ

Հաշվետու տարվա ընթացքում «Լույս» 
հիմնադրամը համագործակցել է իր 
հայաստանյան � միջազգային հետ�յալ 
գործընկերների հետ՝



Հաշվետու տարվա ընթացքում հիմնադրամի կողմից 
աջակցություն է ցուցաբերվել հետ
յալ 
կազմակերպություններին`

Աջակցություն մշակութային, գիտական, 
կրթական կազմակերպություններին

Հայաստանի շախմատային 
ֆեդերացիա

Ռոբերտ Սահակյանցի անվան 
անիմացիոն արվեստանոց


