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PR–ի կա րևորա գույն նպա տակ նե րից 
է վս տա հու թյան հաս տա տու մը, իսկ սո
ցի ա լա կան PR–ին վե րագր վում է տա րա
բ նույթ հան րային մի ջո ցա ռում նե րի, քա
րո զար շավ նե րի մի ջո ցով հան րային լայն 
զանգ ված նե րին մտա հո գող խնդիր նե րի 
լու ծու մը: Սո ցի ա լա կան PR–ը կոչ ված է 
ներ դաշ նա կեց նել կազ մա կեր պու թյան և 
սո ցի ու մի՝ հա սար կու թյան միջև հա րա
բե րու թյուն նե րը: Կազ մա կեր պու թյուն
նե րը կամ պար զա պես նա խա ձեռ նող 
խմ բերն, ունե նա լով բա վա րար ռե սուրս
ներ, իրենց վրա են վերց նում այդ գոր
ծա ռույ թը, որ պես զի ար դյու նա վետ լու
ծում առա ջար կեն գո յու թյուն ու նե ցող 
խն դիր նե րին: Վեր ջին ներս պետք է կա
րո ղա նան աշ խա տել իրենց շր ջա պա տի 
հետ և, հատ կա պես, ներ դաշ նա կեց նել 
հա րա բե րու թյուն նե րը ղե կա վա րու թյան, 
բիզ նես գոր ծըն կեր նե րի, թի րա խային 
լսա րա նի հետ և նրան ցից յու րա քան չյու
րին հա սու դարձ նել որ դեգ րած քա ղա
քա կա նու թյան և առա քե լու թյան մա սին 
տե ղե կատ վու թյու նը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. սո ցի ա լա կան PR, հան
րային կա պեր, հա ղոր դակ ցու թյուն, 
ԶԼՄ–նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն, 
բա րե գոր ծու թյուն, եր կա րա ժամ կետ սո
ցի ա լա կան ծրագ րեր, ռազ մա վա րու
թյուն, հա սա րա կու թյուն, ազ դե ցու թյուն, 
մե կե նաս:

 Ժա մա նա կա կից ղե կա վար ներն ու 
կա ռա վա րի չերն աս տի ճա նա բար գի
տակ ցում են հան րային կա պե րի (PR) 

կա րևորու թյունն ու չեն փոր ձում ան տե
սել «ի միջ», « հե ղի նա կու թյուն», «վս տա
հու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը, որոնք 
ձևա վոր վում են սո ցի ա լա կան PR–ի 
հս տակ ծրագր ված տեխ նո լո գի ա նե րի 
կի րառ ման ար դյուն քում: Ցա վոք, կազ
մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սը, PR ասե
լով, հաս կա նում է մի այն ԶԼՄ–ի հետ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը և տե ղյակ 
չէ նրա գոր ծու նե ու թյան այլ ոլորտ նե
րի մա սին: Այդ իսկ պատ ճա ռով՝ ևս մեկ 
ան գամ ընդ գծենք, որ PR–ը նպաս տում 
է հա ղոր դակ ցու թյան, փո խըմբռն ման, 
բա րեն պաստ մթ նո լոր տի ստեղծ մա նը, 
ինչ պես նաև կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ու հա սա րա կու թյան հա մա գոր ծակ ցու
թյա նը: Այ սինքն՝ օգ տա կար, հա ճե լի և 
փո խա դար ձա բար ան հրա ժեշտ հա րա
բե րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս ստեղ ծել 
վս տա հե լի հա մա գոր ծակ ցու թյան մթ նո
լորտ ըն կե րու թյան, հա ճա խորդ նե րի, 
գոր ծըն կեր նե րի և ներդ րող նե րի միջև1: 

Հան րային կա պե րի ստո րա բա ժա
նում ներն, այդ թվում՝ քա ղա քա ցի նե րի 
կյան քի սո ցի ա լա կան ոլոր տը սպա սար
կող կազ մա կեր պու թյուն նե րը պետք է 
ապա հո վեն.

1. կազ մա կեր պու թյան առա քե լու թյան 
մա սին տե ղե կատ վու թյան դիր քա վո րում 
և դրա կան ըն կա լում հա սա րա կու թյան 
տար բեր խմ բե րում,

2. հա սա րա կու թյան հատ վա ծա վո րում 

1  Ա. Ավետիսյան, Հանրային կապեր, դասա խո
սու թյուններ, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2008, էջ 13:

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՏ ՂԻԿ ԱՎԵ ՏԻՍՅԱՆ 
ԵՊՀ ռա դի ո հե ռուս տա տե սային ժուռ նա լիս տի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ, 

բանասիրական գիտությունների թեկնածու

 ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ PR. ԲԱ ՐԵ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ ԾՐԱԳ ՐԵՐՆ՝  
ԻԲՐԵՎ  ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՐԱ ՎԻ ՐԵ ԼՈՒ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա
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և թի րա խա վոր ված լսա րա նի հետ փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տում,

3.դ րա մա կան մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու 
հա մար պայ ման նե րի ստեղ ծում և պահ
պա նում,

4. կազ մա կեր պու թյան առա քե լու թյա
նը հա մա պա տաս խան գա ղա փար նե րի 
ստեղ ծում և տա րա ծում,

5. մարդ կանց մո տի վա ցի ա՝ խորհրդի 
ան դամ նե րից մինչև կա մա վոր ներ և 
պաշ տո նյա ներ, որ պես զի հա մա տեղ աշ
խա տան քի ար դյուն քում կազ մա կեր պու
թյան առա քե լու թյունն իրա գործ վի:

 Սո ցի ա լա կան PR–ն ու նի որո շա կի 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ, այն լա վա
տե սա կան է, որ պես կա նոն, միտ ված է 
ապա գային: Սո ցի ա լա կան PR–ի հիմ նա
կան խն դի րն ա յ ն է, որ օգ նի հան րու թյա
նը, ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա
լով՝ ձևա վո րելու սե փա կան կար ծիք: 
Սո ցի ա լա կան PR–ը կա րող է ստեղ ծել և 
պահ պա նել ըն կե րու թյան դրա կան կեր
պա րը՝ իրա կա նաց նե լով բա րե գոր ծու
թյուն ներ, եր կա րա ժամ կետ սո ցի ա լա
կան ծրագ րեր: 

Աշ խար հի խո շոր ըն կե րու թյուն նե րի ու 
կա ռույց նե րի PR պա տաս խա նա տու ներն 
հա տուկ ու շադ րու թյան են ար ժա նաց
նում սո ցի ա լա կան PR–ը՝ որ պես կազ
մա կեր պու թյան գայ թակ ղիչ կեր պա րի 
ստեղծ ման գոր ծոն, և դրա հա մար չեն 
խնա յում հս կա յա կան մի ջոց ներ՝ բարձր 
որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե
րի, հայտ նի մարդ կանց ներգ րավ վա
ծու թյունն ապա հով վե լու հա մար: Որ ևէ 
սո ցի ա լա կան մեծ նա խա գիծ կյան քի 
կո չե լու հա մար իրա կա նաց վում են լայ
նա մասշ տաբ մար քե թին գային հե տա զո
տու թյուն ներ, մշակ վում է իրա տե սա կան 
ռազ մա վա րու թյուն, հս տա կեց վում են 
սո ցի ա լա կան ուղղ վա ծու թյան ծրագ րե
րի ցան կը և քայլ առ քայլ իրա գործ վում: 
Եվ այդ ջան քերն ապար դյուն չեն. շնոր
հիվ վե րը նշ վա ծի՝ կազ մա կեր պու թյան 
վար կա նի շը բարձ րա նում է, հա սա րա
կու թյան շր ջա նում դրա կան գնա հա
տա կան է ձևա վո րում և հե տաքրքր վա

ծու թյուն տվյալ կազ մա կեր պու թյան 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ: Եվ, վեր
ջա պես, ապա հո վում է կազ մա կեր պու
թյան կա յու նու թյու նը և բար գա վա ճու մը:

 Սո ցի ա լա կան PR–ի մե ծա ծա վալ 
գոր ծու նե ու թյու նը բնո րոշ է զար գա
ցած երկր նե րի բիզ նես–քա ղա քա կա
նու թյանը, նրա մասն է կազ մում, քա
նի որ հա սա րա կու թյու նը ըն կալ վում է 
որ պես հա վա սար իրա վունք ու նե ցող 
սուբյեկտ: Ցան կա ցած առա ջա դեմ ըն
կե րու թյուն ձգ տում է հնա րա վո րինս իր 
հե տաքրքրու թյուն նե րը մո տեց նել հա
սա րա կու թյան մո տե ցում նե րին, կա ռու
ցել իրենց գոր ծու նե ու թյունն այն պես, որ 
այն փո խա դարձ օգ տա կար լի նի: 

Հա յաս տա նում ան կա խու թյան տա րի
նե րից սկ սած գե րիշ խում էր այլ մո տե
ցում. հա սա րա կու թյու նը դի տարկ վում էր 
որ պես շու կայի պա սիվ օբյեկտ՝ ար դյուն
քում ինչ պես քա ղա քա ցի ներն, այն պես էլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը կորց նում էին 
մի մյանց նկատ մամբ վս տա հու թյու նը, 
ին չը նպաս տում էր կա ռույ ցի, կազ մա
կեր պու թյան հե ղի նա կու թյան ան կմա նը: 
Այ սօր իրա վի ճա կը փոխ վել է: Հա սա րա
կու թյու նը, գտն վե լով անընդ հատ վե րա
փոխ ման փու լում, թե լադ րում է շու կայի 
խա ղի նոր կա նոն ներ: Շատ ղե կա վար
ներ ար դեն կա րևորում են հան րային 
կա պե րը և նպաս տում են ոլոր տի բա րե
լավ մանն ու գրա գետ, հա մա կարգ ված 
աշ խա տանք նե րի իրա գործ մա նը: 

 Բա րե գոր ծու թյուն:
 Բա րե գոր ծու թյունն իր մեջ նե րա ռում 

է աջակ ցու թյուն նրանց, ով քեր կա րի քա
վոր են: Նվի րատ վու թյու նը լի նում է գու
մա րի կամ նյու թա կան այլ ար ժե քա վոր 
իրե րի տես քով: Այս մե թո դը կի րա ռում են 
գրե թե բո լոր ըն կե րու թյուն նե րը, որոնք 
ու շադ րու թյուն են դարձ նում իրենց սո
ցի ա լա կան կար գա վի ճա կին: Առա վե լու
թյունն այն է, որ այն չի պա հան ջում բարդ 
կազ մա կերպ չա կան և մտա վոր ջան քեր. 
բա վա կան է ֆի նան սա կան մի ջոց նե
րը փո խան ցել մեկ հաշ վից մյու սին կամ 
նվի րա բե րել հա մա պա տաս խան կազ մա
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կեր պու թյա նը կամ մարդ կանց ան հրա
ժեշտ պա րա գա ներ: Մի ջո ցա ռում նե րի, 
քա րո զար շավ նե րի շնոր հիվ ըն կե րու թյա
նը հա ջող վում է ստա նալ թի րա խային 
լսա րա նի հա մակ րան քը և ստեղ ծել ըն
կե րու թյան մա սին քն նար կում նե րի հա վե
լյալ տե ղե կատ վա կան առիթ: Այս տեխ
նո լո գի այի թե րու թյունն այն է, որ այն 
չի կա րող ազ դել առա վել մեծ լսա րա նի 
վրա: Մար դիկ, ով քեր ուղ ղա կի ո րեն չեն 
մաս նակ ցում ար շա վին, չեն կա րող գնա
հա տել դրա կա րևորու թյու նը, քա նի դեռ 
իրա կա նում չեն զգա ցել իրենց հան դեպ 
բա րե գոր ծա կան աջակ ցու թյուն: Նման 
PR ակ ցի այի մա կար դա կը ցածր է լի նում 
նո րույ թի բա ցա կա յու թյան դեպ քում: Հա
սա րա կու թյան մեծ մա սը կար ծում է, որ 
հա ջո ղու թյան հա սած ըն կե րու թյուն նե րը 
ուղ ղա կի պար տա վոր են բա րե գոր ծու
թյամբ զբաղ վել:

 Բա րե գոր ծու թյունն իր բնույ թով բա րի 
կամ քի դրս ևո րում է: Բա րե գոր ծու թյունն 
ան կախ իր շար ժա ռիթ նե րից միշտ հիմն
ված է հա մե րաշ խու թյան և պա տաս խա
նատ վու թյան վրա: Ան հա տա կան, մաս
նա վոր և կո լեկ տիվ նա խա ձեռ նող նե րը 
հան րու թյան օգ նու թյան, առող ջա պա
հու թյան, կր թու թյան, բնա պահ պա նու
թյան և մշա կույ թի շր ջա նում կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նեն պե տու թյան հա
մար, քան կա րե լի է են թադ րել: Կա տա
րած ված կար ծիք, որ բա րե գոր ծու թյու
նը զբաղ մունք է հա րուստ նե րի հա մար 
և այն սահ մա նա փակ վում է նյու թա կան 
օգ նու թյամբ, սա կայն լավ գործ անե լու 
հա մար չկա ոչ մի հաս տատ ված ձև1:

 Բա րե գոր ծու թյամբ զբաղ վում են 
գրե թե բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ 
ու շադ րու թյուն դարձ նե լով իրենց սո ցի
ա լա կան կար գա վի ճա կին։ Քա ղա քա ցի
նե րի մե ծա մաս նու թյու նը բա րե գոր ծու
թյունն ըն դու նում է որ պես պար տա դիր 
եր ևույթ։ Ըստ նրանց՝ հա ջո ղակ ըն կե

1  Балготворительность как искусство 
отдавать, http://www.forbes.ru/stil–zhizni–column/
blagotvoritelnost/82171–blagotvoritelnost–kak–
iskusstvo–otdavat 

րու թյու նը պար տա վոր է զբաղ վել բա րե
գոր ծու թյամբ։ Նշենք, որ այդ պի սի հան
րային գնա հա տա կա նը բա ցա սա կան չի 
հա մար վում, քա նի որ այն ըն կե րու թյան 
«իմի ջը» դարձ նում է որ պես կա յուն զար
գա ցող. եթե կա հնա րա վո րու թյուն օգ
նել մյուս նե րին, ու րեմն ըն կե րու թյու նում 
գոր ծե րը լավ են ըն թա նում։ 

 Բա րե գոր ծա կան ակ ցի ա նե րի բյու ջեն 
հիմ նա կա նում բարձր չէ։ Սո վո րա բար 
այն տա տան վում է 1500–15000 դո լա
րի մի ջա կայ քում։ Բնա կա նա բար, խո շոր 
ըն կե րու թյուն նե րը կա րող են իրենց թույլ 
տալ ծախ սել ավե լի մեծ գու մար ներ։ Այս 
տեխ նո լո գի ան ավե լի լավ է օգ տա գոր
ծել որ պես օժան դակ եր ևույթ, այլ ոչ թե 
ըն կե րու թյան PR ռազ մա վա րու թյան հիմ
նա կան ուղ ղու թյուն2։ 

Դժ վար աշ խա տած գու մա րը նվի
րա բե րե լու դր դա պատ ճառ նե րից մե կը 
« բա րե գոր ծու թյուն» եր ևույ թի հան դեպ 
վս տա հու թյուն ու նե նալն է, այն հա մոզ
մուն քը, որ այն կա րող է հան րու թյան մեջ 
դրա կան փո փո խու թյուն ներ և նոր ար
ժեք ներ ձևա վո րել3: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ ամե րի կա ցի նե րի ճն շող մե ծա
մաս նու թյու նը դրա կան վե րա բեր մունք 
ու նի այն ըն կե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, 
որոնք պաշտ պա նում են այ լոց շա հե րը, և 
շատ սպա ռող ներ գտ նում են, որ կսկսեն 
օգ տա գոր ծել այն ապ րան քա նի շը, որը 
կլի նի ի բա րօ րու թյուն ինչ–որ գոր ծի: 
Բա ցի դրանից՝ մարդ կանց 86 %–ն իրա
կա նում ցան կա նում է, որ ըն կե րու թյուն
նե րը բարձ րա ձայ նեն իրենց կա տա րած 
լավ գոր ծե րի մա սին4:

2  Кузнецов В.Ф., Связи с общественностью 
теория и технологии, Аспект пресс, Москва 2007, стр 
165.

3  Mark A. Hager, Public trust in the Public Face of 
Charities, p 9. 

4  Beaudoin–Schwartz B., The Value–Add of 
Philanthropy for Public Relations, The Association of 
Baltimore Area Grantmakers, Baltimore, Maryland, 
2004, http://c.ymcdn.com/sites/www.abagrantmakers.
org/resource/resmgr/abag_publications/the_value–add_
of_philanthrop.pdf
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 Կար ևոր վում է բա րե գոր ծա կան կազ
մա կեր պու թյան կամ բա րե գոր ծա կան 
մի ջո ցառ ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ
վու թյան տա րա ծու մը: 

Ս տորև ներ կա յաց ված են բա րե գոր
ծու թյան ոլոր տում հան րային կա պե րը 
օգ տա գոր ծե լու մի քա նի տար բե րակ ներ. 

1.Դեպ քե րի (գոր ծի) ու սում նա սի րու
թյուն ներ:

Ծ րագ րի կամ խնդ րի կր ճատ մեկ
նա բա նու թյուն ներն են, որոնք պետք է 
մշա կի բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյու նը: 
Նկա րագ րում են ծրագ րի խն դի րը, ցույց 
են տա լիս խնդ րի լուծ մա նը հաս նե լու 
ճա նա պարհ նե րը և ման րա մասն նկա
րագ րում ձեռք բեր ված ար դյունք նե րը: 
Դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն ներն ար
դյու նա վետ մի ջոց են ցույց տա լու հա
մար կա տար վող ահ ռե լի աշ խա տան քը 
բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան կող մից 
(o րի նակ՝ ստեղ ծե լով որ ևէ բա րե գոր
ծա կան ծրագ րի հա ջո ղու թյան պատ մու
թյուն (succes story): Դեպ քե րի ու սում նա
սի րու թյուն նե րը կա րե լի է տե ղադ րել և 
տա րա ծել ըն կե րու թյան կամ ան հա տի 
կայ քում, սո ցի ա լա կան ցան ցե րում, տա
րա ծել զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց
նե րով, ներ կա յաց նել զե կույց նե րում: 
Այս ամե նը կն պաս տի բա րե գոր ծու թյան 
խրա խուս մա նը, ինչ պես նաև ըն կե րու
թյան կամ ան հա տի ճա նա չե լի ու թյա նը:

2. Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի
ջոց ներ (ԶԼՄ):

ԶԼՄ–նե րը եկամ տա բեր տար բե րակ 
են աջա կից նե րի, հո վա նա վոր նե րի և 
հան րու թյան հետ հա ղոր դակց վե լու հա
մար: Զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րը 
տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծե լու, հե տա
դարձ կապ հաս տա տե լու, թի րա խային 
հան րու թյա նը գրա վե լու և բա րե գոր ծա
կան ըն կե րու թյա նը նպաս տե լու հա մար 
ար դյու նա վետ գոր ծիք են:

3.« Դես պան» կամ « կար ծի քի առաջ
նորդ»:

 Բազ մա թիվ բա րե գոր ծու թյուններ 
իրա կա նաց նող ըն կե րու թյուն ներ ունեն 
« դես պան», որը ներ կա յաց նում է բա

րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան ար ժեք ներ: 
Նշա նա կե լով մի նշա նա վոր մար դու՝ 
որ պես « դես պան»–ի՝ կա րե լի է  գոր ծա
ծել նրա անու նը հան րու թյա նը իրա զե
կե լու և հա սա րա կու թյան մոտ ավե լի 
մեծ հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նելու 
նպատակով: Քա նի որ նշա նա վոր մար
դիկ ու նեն երկր պա գու նե րի մեծ բա նակ, 
կա րե լի է նաև ներգ րա վել նրանց՝ ձեռք 
բե րե լով առա վել մեծ լսա րան: 

4.Ինք նա գո վազ զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րով:

 Զանգ վա ծային լրատ վու թյան տար
բեր մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը, հար
ցազ րույց ներ տա րա ծե լը նույն պես կա
րող է նպաս տել ար ված գոր ծի էլ ավե լի 
մեծ ճա նաչ մա նը: Հար ցազ րույց նե րի 
ժա մա նակ կա րե լի է ներգ րա վել ինչ–որ 
մե կի, ում օգ նել է բա րե գոր ծա կան ըն կե
րու թյու նը կամ ան հա տը: 

5.Անձ նա կան կայ քի (բ լո գի) ստեղ ծում: 
Անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել կայք (բ լոգ), 

որ տեղ պետք է պար բե րա բար հրա
պա րա կել նո րու թյուն ներ հան րու թյա
նը գրա վե լու և տե ղե կատ վու թյան փո
խանց ման հա մար: Բլո գում կա րե լի է 
գրել այն մա սին, թե ինչ է անում բա րե
գոր ծա կան ըն կե րու թյու նը՝ ներ կա յաց
նե լով ոգեշն չող պատ մու թյուն ներ այն 
մարդ կանց մա սին, ով քեր բա րե գոր ծու
թյուն են ստա ցել, կա րե լի է քն նար կել 
գա լիք մի ջո ցա ռում նե րը, խրա խու սել 
նվի րատ վու թյուն նե րը և այլն1: 

 Հան րու թյան մոտ բա րե գոր ծու թյու
նը հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում: Այն օգ
նու թյուն է հան րու թյան խո ցե լի խմ բի 
հա մար, զար գաց նում է բա րու թյու նը և 
կա մա վո րու թյան զգա ցու մը մարդ կանց 
մոտ, ներշն չում է վս տա հու թյուն թե՛ բա
րե գոր ծու թյուն կա տա րո ղի, և թե՛ ստա
ցո ղի մոտ2:

1 How to use PR to promote a charity, http://
publicrelationssydney.com.au/index.php/how–to–use–
pr–to–promote–a–charity/, April 9, 2013 .

2  Gareth G Morgan, Nei J Fketcher, Public Benefit 
Reporting by Charities, Center for Voluntary Research, 
Sheffield Hallam University, June 2011, p 5.
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Բա րե գոր ծու թյան ռազ մա վա րու
թյուն:

 Ներ կա յումս ըն կե րու թյուն ներն, իրա
կա նաց նե լով բա րե գոր ծա կան ծրագ րեր, 
նպաս տում են ար վես տի, մշա կույ թի, գի
տու թյա նը և այլ ոլորտ նե րի զար գաց մա
նը: Բա րե գոր ծու թյուն իրա կա նաց նե լու 
ձևե րը կա րող են տար բեր լի նել՝ սե փա
կան ծրագ րե րի իրա կա նա ցու մից մինչև 
տար բեր բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ
նե րին աջակ ցե լը1: 

Ի՞նչ է իրե նից ներ կա յաց նում բա
րե գոր ծու թյան ռազ մա վա րու թյու նը: 
Ռազ մա վա րու թյու նը գոր ծո ղու թյուն նե
րի մշակ ված ծրա գիր է՝ որ ևէ նպա տա
կի հաս նե լու հա մար: Ար դյու նա վետ և 
եկամ տա բեր լի նե լու հա մար բա րե գոր
ծու թյու նը պետք է ար տա ցո լի և առաջ 
մղ վի ըն կե րու թյան հիմ նա կան ար ժեք

նե րով և մտա հո գու թյու նով: 
 Հինգ քայլ ռազ մա վա րա կան բա րե

գոր ծու թյան հա մար.
1.հս տա կեց նել ըն կե րու թյան ար ժեք

նե րը,
2. սահ մա նել նպա տակ,
3. մատ նան շել լա վա գույն ճա նա պար

հը՝ սպաս վող ար դյունք նե րին հաս նե լու 
հա մար,

4. կենտ րո նա նալ ծրագ րի իրա կա նաց
ման վրա,

5. հա վա սա րեց նել ռե սուրս նե րը2:
 Կազ մա կեր պու թյուն նե րը բա րե գոր

ծու թյուն կա տա րե լուց առաջ հս տա կեց
նում են իրենց ռազ մա վա րու թյու նը՝ հե
տա զո տե լով ըն կե րու թյան ար ժեք նե րը, 
նպա տակ նե րը և մար տահ րա վեր նե րը: 

 Հե տա զո տու թյու նը հիմ նա կա նում 
կա տար վում է ըստ հե տև յալ հար ցե րի՝

Լ րա ցու ցիչ մի ջոց ներ ստա նա լու հա
մար հե տա զո տու թյուն ներն իրա կա նաց
վում են՝ ստեղ ծե լով ֆո կուս խմբեր աշ
խա տող նե րի մեջ, ինչ պես նաև ար տա քին 
հե տա զո տու թյուն կա տա րե լով ըն կե րու
թյան շուրջ սո ցի ա լա կան խնդիր նե րի և 
հա մայնք նե րի հե տաքրք րու թյան վե րա
բե րյալ: Ծրագ րա վոր ման գոր ծըն թա ցը 
սո վո րա բար ու ղեկց վում է շա հա ռու նե
րի հետ տար բեր ժո ղով նե րով և հան դի
պում ներ իրա կա նաց նե լով:

 Ըն կե րու թյու նը ստեղ ծում է բա րե
գոր ծա կան ծրա գիր՝ հե տև յալ կե տե րին 
հետ ևե լով՝

•  ռազ մա վա րու թյան վե րա նայ ման 

1 Нужна ли бизнесы благотворительность? 
22.11.2008, http://prdirector.ru/public/nuzhna–li–
biznesu blagotvoritelnost/.

հա մար ստեղ ծել թիմ.
• հիմ նա կան շա հա ռու նե րից ստա

նալ կար ծիք ներ և առա ջարկ ներ հար
ցում նե րի, հս կո ղու թյան և ֆո կուս խմբե
րի մի ջո ցով.

•  կազ մել հե տա զո տու թյուն և վեր
լու ծու թյուն հան րու թյան կա րիք նե րի և 
հե ռան կա րային մո տե ցում նե րի վե րա
բե րյալ .

• ի րա կա նաց նել հա մե մա տա կան 
հե տա զո տու թյուն.

•  կազ մել ռազ մա վա րա կան–բա
րե գոր ծա կան պլան և կա ռուց վածք՝ նե
րա ռե լով շա հա ռու նե րի առաջ նա հեր թու
թյու նը և այլ մի ջոց ներ.

•  սո ցի ա լա կան և հան րային կա
րիք նե րի վեր հա նում .

• աշ խա տող նե րի ներգ րա վում կա
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մա վո րա կան աշ խա տանք նե րում.
• ստաց ված ար դյունք նե րի ստու

գում և գնա հա տում.
•  ռազ մա վա րու թյան պար բե րա

բար վե րա նա յում1:
 Ըստ Բա րե գոր ծու թյան մա սին ՀՀ 

օրեն քի 5–րդ հոդ վա ծի՝ բա րե գոր ծու
թյունն իրա կա նաց վում է հե տև յալ 
սկզբունք նե րով՝

1. սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան պահ
պա նու մը.

2. մար դա սի րու թյան ամ րապն դու մը և 
տա րա ծու մը.

3. մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան 
պահ պա նու մը.

4. սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյան 
ամ րապն դու մը.

5. սո ցի ա լա կան հաս ցե ա կա նու թյան 
պահ պա նու մը.

6. սո ցի ա լա կան խնա մա ռու թյան բա
ցա ռու մը.

7.ազ գային խտ րա կա նու թյան բա ցա
ռու մը2:

Եր կա րա ժամ կետ սո ցի ա լա կան 
ծրագ րեր:

PR տեխ նո լո գի ա նե րից ամե նաար
դյու նա վետ նե րից մեկն է: Նման ծրագ րե
րի հիմ քը մի ջո ցա ռում նե րի հա մա խումբն 
է, որը կենտ րո նա նում է հա սա րա կա կան 
կա րևորա գույն խն դիր նե րի լուծ ման 
վրա: Որ պես կա նոն՝ հա յաս տա նյան 
առա ջա տար կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
ձգ տում են առա վե լա գույնս օգ տա գոր
ծել այս հնար քը՝ իր բո լոր ուղ ղու թյուն
նե րով, որոնք հիմն ված են տաս նյակ 
փոքր ծրագ րե րի վրա: Ըստ նրանց՝ 
ինչ քան շատ, այն քան լավ: Այ նո ւա մե
նայ նիվ, ար դյու նա վետ ազ դե ցու թյուն 
ունե նա լու հա մար բա վա կան է ընտ րել 
մեկ–եր կու առանց քային թե մա ներ, և 

1  Coorporate Philanthropy, 2014 http://www.tpi.org/
news/corporate_philanthrophy.aspx

2 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 
բարեգործության մասին, հոդված 5, ընդունված 
է 2002 թվականի հոկտեմբերի 8–ին, Երևան ՀՕ–
424–Ն, http://www.arlis.am/:

նպա տա կաուղղ ված վե րա ծել այն մեծ 
ծրագ րի: Դա թույլ կտա ընդ գծել կազ
մա կեր պու թյան ան հա տա կա նու թյու նը, 
ինչ պես նաև խնայել մի ջոց ներ և նե րուժ: 
2012 թ–ի սկզ բին « Բի լայն» ըն կե րու թյու
նը հիմ նադ րեց բա րե գոր ծա կան կո մի տե, 
որը եռամ սյա կի կտր ված քով օգ նու թյուն 
է ցու ցա բե րում կա րի քա վոր վե տե րան
նե րին, հաշ ման դամ նե րին, որբ երե խա
նե րին և ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու
թյուն նե րին: « Բի լայն» ըն կե րու թյու նը 
Բ րի տա նա կան խորհրդի հա յաս տա նյան 
մաս նա ճյու ղի և ՀՀ ԿԳ նա խա րա րու թյան 
հետ հա մա տեղ ամեն տա րի հայ տա րա
րում է «Beeline Scholarship» ծ րա գի րը: Այն 
շուրջ 100 հայ ու սա նո ղի տրա մադ րում է 
կր թա թո շակ՝ վճա րե լով նրանց մեկ կի
սա մյա կի ուս ման վար ձը:

 Բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա ռում նե րից է 
նաև ամե նա մյա մայի սի 9–ին նյու թա կան 
օգ նու թյան տրա մադ րու մը Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մի վե տե րան նե րին, ինչ
պես նաև իրա կա նաց նում է « Զանգ զի
նակ ցին» ակ ցի ան՝ հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձե ռե լով վե տե րան նե րին ան վճար 
զան գելու աշ խար հի ցան կա ցած եր կիր: 

Ըն կե րու թյու նը կա նո նա վոր կեր պով 
նպա տա կային օգ նու թյուն է ցու ցա բե րում 
դպ րոց–ին տեր նատ նե րին և ման կատ նե
րին, ինչ պես նաև 2014 թվա կա նին բա
րե գոր ծա կան ծրա գիր է իրա կա նաց նում 
ԵՊՀ–ի հետ՝ բա ցե լով նոր հա մա կարգ
չային լսա րան ներ:

«Օ րանժ Ար մե նի ա» ըն կե րու թյու նը 
2011 թվա կա նից հիմ նել է «Օ րանժ» հիմ
նադ րա մը, որը ըն կե րու թյան բա րե գոր
ծա կան և մար դա սի րա կան ծրագ րե րի 
իրա կանց նող հիմ նա կան կա ռույցն է:   
Հիմ նադ րա մի  ա ռա քե լու թյունն է փո
խել մարդ կանց կյան քը և զար գաց ման 
հնա րա վո րու թյուն ներ տալ խո ցե լի հա
մայնք նե րի բնա կիչ նե րին: «Օ րանժ» հիմ
նադ րա մը   հա մա կար գում է Հա յաս տա
նում  «Օ րանժ»–ի կող մից իրա կա նաց վող 
բա րե գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյու նը: Հիմ
նադ րամն ա ջակ ցում է բա րե գոր ծա կան 
ծրագ րե րի իրա կա նաց մա նը հե տև յալ 
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երեք հիմ նա կան ոլորտ նե րում՝ առող
ջա պա հու թյուն և հաշ ման դա մու թյուն, 
հա մայն քային զար գա ցում, կր թու թյուն: 

Ա ռող ջա պա հա կան ոլոր տում 
«Օ րանժ» հիմ նադ րա մը Հայ կա կան ակ
նա բու ժու թյան նա խագ ծի հետ հա մա
տեղ իրա կա նաց րեց   ՀՀ մար զե րում 
ան վճար ակ նա բու ժա կան ծա ռա յու
թյուն նե րի ծրա գի րը: Ար դեն 4 տա րի շա
րու նակ Հայ կա կան ակ նա բու ժու թյան 
նա խագ ծի հետ հա մա տեղ հիմ նադ րամն 
իրա կա նաց նում է այս կար ևոր ծրա գի
րը, որի շնոր հիվ ավե լի քան 50.000 հո
գի ար դեն օգտ վել են ան վճար ակ նային 
զն նում ան ցնե լու հնա րա վո րու թյու նից, 
իսկ ավե լի քան 3.700 մարդ ան վճար 
վի րա հատ վել և ստա ցել են լա զե րային 
բու ժում: Այս ծրա գիրն իրա կան փո փո
խու թյուն է բե րում մարդ կանց կյան քում, 
մաս նա վո րա պես հա սա րա կու թյան խո
ցե լի ան դամ նե րին և անա պա հով ըն
տա նիք նե րին: 2014 թվա կա նի ծրա գի րը 
մեկ նար կել է Արա րա տի, Վայոց Ձո րի, 
Գե ղար քու նի քի, Սյու նի քի և Ար մա վի րի 
մար զե րում:

 Հա մայն քային զար գաց ման ծրագ րե
րից «Օրանժ» հիմ նադ րա մը 2014 թվա կա
նին մեկ նար կեց « Մեկ գյուղ»   լայ նա ծա վալ 
ծրա գի րը: Նա խա ձեռ նու թյան հիմ նա կան 
նպա տակն է աջակ ցել գյու ղա կան հա
մայնք նե րի հա մա լիր զար գաց մա նը: Այն, 
մաս նա վո րա պես, ուղղ ված է ընտր ված 
մեկ գյու ղա կան հա մայն քի տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան կա յուն զար գաց մա նը և 
աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը, ինչ պես 
նաև կր թա կան ու առող ջա պա հա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե լավ մա
նը: Ծրա գի րը գյու ղի բնա կիչ նե րին թույլ 
կտա բա րե լա վել կաթ նամ թեր քի ար տա
դ րու թյունն ու վա ճառ քից ստաց ված ար
դյունք նե րը: Նո րաս տեղծ կոո պե րա տի
վին աջակ ցե լու նպա տա կով ստեղծ վե լու 
է կա թի հա վա քագր ման և վա ճառ քի 
մաս նա գի տաց ված ու նոր տեխ նի կայով 
զին ված կետ: 

« Վի վա Սել–ՄՏՍ» ըն կե րու թյունն իր 
բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա ռում ներն իրա

կա նաց նում է հենց « Վի վա Սել–ՄՏՍ» 
ան վան տակ: Առող ջա պա հա կան ոլոր
տում 2008 թվա կա նից Վի վա Սել–ՄՏՍ–ն 
աջակ ցում է աու տիզ մով տա ռա պող 
երե խա նե րին հա մա գոր ծակ ցու թյան 7 
տար վա ըն թաց քում «Ե րե խա նե րի զար
գաց ման մի ջազ գային կենտ րոն» ՀԿ–ին 
ուղղ ված Վի վա Սել–ՄՏՍ–ի ներդ րում նե
րի ընդ հա նուր ծա վա լը կազ մել է ավե լի 
քան 96 մլն դրամ: Կենտ րո նը կր թա բու
ժա կան ծա ռա յու թյուն ներ է մա տու ցում 
աու տիզմ և ընդ հա նուր զար գաց ման այլ 
խան գա րում ներ ու նե ցող երե խա նե րին:

«Օր րան» բա րե գոր ծա կան հիմ
նադրա մի և Վի վա Սել–ՄՏՍ–ի հա մա գոր
ծակ ցու թյան ար դյուն քում կազ մա կեր պել 
է հա մերգ՝ «Օր րան»–ի տա րեց շա հա ռու
նե րի մաս նակ ցու թյամբ՝ « Թող գա րուն
նե րը գան ու չգ նան» խո րագ րով:  Վի վա
Սել–ՄՏՍ–ի և Հա յաս տա նի մա նուկ ներ 
հիմ նադ րա մի (COAF) հա մա գոր ծակ ցու
թյան շնոր հիվ իրա կա նու թյուն է դար ձել 
Ար տե նի հա մայն քի երե խա նե րի եր կար 
սպաս ված երա զան քը. վե րա բաց վել է 
հա մայն քի հիմ նա նո րոգ ված տար րա կան 
դպ րո ցի մաս նա շեն քը: Վի վա Սել–ՄՏՍ–ը 
7 մի լի ոն դրամ է տրա մադ րել դպ րո
ցում ստեղ ծա գոր ծա րան հիմ նադ րե լու 
հա մար, որից կօգտ վեն դպ րո ցի բո լոր 
աշա կերտ նե րը: 

Ս տեղ ծա գոր ծա րա նը ժա մա նա կա կից 
կր թա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խա նող դա սա սե նյակ է, որը հա գեց ված 
է էլեկտ րո նային գրա տախ տա կով (smart 
board), ժա մա նա կա կից հա մա կար գիչ նե
րով, ինչ պես նաև հա տուկ շար ժա կան 
կա հույ քով: Վեր ջինս աշա կերտ նե րին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կա տա րելու 
ինչ պես ան հա տա կան, այն պես էլ զույ
գե րով կամ խմ բային աշ խա տանք:

Ս տեղ ծե լով բա րե գոր ծա կան հիմ
նադ րամ ներ՝ խո շոր սե փա կա նա տե րե րը 
և կազ մա կեր պու թյուն նե րը ֆի նան սա
վո րում են կր թա կան ծրագ րե րը (հա
մալ սա րան նե ր, քո լեջ ներ, դպ րոց ներ), 
հե տա զո տա կան ինս տի տուտ նե րին, ար
վես տի կենտ րոն նե րին, եկե ղե ցի նե րին, 
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տար բեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րին: 

Եր կա րա ժամ կետ սո ցի ա լա կան ծրա
գ րե րի հիմ նա կան թե րու թյունն այն է, որ 
նրանք արագ ար ձա գանք չեն տա լիս, 
սա կայն ան ժխ տե լի է նաև նրա առա վե
լու թյուն նե րը. կազ մա կեր պու թյան «իմի
ջի» ամ րապն դում, և որ պես վերջ նա
կան ար դյունք, հա սա րա կու թյան ռե ալ 
աջակ ցու թյուն: Նման ծրագ րե րը հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս հաս տա տելու 
եր կա րա ժամ կետ և բա րիդ րա ցի ա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ ինչ պես հա սա րա
կու թյան, այն պես էլ պե տա կան և մաս
նա վոր հատ վա ծի հետ: Եր կա րա ժամ
կետ PR ծրագ րե րը կազ մա կեր պու թյան 
PR ռազ մա վա րու թյան հիմքն են: Հա մա
տե ղե լով այն այլ մե թոդ նե րի հետ՝ կա
րե լի է հաս նել լուրջ հա ջո ղու թյուն նե րի: 
Եր կա րատ ևու թյու նը և պար բե րա կա նու
թյունն այս տեխ նո լո գի այի ար դյու նա
վե տու թյան գրա վա կան ներն են: Բա րե
գոր ծա կան հիմ նադ րամ նե րի ստեղծ ման 
առաջ նա հեր թու թյու նը պատ կա նում է 
ԱՄՆ–ին: Այս երկ րում նմա նա տիպ հիմ
նադ րամ ներ ստեղծ վել են վա ղուց՝ հիմն
վե լով ան ձնա կան խո շոր ու նեց ված քի 
վրա. օրի նակ՝ Կար նե գի, Ֆորդ, Ռոկ ֆել
լեր և այլ հա րուստ ըն տա նիք ներ ստեղ
ծե ցին բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ ներ: 
Հե տա գա տա րի նե րին այլ խո շոր ու նեց
ված քա տե րեր նույն պես սկ սե ցին ստեղ
ծել բա րե գոր ծա կան ֆոն դեր: Ամե նա շատ 
ֆոն դերն ի հայտ եկան երկ րի հա րավ–
ա րևմ տյան հատ վա ծում (Կա լի ֆոր նի ա, 
Տե խաս, Նևա դա, Լո ւի զի ա նա)1: 

Բա րե գոր ծա կան առա վել կենտ րո
նաց ված գոր ծու նե ու թյուն են ծա վա լել 
հայ կա կան բա րե գոր ծա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րը, որոնք նպա տակ են 
ու նե ցել լու ծե լու հա յու թյան առջև ծա
ռա ցած կա րևորա գույն խն դիր նե րը՝ հա
մախմ բել աշ խար հաս փյուռ հա յու թյան 
ու ժե րը, ճիշտ օգ տա գոր ծել հայ բա րե

1  Благотворительные фонды, http://www.
bibliotekar.ru/biznes–21/65.htm

գործ մե ծա հա րուստ նե րի ֆի նան սա կան 
ու նյու թա կան ներդ րում նե րը, դրանք 
կենտ րո նաց նել և նպա տա կաուղ ղել հօ
գուտ հա յա պահ պա նու թյան, հա յա շատ 
գա ղութ նե րում հիմ նել դպ րոց ներ, գրա
դա րան ներ, կա ռու ցել եկե ղե ցի ներ, հրա
տա րա կել պար բե րա կան ներ ու գր քեր, 
բա ցել հի վան դա նոց ներ, աղ քա տախ
նամ տներ և այլն:

 Ի րենց գոր ծու նե ու թյան ծա վալ նե
րով և իրա կա նաց րած ծրագ րե րի հա
մազ գային բնույ թով առա վել հայտ նի 
են հայ կա կան բա րե գոր ծա կան հե տև յալ 
կազ մա կեր պու թյուն ներն ու հիմ նադ
րամ նե րը. Գա լուստ Գյուլ բեն կյան հիմ
նադրամ (ԳԳՀ), Հայ օգ նու թյան ֆոնդ 
(ՀՕՖ), Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ
հա նուր մի ու թյուն (Հ ԲԸՄ), Հայ օգ նու
թյան մի ու թյուն (ՀՕՄ), Ջի նի շյան հի շա
տա կի հիմ նադրամ (ՋՀՀ), « Հա յաս տան» 
հա մա հայ կա կան հիմ նադ րամ (ՀՀՀ): 
1988–ի Սպի տա կի երկ րա շար ժից հե տո 
Հա յաս տա նում իրենց գրա սե նյակ ներն 
են բա ցել նաև մի շարք մի ջազ գային 
բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն
ներ՝ « Վորլդ Վիժն Հա յաս տան» (1988 
թ.), « ՍՕՍ–Քին դեր դորֆ Ին տեր նա ցի ո
նալ» (1989 թ., ՍՕՍ–Ման կա կան գյու ղեր), 
« Սեյվ դը Չիլդ րեն Ֆե դե րեյշն ինկ.» (1993 
թ., Փր կենք երե խա նե րին), ստեղծ վել են 
բա րե գոր ծա կան–հա սա րա կա կան նոր 
կազ մա կեր պու թյուն ներ, հիմ նադ րամ ներ՝ 
«Օր րան» (2000 թ., Րաֆ ֆի և Ար մի նե Հով
հան նի սյան ներ), « Զան գա կա տուն» (2006 
թ., Թու ֆեն կյան հիմ նադ րամ) և այլն: 

Այ սօր ակն հայտ է դառ նում այն փաս
տը, որ հան րու թյան ար դյու նա վետ զար
գաց ման և սե փա կան հա ջո ղու թյան հաս
նե լու հա մար բիզ նե սը պետք է մտա ծի ոչ 
մի այն իր շա հույ թի և հար կե րի վճար ման 
մա սին, որոնք նա խա տես վում են պե տու
թյան կող մից՝ լու ծե լու հա մար տար բեր 
սո ցի ա լա կան խն դիր ներ, այլ նաև այն 
պետք է հան րու թյան հետ մի ա սին պայ
քա րի սո ցի ա լա կան անար դա րու թյուն նե
րի, տն տե սա կան ան հա վա սա րու թյան և 
էկո լո գի ա կան խն դիր նե րի դեմ: 
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СОЦИАЛЬНЫЙPR:БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕПРОГРАММЫКАКТЕХНОЛОГИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯВНИМАНИЯ

АСТ ГИК АВЕ ТИ СЯН 
Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет, 

ка фед ра те ле ра ди о жур на лис ти ки,
 кон ди дат  фи ло ло ги чес ких на ук, до цент

Од ной из ос нов ных це лей свя зей с об щест вен ност ью яв ля ет ся фор ми ро ва ни е  до ве ри я, 
а к со ци аль но му PR–у от но сят ре ше ние об щест вен ных проб лем с по мощ ью раз лич ных об
щест вен ных ме роп ри я тий и аги та ци он ных кам па ний. Со ци аль ный PR приз ван гар мо ни ро
вать от но ше ния меж ду ор га ни за ци ей и со ци у мом. Ор га ни за ции или ини ци а тив ные груп пы, 
име ю щие дос та точ но ре сур сов, бе рут на се бя эту функ ци ю, что бы пред ло жить эф фек тив ное 
ре ше ние су щест ву ю щих проб лем. Они долж ны быть в сос то я нии ра бо тать со сво им ок ру
же ни ем и, в част нос ти, гар мо ни ро вать от но ше ния с рукo водст вом, с биз нес–парт не ра ми, с 
це ле вой ау ди то ри ей и ос ве дом лять каж до го из них ин фор ма ци ей о собст вен ной по ли ти ке и 
мис си и. 
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One of the main objectives of Public relations is the formation of trust. The main objective 
of Social PR is to spotlight social problems and propose solutions using different public events 
and campaigns. Social PR aims at harmonizing the relationship between the organization and the 
society. Organizations or initiative groups that have enough resources assume this function to 
propose an effective solution to the existing problems. They have to be able to work with people 
in their environment and particularly be in harmony with their management, business partners 
and target audience and to provide information on own policy and mission.


