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Աղբյուր հղում Նկարագրություն 

Social Enterprise 
Alliance 

https://socialenterprise.u 
s 

Սոցիալական Ձեռնարկությունների 
Ալյանսը Միացյալ Նահանգներում 
սոցիալական ձեռնարկությունների 
շարժման ազգային անդամակցական 
կազմակերպությունն է: 

Stanford Business 
School 

http://www.gsb.stanford. 
edu/insights/social- 
innovation 

Սոցիալական նորարարության մասին 
հետաքրքիր գաղափարներ Սթենֆորդի 
Բիզնես Դպրոցից: 

Skoll Foundation – 
Debates and series 

http://archive.skoll.org/u 
p-for- 
debate/?ref=socialedge 

Սոցիալական ձեռնարկատերերի լավագույն 
փորձի մասին խորհրդատվություն և մի 
շարք գլոբալ խնդիրներին վերաբերվող 
վերջին նորությունները՝ ոլորտի 
առաջնորդներից և  փորձագետներից: 

The npEnterprise 
Forum 

http://www.npenterprise. 
net/forum 

ԱՄՆ ՍՁ —Սոցիալական 
ձեռնարկությունների  Ցուցակ 
(փոստային ցանկ): Կարելի է 
բաժանորդագրվել հոդվածներ և 
նորություններ ստանալու համար: 

Lean Principles for 
Nonprofits and Social 
Enterprises 

http://leanimpact.org/ Ինչպես օգտագործել Lean Startup մեթոդը 
սոցիալական ներգործության 
ներդրումների համար: 

GatherWell http://gatherwell.com/ GatherWell –ը պրակտիկ իդեալիստների 
«մտածիր և իրագործիր» հետազոտական 
ինստիտուտ է: Այն առաջարկում է 
առաջնորդական + կենսական 
բարեկեցությանը վերաբերվող 
շաբաթական  էքսպերիմենտներ, 
սոցիալական ձեռնարկությունների 
նախագծերի աջակցություն, պրակտիկ 
իդեալիստների կարիերայի զարգացմանն 
ուղղված պարապմունքներ, և գլոբալ 
առաջնորդների ուսումնական Grow for 
Good ծրագիրը: 
Նրանք նաև մշակել են առցանց 
դասընթացներ մեղվապահների, 
արեգակնային էներգիայի և այլնի 
համար: Social Progress Index 

by M. Porter 
http://www.socialprogre 
ssimperative.org/en/dat 
a/spi/countries/ARM 
http://www.isc.hbs.edu/r 
esearch- 
areas/Pages/social- 
progress-index.aspx 

 

 

School for change http://www.schoolforcha 
nge.org/ 

Սոցիալական ձեռներեցության և 
սոցիալական փոփոխությունների մասին 
առցանց դասընթացների տրամադրում 

Առցան դիմել հետևյալ հղմամբ՝   www.tinyurl.com/e-learning-SE    
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Unite For Sight http://www.uniteforsight. 
org/social- 
entrepreneurship- 
course/ 

Առցանց դասընթաց ՍՁ-ի  
վերաբերյալ ($65) 

Springboard incubator https://www.springboard 
.com/learning- 
paths/social- 
entrepreneurship/# 

Սոցիալական ձեռներեցության մասին 
անվճար առցանց դասընթաց (հին 
բովանդակությունը) 

Iversity https://iversity.org/en/c
o urses/the-do-school- 
start-up-lab 

Առցանց դասընթաց ՍՁ-ի վերաբերյալ 

Iversity https://iversity.org/de/c
o urses/changemaker- 
mooc-social- 
entrepreneurship 

Առցանց դասընթաց ՍՁ-ի 
վերաբերյալ (Գերմաներեն) 

Harvard Business 
School 

http://www.hbs.edu/soci 
alenterprise/Pages/defa 
ult.aspx 

Հարվարդ Բիզնես Դպրոցի 
Մագիստրոսական և Գործադիր 
ծրագրի համար մշակված դասընթաց 

MIT http://ocw.mit.edu/cours 
es/sloan-school-of- 
management/15-975-u- 
lab-leading-profound- 
innovation-for-a-more- 
sustainable-world-fall- 
2010/index.htm 

 

U-Lab. ղեկավարելով խորիմաստ 
նորարարություն ավելի կայուն 
աշխարհի համար 

MIT – Sloan School of 
Management 

http://ocw.mit.edu/cours 
es/sloan-school-of- 
management/15-992-s- 
lab-laboratory-for- 
sustainable-business- 
spring-2008/ 

Կայուն բիզնեսի վերաբերյալ առցանց 
դասընթաց 

 https://www.iapcollege.c 
om/program/social- 
entrepreneur-course/ 

ՍՁ-ի  առցանց դասընթաց 

Marcshal School of 
Business 

http://www.marshall.usc. 
edu/msse 

ՍՁ-ի մագիստրոսական դասընթաց 

Colorado State 
University 

http://www.online.colost 
ate.edu/courses/GSLL/ 
GSLL1524.dot 

Մագիստրոսի դիպլոմ ՍՁ-ի գծով 
(առցանց) 

Penn State University http://www.online.colost 
ate.edu/courses/GSLL/ 
GSLL1524.dot 

 

Columbia Business 
School 

  

Copenhagen Business 
School - Coursera 

https://www.coursera.or 
g/course/socialentrepen 
eur 

ՍՁ-ի առցանց դասընթաց Coursera կայքից 

 

 https://www.conted.ox.a 
c.uk/L100-9 

ՍՁ-ի առցանց վճարովի 
դասընթաց Օքսֆորդի 
համալսարանից School of Social 

Enterprise 
http://sse.org.au ՍՁ-ի  վերաբերյալ շատ ռեսուրսներ 

և դասընթացներ ավստրալական 
աղբյուրներից 

Skoll Center for Social 
Entrepreneurship 

http://www.sbs.ox.ac.uk
/ faculty-research/skoll 
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NYU Reynolds 
Program 

  

School for international 
Training 

http://studyabroad.sit.ed 
u/sn/programs/semester 
/fall-2016/sen/ 

ՍՁ-ի ուսումնական ծրագիր: Կարող է 
վերաբերվել ուսումնական ծրագրին և 
ուսումնական պլանին: 

UC Berkley http://lester.entrepreneu 
rship.berkeley.edu/progr 
ams/social- 
entrepreneurship/ 

ՍՁ-ի Մագիստրոսական ծրագիր 

Cornell University https://www.sce.cornell. 
edu/sc/programs/index. 
php?v=193 

ՍՁ-ի Մագիստրոսի աստիճան 

Այլ 

FOMIN http://www.fomin.org/en- 
us/Home/Projects/Financing 
/SocialEntrepreneurshipPro 
gram.aspx 

Լատինական Ամերիկայի և 
Կարիբյան ավազանի ՍՁ 
նախագծերի Ներդրումային 
Հիմնադրամ 

US Small business 
Administration (SBA) 

https://www.sba.gov/tools/sb 
a-learning- 
center/search/training?from_ 
mobile=true 

Փոքր բիզնեսի եւ ձեռներեցության 
վերաբերյալ շատ գեղեցիկ 
դասախոսություններ, այդ թվում 
վաճառքի, հաճախորդին հասկանալու 
մասին, և այլն: 

Mentor Me http://getmentorme.com/ ՍԻՆ –ի և ՍՁ-ի միջև մենթորներ 
գտնելու, կապ հաստատելու  կայք 

Generocity http://generocity.org/philly/a 
bout/ 

Generocity –ն տեղական սոցիալական 
ներգործության նորությունների և 
միջոցառումների խումբ է: Այն 
ապահովում է նորություններ ՍՁ-ի և 
սոցիալական ներգործության 
ներդրումների վերաբերյալ, նաև այդ 
ներգործությունն ավելի մեծացնելու 
մասին հետաքրքիր գաղափարներ: 

Net Impact https://www.netimpact.org/ Ուսումնական կենտրոն, ՍՁ-ի և 
փոփոխություններ 
իրականացնելու վերաբերյալ 
նյութերով BE Social Change http://besocialchange.org ՍՁ-ների համայնք 

Blended Value http://www.blendedvalue.org Արժեքների Խառը Մոդելի  
շրջանակներ և թեմայի վերաբերյալ 
հետաքրքիր ընթերցանության 
նյութեր  
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ԱՐԱԳԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ/     

ACCELLERATORS/  VCs 

 

 

Կազմակերպություն հղում Նկարագրություն 

First round http://firstround.com Հացահատիկի 
Ֆինասավորման Հիմնադրամ 

Village Capital http://www.vilcap.com Վենչուրային հիմնադրամ, ՍՁ բիզնեսի 
արագացուցիչ 

Capital Impact http://www.capitalimpa 
ct.org 

Capital Impact Partners -ը ձևափոխում է 
անտեսված համայնքները՝ դարձնելով 
դրանք ուժեղ, վառ  հնարավորություններ 
ունեցող վայրեր: Շահույթ չհետապնդող 
Համայնքային Զարգացման 
Ֆինանսական Հաստատություն  է: 

Impact Engine http://theimpactengine. 
com/ 

Impact Engine: Ներդրումային հիմնադրամ 
է, որը հնարավորություն է տալիս 
ձեռներեցներին, ներդրողներին և 
մենթորներին, դրական ներգործություն 
ունենալու հասարակության վրա: 
Ֆինանսական և մարդկային կապիտալի 
միջոցով, մենք օգնում ենք առևտրային 
բիզնեսին անդրադառնալու աշխարհի 
ամենամեծ սոցիալական և 
բնապահպանական մարտահրավերներին: 

Unreasonable Group http://unreasonablegro 
up.com/our-values/ 

Ձեռներեցների Հիմնադրամ 

Echoing Green http://www.echoinggre 
en.org 

Արագացուցիչ/Սոցիալական ներգործության 
ներդրումների հիմնադրամ 

Social Enterprise 
Greenhouse 

http://segreenhouse.or 
g 

Արագացուցիչ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://firstround.com/
http://www.vilcap.com/
http://www.capitalimpact.org/
http://www.capitalimpact.org/
http://theimpactengine.com/
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http://unreasonablegroup.com/our-values/
http://www.echoinggreen.org/
http://www.echoinggreen.org/
http://segreenhouse.org/
http://segreenhouse.org/


ՈԼՈՐՏԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԽԱՂԱՑՈՂՆԵՐԸ 

 

 

Կազմակերպություն հղում Նկարագրություն 

ASHOKA https://www.ashoka.or 
g/social_entrepreneur 

ՍՁ-ի ամենամեծ հիմնադրամը 

SKOLL  Սքոլլ Հիմնադրամ 

SCHWAB http://www.schwabfoun 
d.org/content/about-us 

Նպատակն է զարգացնել սոցիալական 
ձեռներեցությունը և խթանել 
սոցիալական ձեռներեցներին, որպես 
հասարակական նորարարության և 
առաջընթացի կարևոր արագացուցիչ: 

Global Impact 
Investing Network 

https://thegiin.org/ Ամենամեծ Սոցիալական Ներգործության 
Ներդրումը - շահույթ չհետապնդող 
կազմակերպություն է, որն ուղղված է 
պատասխանատու ներդրումների 
արդյունավետության և մասշտաբների 
աճին: Ունի բազմաթիվ ռեսուրսներ 
պատասխանատու ներդրումների 
վերաբերյալ, ինչպես նաև 
պատասխանատու ներդրողների և 
հետաքրքիր դասընթացների տվյալների  
բազա: 

IRIS https://iris.thegiin.org IRIS -ը՝ Գլոբալ Սոցիալական 
Ներգործության Ներդրումային Ցանցի 
(GIIN) նախաձեռնությունն է, շահույթ 
չհետապնդող կազմակերպություն՝ ուղղված 
պատասխանատու ներդրումների 
մասշտաբների և արդյունավետության 
աճին: Սոցիալական 
ներգործության/պատասխանատու/ 
ներդրումները  այն ներդրումներն են, որոնք 
արվել են ընկերությունների, 
կազմակերպությունների և հիմնադրամների 
մեջ՝  նպատակ ունենալով ֆինանսական 
եկամտի հետ մեկտեղ  առաջացնել 
սոցիալական և բնապահպանական 
ազդեցություն: 

ImbactBase http://www.impactbase 
.org 

Որոնելի, առցանց տվյալների բազա` 
նախատեսված սոցիալական 
ներգործության ներդրումային ֆոնդերի և 
արտադրանք ներդրողների համար: 
ImpactBase-ում հրատարակված ֆոնդերը 
կամ արտադրանքի պրոֆիլները մեծապես 
ազդում են գլոբալ սոցիալական 

 

  ներգործության ներդրումային 
համայնքի վրա: 

https://www.ashoka.org/social_entrepreneur
https://www.ashoka.org/social_entrepreneur
http://www.schwabfound.org/content/about-us
http://www.schwabfound.org/content/about-us
https://thegiin.org/
https://iris.thegiin.org/
http://www.impactbase.org/
http://www.impactbase.org/


OpenIDEO https://openideo.com/ Բաց նորարարական հարթակ է, որը 
կոնկրետ մարտահրավերները լուծում է՝ 
միանալով գործընկեր կազմակերպության 
հետ և մի ավելի «մեծ հարց» առաջադրելով 
ավելի մեծ OpenIDEO համայնքին: 
Հովանավորը հանդես է գալիս դժվարին 
խնդրով, որ ներկայումս վերաբերում է մեր 
ողջ հասարակությանը և հետևաբար 
հարթակը տրամադրվում է խելացի, 
ստեղծագործական կամ արմատական 
լուծումների համար: 

+Acumen | A Global 
Community of Social 
Change Leaders 

http://plusacumen.org/ Շահույթ չհետապնդող վենչուրային 
հիմնադրամ, որի տեսլականն է օգնել 
կառուցելու աղքատությունից վեր մի 
աշխարհ՝ ներդրումներ կատարելով այն 
ընկերություններում, որոնք մատուցում են 
անհրաժեշտ ապրանքներ և 
ծառայություններ ջրի, 
առողջապահության, բնակարանային, 
էներգետիկայի, գյուղատնտեսության և 
կրթության ոլորտներում: Բացի այդ, նրանք 
ունեն առցանց դասընթացներ, այդ թվում՝ 
HCD (Human-centered design – 
մարդակենտրոն նախագծում) և դրա 
բաժանմունքները ողջ աշխարհում: Մենք 
այստեղ էլ կարող ենք ունենալ մեր 
բաժանմունքը, և ապահովել մուտք դեպի 
առցանց տեղեկատվություն: 

 
 
 
 
 
 

 
 

ԷՐԱԶՄՈՒՍ երիտասարդ     

ձեռնարկատերերի համար 

 

https://www.smednc.am/am/content/erasmus/  
 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/  

Երիտասարդ ձեռնարկատերերի փոխանակման  ծրագիր է, որն 

ողղված է օգնելու սկսնակ ձեռնարկատերերին Եվրամիության 

երկրների ձեռնարկատրիություններից մեկում վերապատրաստվելու 

միջոցով ձեռք բերել փոքր և միջին ձեռնարկությունները 

կառավարելու համապատասխան հմտություններ։  
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