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This publication has been produced within the “Increased Resilience of Syrian Armenians and Host Population” (IRIS) programme. The 

objective of IRIS is to contribute to the National Integration Policy that intends to guarantee a dignified life for Syrian Armenians in 

Armenia through full protection and integration, with the specific objective to improve social and economic resilience of Syrian 

Armenians and host population and to strengthen institutional capacities for economic growth in Armenia. 

Implementation period is July 2018 – June 2021  

 

Implementing consortium: 

Austrian Red Cross (Lead Partner) 

Armenian Red Cross Society 

Armenian Caritas Benevolent NGO 

Centre for Coordination of Syrian Armenians’ Issues NGO 

SME Cooperation Association NGO 

 

Funding 

EU Regional Trust Fund in Response to the Syran Crisis, the ‘Madad’ Fund, Austrian Development Cooperation, Austrian Red Cross 

 

©“Increased Resilience of Syrian Armenians and Host Population” (IRIS) programme and Centre for Coordination of Syrian Armenians’ 

Issues, 2020 

 

“This publication has been produced with the financial assistance of the EU Regional Trust Fund‘in Response to the Syran Crisis, the 

‘Madad’ Fund. The contents of this publication are the sole responsibility of and Centre for Coordination of Syrian Armenians’ Issues 

and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.” 

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en  

 

Սույն հրատարակությունը տպագրվել է «Սիրիահայերի եվ տեղացիների դիմակայունության բարձրացում» (ԻՐԻՍ) 

ծրագրի շրջանակներում։  Իրիս ծրագրի նպատակն է ունենալ ներդրում Ինտեգրացիայի ազգային քաղաքականության 

մեջ, որն ուղղված է Հայաստանում սիրիահայերի արժանապատիվ կյանքի ապահովմանը՝ ամբողջական 

պաշտպանության և ինտեգրման միջոցով՝ ունենալով հատուկ նպատակ բարելավել սիրիահայերի և տեղաբնակների 

սոցիալական և տնտեսական դիմակայունությունը, ինչպես նաև հզորացնել Հայաստանի տնտեսական աճի  

ինստիտուցիոնալ կարողությունները։ 

 

Ծրագրի տևողությունը՝ 2018թ-ի հուլիսից 2021թ-ը հունիսը 

 

Իրականացնող կոնսորցիում 

«Ավստրիական կարմիր խաչ» (ղեկավար գործընկեր) 

«Հայկական Կարմիր խաչի ընկերություն»  

«Հայկական Կարիտաս» Բարեգործական ՀԿ 

«Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն» ՀԿ 

«ՓՄՁ համագործակցության» ասոցիացիա» ՀԿ 

 

Ֆինանսավորող 

Սիրիկան ճգնաժամին ի պատասխան ստեղծված ԵՄ տարածաշրջանային Թրասթ Ֆոնդ՝ «Մադադ» ֆոնդ, 

Ավստրիական զարգացման համագործակցություն, Ավսրիական Կարմիր խաչ 

 

© «Սիրիահայերի եվ տեղացիների դիմակայունության բարձրացում» և «Սիրիհայերի հմնախնդիրները համակարգող 

կենտրոն» ՀԿ, 2020 

 

«Սույն հրատարակությունը տպագրվել է սիրիական ճգնաժամին ի պատասխան ստեղծված ԵՄ տարածաշրջանային 

Թրասթ Ֆոնդի՝ «Մադադ» ֆոնդի ֆինանսական աջակցությամբ։ Այս հրատարակության բովանդակության համար 

պատասխանատու է «Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն» ՀԿ-ն, և այն որևէ կերպ չի 

արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետը»։  

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en  

 

  

  

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
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ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆՉԱԿԱՆ 

ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 

 

 
• Աշխատանքի տեղավորման աջակցություն  

Սիրիահայ երիտասարդները պրակտիկա են անցնում տարբեր ոլորտի 

կազմակերպություններում՝ 6 ամիս ժամկետով։ Ծրագրի և պրակտիկայի հետ կապված բոլոր 

ծախսերը հոգում է ընկերակցությունը։ Պրակտիկայի ավարտին մասնակից երեխաների 60-70%-

ը հնարավորություն է ստանում աշխատելու իրենց կազմակերպություններում։  Դիմումներ այլևս 

չեն ընդունվում: 

 

• Հումանիտար և այլ տեսակի օգնություն 

Տրամադրվող օգնության տեսակներն են՝ բնակվարձի լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում, 

առողջապահական խնդիրների ախտորոշման և բուժման ծախսերի փոխհատուցում, 

հումանիտար փաթեթների տրամադրում և այլն։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե՝ ք. Երևան, 18 Մարշալ Բաղրամյանի պողոտա          

Էլ. փոստ.՝ amma.armenia@amma.am   

Հեռ.՝  010 543576 
 

mailto:amma.armenia@amma.am
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ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

 

 

 

• Սիրիահայերին ձեռնարկատիրության ոլորտում աջակցություն 

2016 թվականից մեկնարկած ծրագրով ընտրվել են 29 բիզնես գաղափար։ Ծրագրի 

շրջանակներում  մրցակցային հիմունքով ընտրված սկսնակ և գործող բիզնես ունեցող 

սիրիահայերը ստանում են  նպատակային ֆինանսական աջակցություն համակցված 

դրամաշնորհի և փոխառության տեսքով՝ հիմնականում սարք, սարքավորումների ձեռք բերման 

համար։ Շահառուների կողմից հետվճարված գումարների շնորհիվ հնարավորություն է 

ստեղծվում ընտրել նոր շահառուների։ 

• Աջակցություն կրթական ծրագրերին 

Կրթավճարներ են տրամադրվում ՀՀ բուհերում և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում լավ առաջադիմություն ունեցող և սոցիալապես անապահով 

ուսանողներին։ Ուսումնական տարվա սկզբին տրվում է կրթավճար ծրագրի մասին 

հայտարարությունը,  որի չափանիշներին համապատասխանող ուսանողները ներկայացնում են 

դիմումներ։ Հայ օգնության ֆոնդի կրթական ծրագրերի հանձնաժողովը դիտարկում է 

դիմումներն ու ընտրում այդ ուսումնական տարվա շահառուներին։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացի 22                        

Էլ. փոստ՝  bagrat.sargsyan@far.am    

Հեռ.՝  060 526660  

mailto:bagrat.sargsyan@far.am
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« ԱՄՔՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ » Հիմնադրամ 
 

 

 

«ԱՄՔՈՐ Հայաստան» Հիմնադրամի առաքելությունն է նպաստել աղքատության վերացմանը և 

սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը Հայաստանում՝ ապահովելով Հայաստանի անցումը դեպի 

առողջ և բարեկեցիկ քաղաքացիական հասարակության: 

Հիմնադրամն իր գործունեության ընթացքում իրականացրել  և իրականացնում է մարդասիրկան 

օգնության և զարգացման բազմաթիվ ծրագրեր ՀՀ բոլոր մարզերում (առողջապահական, 

գյուղատնտեսության զարգացման, սոցիալական պայմանների բարելավման, աղետների ռիսկերի 

կառավարման և այլ ոլորտներում):  

2020թ.  «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» հիմնադրամն մեկնարկել է «Աջակցություն Սիրիահայ 

փախստականներին» ծրագիրն, որի նպատակն է նպաստել մեր հայրենակիցների սոցիալական 

խնդիրների լուծմանը: 

Ծրագրի շրջանակներում 700 ընտանիք տարեսկզբին ստացաn տաք վերմակ և բարձ և ևս 700 այլ 

ընտանիքներ  ՍԵպտեմբեր – Նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում կստանան հիգիենայի 

պարագաներ՝ լվացքի փոշի, ափսե լվանալու հեղուկ, լոգանքի գել, շամպուն և օճառ:  

Ծրագիրն իրականացվում է «Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն» ՀԿ-ի 

հետ:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Հասցեն՝ ք. Երևան, Կարապետ Ուլնեցու փող., տուն 14                             

Էլ փոստ՝ umcor@umcor.am                                                        

Հեռ.՝ 011-282977   

mailto:umcor@umcor.am
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«ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԲՀԿ 
 

 

 

• «Սոցիալական, բժշկական, իրավաբանական և կացարանային աջակցության  տրամադրում 

Հայաստանում գտնվող փախստականներին և ապաստան հայցողներին» 
Սոցիալական, բժշկական, իրավաբանական և կացարանային աջակցության  տրամադրում 

պատերազմի պատճառով Սիրիայից Հայաստան տեղահանվածներին և փախստականի 

կարգավիճակում հայտված անձանց։ 

➢ Սոցիալական ծառայություններ (սիրիահայերի ինտեգրմանն ուղղված ծրագրեր, այդ թվում՝ 

աջակցություն փաստաթղթավորման, պետական սոցիալական ծառայություններից օգտվելու 

հարցում եւ այլն),  

➢ Խնամքի ծառայություններ (անկողնային հիվանդ և/կամ սահմանափակ շարժունակ անձանց 

խնամք) 

➢ Առողջապահական ծառայություններ (մասնավորապես, բժշկի խորհրդատվություն, 

դեղորայքի տրամադրում, անհրաժեշտության դեպքում բուժման և հետազոտության 

կազմակերպում) 

➢ Հումանիտար աջակցություն (դրամական աջակցություն, փաթեթների տրամադրում, այդ 

թվում՝  հիգիենիկ, անկողնային  պարագաներ, հագուստ, սննդ  և այլն) 

➢ Կացարանային աջակցություն  (կացարանի, բնակվելու վայրի հետ կապված հարցերում 

աջակցություն, այդ թվում՝ բնակարանների վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման և 

սոցիալական բնակեցման միջոցով) 

➢ Իրավաբանական աջակցություն/խորհրդատվություն 

➢ Շահերի պաշտպանություն:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցեն՝ ք.Երևան, Գ.Նժդեհ 42                                                

Էլ.փոստ.՝  org@ngo.mission.am                                   

Հեռ.՝096 403545 

mailto:org@ngo.mission.am
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«ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊէՆԿԵԱՆ» 

ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ 

 

 
• Սիրիահայ երիտասարդների կրթության համաֆինանսավորում 

ՀԲԸՄ-ի և ՀՀ կառավարության (ի մասնավորի՝ ՀՀ սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի 

գրասենյակի) կողմից իրականացվող ծրագիր՝ ուղղված սիրիահայ ուսանողների աջակցությանը։ 

Տրամադրվում է սիրիահայ ուսանողների ուսման վճարի մասնակի ֆինանսավորում։ 

 

 

• Կարճաժամկետ նախագծեր, որոնք հանդիսանում են անհատների գաղափարներ 

Առանձին անհատների եւ կազմակերպությունների գաղափարների իրագործումը խթանելու և 

նոր մտահաղացումները կյանքի կոչելու նպատակով իրականացվող ծրագիրներ: 

 

• Գիտական, հետազօտական եւ թարգմանական ծրագիրներ կապված սիրիահայերի եւ 

արեւմտահայերէնի:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցեն՝ Ք. Լիսաբոն, Բեռնա փ. 45 ,ա  1067-001                                             

Հեռ.՝ +351 21 7823000                                               
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ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (GIZ) 
 

 

 

Տեղահանված և տեղաբնակ խոցելի խմբերի տնտեսական և սոցիալական 

ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում (EPIC) 

            /հոկտեմբեր 2018 - հոկտեմբեր 2021/ 

Նպատակ 

Բարելավել Սիրիայից տեղահանված անձանց և տեղաբնակ խոցելի խմբերի 

տնտեսական ու սոցիալական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում՝ 

աշխատանքային և ձեռնարկատիրական կարողությունների և հմտությունների 

զարգացման միջոցով: 

 

Ծրագրի ընթացիկ գործողություններ 

• «Գտի՛ր գործ, ստեղծի՛ր գործ» կարիերայի և ձեռնարկատիրության դպրոց 

Դպրոցի նպատակն է Երևանում և հարակից քաղաքային ու գյուղական 

համայնքներում բնակվող Սիրիահայերին և տեղաբնակ անձանց տրամադրել 

գիտելիքներ և հմտություններ՝ միտված վերջիններիս մրցունակության 

բարձրացմանն աշխատաշուկայում:  Դպրոցը խթանում է մասնակիցների 

անձնային և մասնագիտական զարգացումը՝ խրախուսելով նրանց 

մասնագիտական աճը և ներգրավվածությունը ձեռնարկատիրական ոլորտում 

խմբային դասընթացների, քննարկումների, գործնական վարժությունների, ինչպես 

նաև դասընթացավարի կողմից անհատական խորհրդատվության միջոցով: 

 Դպրոցն իրականացվում է «Հայ առաջադեմ երիտասարդություն» ՀԿ -ի կողմից`«Action Against 

Hunger» միջազգային մարդասիրական կազմակերպության հետ համագործակցությամբ։  

• Գինու ինկուբացիոն ծրագիր 

Ծրագրի նպատակն է Սիրիայից տեղահանված անձանց համար ստեղծել 

ձեռնարկատիրական գործունեության նոր հնարավորություններ գինեգործության 

ոլորտում: Հինգ ամիս տևողությամբ տեսական և գործնական ինտենսիվ «WinMaster» 

դասընթացին լավագույն մասնակցություն ցուցաբերած շահառուները ստանում են 

համապարփակ աջակցություն՝ արտադրելու իրենց սեփական գինին:  
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• Աջակցություն ինտեգրման պետական ռազմավարության գործողությունների պլանի 

մշակմանը  

Ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական աջակցություն է տրամադրվում Հայաստանի 

միգրացիոն ծառայությանը՝մշակելու փախստականների, կացարան փնտրողների, 

վերադարձած և տեղանաված անձանց ինտեգրման պետական ռազմավարության 

գործողությունների պլան: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե՝  ք. Երևան, Հանրապետության 59                     

Էլ. Փոստ.՝ karine.simonyan@giz.de   

Հեռ.՝ 010 510064  

mailto:karine.simonyan@giz.de
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«ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ 

ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ» 

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 
• Հումանիտար օգնություն 

Հումանիտար օգնության ծրագիրը իրականացվում է 2012 թվականից սկսած Արտակարգ 

իրավիճակներում գտնվող շահառուների համար։  

Թիրախավորվում են խոցելի և սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող սիրիահայերը, 

մասնավորապես կամ կատարվում է սոցիալական վիճակի գնահատում կամ արդեն իրենց 

տեղեկատվական բազաներում առկա անձինք են օգտվում, որոնց պարագայում հիմնադրամն 

արդեն տեղյակ է, թե ովքեր իրական կարիք ունեն օգնության և աջակցության։ 

Առաջնահերթություն տրվում է միայնակ ծնող, բազմազավակ ծնող, հաշմանդամություն կամ 

շարժողականության խնդիր ունեցող, սոցիալական անբավարար և ծանր պայմաններում 

բնակվող սիրիահայերին։ 

 

• Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն 
Կազմակերպվում են ուխտագնացություններ,  էքսկուրսիաներ և այլ միջոցառումներ, որոնք 

օգնում են հաղթահարել սոցիալական տարբերությունները և ինտեգրվել քաղաքացիական 

կյանքին։  

 

• Սիրիահայ երիտասարդների աջակցության ծրագիր 

Ծրագիրն ուղղված է սիրիահայ երիտասարդների ինտեգրմանն ու նրանց մոտ կարողությունների 

զարգացմանը։ Ծրագրի շրջանակներում երիտասարդ սիրիահայերին հնարավորություն է տրվում 

զարգացնելու իրենց կարողությունները՝ դաըսթացների մասնակցելու, ուսումնական 

հաստատություններում ուսում ստանալու միջոցով։  

 

 

 

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին  

Էլ. Փոստ.՝ info@roundtable-act.am                                              

Հեռ.՝  010 51 71 57  
 

mailto:info@roundtable-act.am
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«ԻԶՄԻՐԼՅԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ 

 
• «Հայաստանաբնակ կարիքավոր սիրիահայերի բժշկական աջակցություն» ծրագիր 

Ծրագիրը սկսել է 2017 թվականի մարտի 17-ից և այս պահին վերջնաժամկետ նախատեսված չէ: 

Ծրագրի շրջանակներում խոցելիության համապատասխան մակարդակ ունեցող սիրիահայերը 

կարող են անվճար բուժօգնություն ստանալ «Իզմիրլյան» բժշկական կենտրոնում: Ծրագիրը 

համաֆինանսավորվում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կողմից: Ծրագիրն իրականացվում է 

Իզմիրլյան Բժշկական կենտրոնի կողմից, որը ծրագրի շրջանակներում տրամադրում է հատուկ 

զեղչեր՝ բժշկական կենտրոնում գործող մի շարք ծառայությունների մասով:  Ծրագրի աջակից 

կառույցներն են  Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը,  ՀԲԸՄ-ն, 

Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն ՀԿ-ն, ինչպես նաև Հալեպ ՀԲՀԿ-ն: 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե՝ ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող., 2/1 շենք     

Էլ. Փոստ՝ info@izmirlianfoundation.am   

Հեռ.՝ 010 58 8897  

✓ Ծրագրի շրջանակներում շահառուն նախ պետք է լրացնի համապատասխան 

հարցաթերթիկը, որի հիման վրա կորոշվի նրա խոցելիության մակարդակը:  

✓ Հաջորդ քայլով շահառուն կուղղորդվի նախնական բժշկական խորհրդատվության ՀԲԸՄ-

ի կողմից հիմնադրված և ՀԲԸՄ Վահե Կարապետյան կենտրոնի 2-րդ հարկում գործող 

«Քլոտիա Նազարեան» բժշկական սպասարկման կենտրոն (Հասցե՝ Զաքարյա Քանաքեռցու 

1): 

✓ Անհրաժեշտության պարագայում շահառուն կուղղորդվի «Իզմիրլյան» ԲԿ՝ ամբողջական 

հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար: 

mailto:info@izmirlianfoundation.am
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«ԿԱԶԱ» ՇՎԵՅՑԱՐԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 
 

• Սոցիալ-տնտեսական ներգրավմանն ուղղված դասընթացներ /ծրագրեր. . Այդ թվում՝ (ա)  

անհատական մասնագիտական վերապատրաստում, , (բ) աշխատանքային հմտությունների 

հզորացում 

• Երիտասարդության ներգրավման ծրագրեր եւ միջոցառումներ. «Երիտասարդական կոալիցիա» 

ծրագիր : 

 

Սոցիալ-մշակութային ինտեգրման ծրագիր. «Միացեք համայնքին» ծրագիր (հայոց լեզվի 

դասընթացներ եւ մշակութային հանդիպումներ(օնլայն): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե՝ ք. Հայաստան, ք. Երևան, Նալբանդյան 29                                          

Էլ. փոստ՝ espaces@kasa.am,  kasaam@kasa.am                               

Հեռ. 010 54 18 44, 077 54 18 44, 055 54 18 45 , 010584032  

Աշխատանքային օրեր՝  երք, չրք, հնգ, ուր,  շբթ  

 

mailto:espaces@kasa.am
mailto:kasaam@kasa.am
callto:+37410584032
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ   (ՀԲԸՄ) 

 
• Հայաստանի բարձրագույն ու միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում սովորող սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձավճարների 

մասնակի փոխհատուցում 

Սկսած 2013թ.՝ ՀՀ բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում 

սովորող սիրիահայ ուսանողները. կախված իրենց միջին որակական գնահատականից, ստանում 

են ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում՝ ՀԲԸՄ, ՀՀ կառավարության, «Գալուստ 

Կյուլպենկյան» և Սուրբ Սարգիս բարեգործական հիմնադրամների հետ իրականացվող համատեղ 

ծրագրի շրջանակներում: 

• ՀԲԸՄ «Քլոտիա Նազարեան» բժշկական կենտրոն 

2017թ. ի վեր ՀԲԸՄ աջակցությամբ հիմնադրվել և գործում է «Քլոտիա Նազարեան» բժշկական 

կենտրոնը՝ պոլիկնինիկան, որն անվճար բժշկական օգնություն է տրամադրում սիրիահայերին` 

գինեկոլոգիայի, ակնաբուժության, մանկաբուժության, սրտաբանության, քիթ-կոկրդ-ականջի 

ոլորտներում։ 

• Բուժօգնություն սիրիահայերին 

Սկսած 2012թ.՝ մասնակի օգնության տրամադրում տեղահանված սիրիահայերին բժշկական 

խնամքի և (կամ) թանկ վիրահատությունների իրականացման նպատակով: Նախապես 

սահմանված չափանիշների հիման վրա հիվանդներին տրամադրվում են հետևյալ 

ծառայությունները՝ սիրտ-անոթային վիրահատություններ (ստենտներ) և օրթոպեդիա / 

պրոթեզավորում: Յուրաքանչյուր դեպքի համար աջակցության չափը հիմնականում սահմանվում 

է բժշկական միջամտության ընդհանուր արժեքի և շահառուի ֆինանսական կարիքների 

գնահատման միջոցով: 

• Գյուղատնտեսության զարգացում 

Ծրագրի շրջանակներում սահմանամերձ գյուղերում ապրող սիրիահայ ընտանիքները ստանում 

են աջակցություն՝ հողատարածք, հող մշակելու գործիքներ, սերմեր, տնկիների և այլ 

հողագործության հետ կապված պարագաներ: 

Հասցե՝ ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող., 2/2 շենք

 

mailto:agbuarm@agbu.am
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«ՀՕՄ Արվեստ» սոցիալական 

ձեռնարկություն  

 

«ՀՕՄ Արվեստ» սոցիալական ձեռնարկությունը ստեղծվել է «Հայ Օգնության Միություն» 

բարեգործական և հասարակական կազմակերպության կողմից 2017 թվականին, որի նպատակն է 

աջակցել սիրիահայ և տեղացի կանանց տնտեսական ինտեգրմանն ու զարգացմանը։ 

Ձեռնարկությունը իր գործունեությունից ստացած ամբողջ շահույթը ուղղում է բարեգործական 

ծրագրերի։ «ՀՕՄ Արվեստ» սոցիալական ձեռնարկությունը ունի ցուցասրահ-վաճառասրահ 

Չարենցի 20 հասցեում, որտեղ վաճառվում են սիրիահայ և տեղացի կանանց կողմից ստեղծված 

ձեռագործ աշխատանքներ /սփռոց, սկուտեղ, անձեռոցիկի տուփ, զարդեր, հուշանվերներ/։ 

Սոցիալական ձեռնարկությունը կազմակերպում է ձեռագործ աշխատանքների եռամսյա և միօրյա 

դասընթացներ`  

➢ Վանի ձեռագործություն 

➢ Սվազի ձեռագործություն 

➢ Մարաշի ձեռագործություն 

➢ Այնթապի ձեռագործություն 

➢ Ասեղնագործություն 

➢ Մաքոքագործություն 

➢ Կարպետագործություն 

➢ Կպչարվեստ 

➢ Թղթարվեստ 

➢ Ժապավենագործություն: 

• Նյութական աջակցություն 

➢ Հագուստի և կոշիկների տրամադրում սիրիահայ ընտանիքներին 

➢ Ձմեռային ծածկոցների և վերմակների տրամադրում սիրիահայ ընտանիքներին 

• Ֆինանսական աջակցություն 

➢ Ֆինանսական աջակցություն սիրիահայ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին 

➢ Ֆինանսական աջակցություն սիրիահայ ուսանողներին 

• Սիրիաահայերի ուղղորդում 

Որևէ խնդրով կազմակերպություն դիմած սիրիահայերին ուղղորդում  տվյալ տեսակի 

խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր իրականացնող հաստատություններ։ 

 

Հասցե՝ ք. Երևան, Նալբանդյան փող., 116 շենք, բն.24 

Էլ.փոստ՝  ars@arsarmenia.org                                                            

Հեռ.`  010-567513  

mailto:ars@arsarmenia.org
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 

ՄԱԿ ՓԳՀ կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր 

«Փախստականների պաշտպանություն և տնտեսական ինտեգրում» ծրագիրը միտված է 

բարելավիելու Հայաստանում փախստականների, ապաստան հայցողների և այլ տեղահանված 

անձանց ապահով միջավայրը և հեշտացնելու մուտքը դեպի տնտեսական ինտեգրում:  

Ծրագրի նպատակն է՝ 

➢ վերադարձելիության կանխարգելում և ՀՀ տարածք մուտքի և 

ապաստանի գործընթացի բարելավում՝ մուտքի պաշտոնյաների 

կարողությունների զարգացման և Հայաստանում սահմանային 

անցակետերի մոնիթորինգի միջոցով; 

➢ փախստականների, փասխտականի նման կարգավիճակ ունեցողների և 

ապաստան հայցողների տնտեսական ինտեգրում 

➢ Հայաստանում փախստականների և ապաստան հայցողների շրջանում 

սեռով և գենդերով պայմանավորված բռնությունների (ՍԳՊԲ) 

կանխարգելում և արձագանք:   

• Գործունեությունը `Վերադարձելիության կանխարգելման և ՀՀ տարածք մուտքի և ապաստանի 

գործընթացի բարելավման շրջանակներում՝ 

➢ դասընթացներ քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցների համար  

➢ դասընթացներ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար  

➢ տեղեկատվական հանդիպումներ տարբեր համայնքների և բնակավայրերի ապաստան 

հայցողների և փախստականների համար 

➢ համակարգող հանդիպումներ մարզերում մարզպետարանների և Երևանի 

քաղաքապետարանի աշխատանքային խմբերի համար 

➢ արտակարգ իրավիճակներին նախապատրաստման, անվտանգության և առաջին օգնության 

դասընթացներ հատուկ կացարանի, հանրակացարանների, միգրացիոն ծառայության, 

փախստականների ոլորտում առաջատար կազմակերպությունների և այլ ադմինիստրատիվ 

աշխատակազմի համար 

➢ արտակարգ իրավիճակներին նախապատրաստման, անվտանգության և առաջին օգնության 

դասընթացներ փախստականների և ապաստան հայցողների համար  

➢ ՍԳՊԲ կանխարգելման դասըթացներ մտահոգության առարկա հանդիսացող անձանց 

համար  

➢ ՍԳՊԲ վերաբերյալ դասընթացներ գործընկեր կազմակերությունների անձնակազմերի 

համար 

➢ «Ձմեռային/Ամառային դպրոց»-ների կազմակերպում երիտասարդների համար մարդու 

իրավունքների, գենդերային հավասարության, ՍԳՊԲ վերաբերյալ 

➢ ՍԳՊԲ դասընթաց  թարգմանիչների համար 

➢ ՍԳՊԲ  վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված  գործունեության 

իրականացում համայնքներում՝ համայնքային աշխատանքային խմբերի կողմից 

իրականացվող նախաձեռնությունների միջոցով 

➢ Կանանց փոխաջակցման խմբի հանդիպումներ 
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➢ Ոչ ֆորմալ զրույցներ գենդերային հավասարության վերաբերյալ 

➢ Գենդերային բռնության դեմ պայքարի 16-օրյակի շրջանակներում  միջոցառումների 

կազմակերպում 

➢ դասընթաց սահմանային անցակետերի և անձնագրերի և վիզայի վարչության 

պաշտոնյաների համար (Զվարթնոց, Գյումրի-Բավրա, Բագրատաշեն, Գոգավան, Մեղրի) 

➢ Սահմանային անցակետերի մոնիթորինգ Զվարթնոց, Բագրատաշեն, Գյումրի, Բավրա, 

Այրում, Գոգավան, Մեղրի սահմանային անցակետերում 

• Մտահոգության առարկա հանդիսացող անձանց տնտեսական ինտեգրման շրջանակներում՝ 

➢ աշխատանքային գործիքների (որպես սուբսիդավորված եկամտային 

աջակցություն) տրամադրում մտահոգության առարկա հանդիսացող անձանց 

սկսնակ և գործող բիզնեսներին, նրանց ինքնաբավությանը նպաստելու և նրանց 

եկամտի աղբյուրները բարձրացնելու կամ բազմազան դարձնելու միջոցով, 

➢ փախստականների ուղղորդումներ բիզնեսի աջակցման այլ ծրագրերի և բիզնես 

դասընթացների 

➢ ցուցահանդես-վաճառքների կազմակերպում 

➢ ֆինանսական գրագիտության դասընթացի և խնայողությունների խաղի 

կազմակերպում  

• ՍԳՊԲ կանխարգելման և արձագանքման շրջանակներում՝  

➢ ՍԳՊԲ դեպքերի ճշգրիտ և ժամանակին բացահայտում  

➢ ՍԳՊԲ դեպքի վարում և հոգեբանական աջակցություն, անհապաղ (24 և 48 ժամ) և 

հետագա ուղղորդումներ այլ կազմակերպություններին՝ անհրաժեշտության 

դեպքում նյութական և ապաստանի աջակցության նպատակով, 

➢ ՍԳՊԲ վերապրածների շրջանում ինքնաբավության խթանում համաձայն ՄԱԿ ՓԳՀ և 

ՀԿԽԸ միջև  ընդունված և ստորագրված ՍԳՊԲ Ստանդարտ գործառնական 

ընթացակարգի, 

➢ Իրազեկության բարձրացման և կարողության զարգացման համապարփակ 

գործունեություն: 

• Սիրիկան ճգնաժամին ի պատասխան ստեղծված տարածաշջանային Թրասթ ֆոնդի՝ 

ՄԱԴԱԴ ֆոնդի, Ավստրիական զարգացման համագործակցության և Ավստրիական 

Կարմիր խաչի կողմից ֆինասավորվող «Սիրիահայերի և տեղացիների 

դիմակայունության բարձրացում» (ԻՐԻՍ)  ծրագիր  

 

2018թ. հուլիսից իրականացվում է «Սիրիահայերի և տեղացիների դիմակայունության 

բարձրացում» (ԻՐԻՍ) ծրագիրը, որի հիմնական նպատակն է բարելավել սիրիահայերի և 

տեղացիների սոցիալ-տնտեսական դիմակայունությունը և հզորացնել Հայաստանում 

տնտեսական աճի ինստիտուցիոնալ կարողությունները: 

• Բնակարային խնդրի լուծման և ինքնաբավության ապահովման բաղադրիչ․ 

➢ առավել խոցելի սիրիահայերի բնակարանային վարձերի մասնակի փոխհատուցում 

➢ բնակարանային խնդրի լուծման նպատակով  նոր հայեցակարգային մոդելների մշակում 

➢ անհատական դեպքերի վարում 

➢ աջակցության տրամադրում զբաղվածության ապահովման հարցում՝ սիրիահայերի և 

առավել խոցելի տեղացիների համար  

➢ սիրիացի աշխատանք փնտրողների կայքի վերագործարկում 

• Ուսումնական բաղադրիչ․ 
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➢ Հանդուրժողականության ուսուցում․ Ծրագրի շրջանակներում ՀԿԽԸ-ն 

հանդուրժողականության դասընթացներ է անցկացնում դպրոցների տարրական 

դասարանների ուսուցիչների համար, որոնք էլ  իրենց հերթին կիրականացնեն 

«Հանդուրժողականություն» թեմայով դասընթացներ առաջինից չորրորդ դասարանների 

աշակերտների համար։ 

➢ Հոգեբանական Առաջին օգնութուն․ Ծրագրի շրջանակներում ՀԿԽԸ-ն իրականացնում է 

երկօրյա հոգեբանական առաջին օգնության մասին դասընթաց դպրոցների  ուսուցիչների 

և ղեկավարող անձնակազմի համար։ Դասընթացներ են կազմակերպվում նաև այլ 

շահագրգիռ կողմերի՝ հասարակական կազմակերպությունների, կամավորների և 

պետական կառույցների  համար։  

➢ Երեխաների կայուն զարգացում․ Նախապես կրթած կամավորների խմբի ներգրավվում 

դպրոցներում ոչ ֆորմալ կրթության տարածման հարցում։ Սիրիահայ և տեղացի միջին 

դասարանի երեխաներից  ձևավորված խմբերի հետ հատուկ մշակված մեթոդոլոգիայով 

դասընթացների իրականացում և համայնքային միջոցառումների կազմակերպում։ 

Ծրագրի շրջանակներում ՀԿԽԸ-ն իրականացնում է երիտասարդական նորարարական 

ճամբարներ, սիրիահայ և տեղացի երիտասարդների կարողությունների և 

առաջնորդության հմտությունների ձևավորման և բարձրացման նպատակով։ ՀԿԽԸ-ն 

երիտասարդ առաջնորդների համար փոքրիկ դրամաշնորհներ է տրամադրում։ 

Դրամաշնորհները հնարավորություն կընձեռեն երիտասարդներին իրականացնել 

համայնքային միջոցառումներ, ինչպես նաև կյանքի կոչել երիտասարդների սեփական, 

արդի ու նորարարական  գաղափարները։ 

• Սոցիալ-հոգեբանական բաղադրիչ․ 

➢ Սոցիալ-հոգեբանական կենտրոնի միջոցով  հոգեբանական ծառայությունների 

մատուցում․ 

1․ Անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվություն  

2․ Սոցիալական և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում 

3․Սիրիահայ մեծահասակների համար սոցիալական ինտեգրման վերաբերյալ գործունեության 

կազմակերպում  

• «Այցելու» սոցիալ - հոգեբանական  ծառայություն  

Հատուկ պատրաստված երիտասարդ կամավորների միջոցով այցելությունների կազմակերպում 

թվով  200 հանրակացարանաբնակ, տեղացի և սիրիահայ կարիքավոր տարեցներին՝ կենցաղային 

աշխատանքներում աջակցություն, տեղեկատվության տրամադրում, եռամսյակը մեկ հիգիենիկ ու 

սննդի փաթեթների տրամադրում, ընդգրկում մշակութային միջոցառումներին։ 

 

 

Հասցե՝ ք. Երևան, Պարոնյան 21/1  

Էլ. Փոստ՝ redcross@redcross.am                              

 Հեռ.՝ 060 62 50 50  

mailto:redcross@redcross.am


18 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ 

ԽԱՉԻ ԲԱԴԵՆ-ՎՅՈՒՐՏԵՄԲԵՐԳԻ 

ԵՐԿՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 
 

• «Գթության խոհանոց» ծրագիր 

Ծրագրի շահառուներն են միայնակ թոշակառուները, հաշմանդամները, ծնողազուրկ երեխաները 

և սոցիալապես անապահով անձինք։ Ծրագրի շրջանակներում շահառուները օրական մեկ անգամ 

ստանում են կալորիապես հարուստ տաք ճաշ։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Հասցե՝  Դրոյի փող, 22/5 շենք, 0069 ք. Երևան                                                                    

Էլ․փոստ՝ info@hoh.am                                                    

Հեռ․՝ 010-242968 

                                                                                                  

 

mailto:info@hoh.am
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«ՀՈՒՍՈ ՏՈՒՆ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 
 

• «Տեղահանված և սոցիալապես խոցելի խմբերի ինտեգրումը հայաստանյան 

աշխատանքային շուկայում մասնագիտական կրթության և աջակցության միջոցով» 

 

Ծրագրի նպատակն է տեղահանված և սոցիալապես խոցելի խմբերի ներգրավումը 

հայաստանյան միջավայրում՝ աշխատաշուկայում և հասարակությունում, ինչպես նաև 

նրանց սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր վիճակի բարելավումը: Ծրագիրը 

հնարավորություն է տալիս թիրախային խմբին մասնակցելու կարիերայի պլանավորման 

և զարգացման դասընթացին, որից հետո լավագույն արդյունք ցուցաբերած 

շահառուներին հնարավորություն է տրվում անցնել աշխատանքային պրակտիկա կամ 

մասնակցություն ունենալ վերապատրաստման դասընթացների:  

Ծրագրի շահառուներն են՝ տեղահանված և սոցիալապես խոցելի խմբեր:  

Ծրագրին մասնակցելու համար,  անհրաժեշտ է լրացնել դիմում-հարցաթերթիկ և անցնել 

հարցազրույց ծրագիրն իրականացնող գործընկեր կառույցների կողմից:  

Իրականացնող կազմակերպություններ: Ծրագիրն իրականացնում է «Սյունիք-

Զարգացում» ՀԿ-ն, «Հուսո տուն բարեգործական կենտրոն» հիմնադրամի հետ 

համագործակցությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե՝ Դրոյի 22/5, 0069 ք. Երևան  

Էլ. փոստ՝ foundation@hoh.am                                                                     

Հեռ.` + 374 11 24 12 31, + 374 93 51 63 52                

mailto:foundation@hoh.am
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«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐԻՏԱՍ» ԲԱՐԵՍԻՐԱԿԱՆ 

ՀԿ 
 

• «Սիրիահայերի և տեղացիների դիմակայունության բարձրացում» 

ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ի պատասխան սիրիական ճգնաժամին ստեղծված` ԵՄ 

տարածաշրջանային Թրասթ ֆոնդի (ՄԱԴԱԴ ֆոնդ), Ավստրիական զարգացման 

համագործակցության և Ավստրիական Կարմիր խաչի կողմից և իրականացվում է Ավստրիական 

Կարմիր խաչի ղեկավարած կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հայկական Կարիտասը, 

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը, «Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող 

կենտրոն» ՀԿ-ն և «ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ն: 

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է` նպաստել ինտեգրման ազգային քաղաքականության 

բարելավմանը, որն ուղղված է Հայաստանում սիրիահայերի արժանապատիվ կյանքի 

ապահովմանը՝ լիարժեք պաշտպանության և ինտեգրման միջոցով: 

Ծրագրի խնդիրն է` բարելավել սիրիահայերի և տեղացիների սոցիալ-տնտեսական 

կայունությունն ու ամրապնդել Հայաստանում տնտեսական աճի ինստիտուցիոնալ 

կարողությունները:  

Ծրագրի տնտեսական ինտեգրման բաղադրիչի շրջանակում 2019 թ. վերջին Հայկական 

Կարիտասը և ՓՄՁ համագործակցություն ասոցիացիա ՀԿ-ն Երևանում հիմնեցին ԻՐԻՍ բիզնես 

ինկուբատորը, որի նպատակն է դառնալ ստարտափների ապագա սերունդների կայուն 

զարգացման գործիք և նորարարական մոտեցումների միջոցով խթանել ձեռնարկատիրական 

մշակույթի զարգացումը Հայաստանում: 

ԻՐԻՍ բիզնես ինկուբատորը սիրիահայ և տեղացի ձեռնարկատերերին տրամադրում է բիզնեսի 

զարգացման ծառայությունների ամբողջական շղթա՝ ներառյալ դասընթացներ, ուղղորդում 

(քոուչինգ), մենթորինգ ու ֆինանսավորում՝ դրամաշնորհների և փոխառությունների միջոցով, 

ինչպես նաև համաշխատանքային տարածք (co-working) Երևանի կենտրոնում: 

Հայկական Կարմիր խաչի հետ համագործակցությամբ իրականացվում է խոցելի ընտանիքների 

(100 ընտանիքի) բնակարանի վարձավճարների փոխհատուցում և դեպքի վարում:  

Ծրագրի տնտեսական բաղադրիչին կարող են դիմել սիրիահայ և տեղացի սկսնակ գործարարներ, 

ինքնազբաղված անձինք և ՓՄՁ-ներ:  

Ծրագրի սոցիալական բաղադրիչին կարող են դիմել սիրիահայ խոցելի ընտանիքներ, որտեղ կան 

միայնակ ծնող, ռիսկի մեջ գտնվող տարեցներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, առողջական 

լուրջ խնդիրներ ունեցող անձինք, առանձնահատուկ իրավական և ֆիզիկական պաշտպանության 

կարիք ունեցող անհատներ, սեռով և գենդեռով պայմանավորված կամ ցանկացած այլ տեսակի 

բռնության ենթարկված անդամ, զոհ, ռիսկի մեջ գտնվող երեխա, ռիսկի մեջ գտնվող կին, ովքեր ի 

վիճակի չեն վճարել իրենց բնակարանի վարձը և համապատասխանում են ծրագրի 

պահանջներին: 

 

• «Ճանաչել: Պաշտպանել: Իրագործել:» (2017 – հունիս, 2020) 

https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
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Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում է Կարիտաս 

Ավստրիայի և Կարիտաս Լիբանանի հետ համագործակցությամբ: Ծրագրի ընդհանուր նպատակն 

է նպաստել ապաստան հայցողների, փախստականների  և միգրանտների`մարդու իրավունքների 

պաշտպանությանը Լիբանանում և Հայաստանում: 

Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում տրամադրվում է` 

- իրավաբանական խորհրդատվություն, 

- քարոզչական, տեղեկատվական նյութերի (փախստականներին աջակցություն ցուցաբերող 

կազմակերպությունների, փախստականների կարգավիճակի և իրավունքների մասին գրքույկի, 

բուկլետի) մշակում, 

- հիմնական շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ Հայաստանում փախստական ընտանիքների 

համար իրազեկման հանդիպումների իրականացում, 

- «թեժ գիծ» տեղեկատվական ծառայություն սիրիահայերի համար, 

- լեզվի դասընթացներ (արևելահայերեն, ռուսերեն, անգլերեն) սիրիահայերի, սիրիացիների և 

տեղահանված այլ անձանց համար, 

- մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ, 

- աջակցություն զբաղվածության ապահովմանը՝ գործիքների տրամադրման միջոցով, 

- բիզնես աջակցություն՝ դասընթացների միջոցով, 

- դասընթացներ սիրիահայ երիտասարդության համար՝ ուղղված մարդու իրավունքների 

հարցերի շուրջ իրազեկվացության բարձրացմանը (Ճամբարի միջոցով)  

Ծրագրի բաղադրիչներին կարող են դիմել` 

➢ խոցելի փախստական  ընտանիքներ,  

➢ ապաստան հայցողներ,  

➢ միգրանտներ, 

➢ սիրիահայեր և տեղահանված այլ անձինք, 

➢ տեղացիներ: 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե՝ Երևան,  Չայկովսկու փ., 34, բն. 23                   

Էլ.փոստ՝ l.stepanyan@caritas.am                                  

Հեռ.` 010 56 57 66  
 

mailto:l.stepanyan@caritas.am
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«ՀԱԼԵՊ» ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ 

ԲԱՐԵՍԻՐԱԿԱՆ ՀԿ 
• «ՀԱԼԷՊ» ՀԿ-ի շուրջ համախմբված աշխատակազմի և բազմաթիվ կամավորների ջանքերի ու 

«ՀԱԼԷՊ» ՀԿ-ին հավատ ընծայած աշխարհասփյուռ բարերարների կենսական օժանդակության 

շնորհիվ «ՀԱԼԷՊ» ՀԿ-ն՝  

➢ մարդասիրական օգնություն է տրամադրում ավելի քան 6400 սիրիահայերի՝ (շուրջ 2000 

ընտանիք),  

➢  կենցաղային ծախսերը հոգալու նպատակով դրամական օգնություն է տրամադրում 

սիրիահայ կարիքավոր ընտանիքներին, 

➢  ապահովում է բնակարանով սիրիահայ անապահով ընտանիքներին,  

➢ տրամադրում է սոցիալ-հոգեբանական ծառայություն հարյուրավոր սիրիահայ կանանց,  

➢ կազմակերպում է դասընթացներ, ճամբարներ և միջոցառումներ սիրիահայ, իրաքահայ, 

տեղահանված այլ անձանց, ինչպես նաև տեղացի պատանիների և երիտասարդների 

համար,  

➢ տրամադրում է կրթաթոշակներ գերազանց առաջադիմություն ունեցող և միևնույն 

ժամանակ անապահով վիճակում գտնվող ուսանողներին, 

➢ կազմակերպում է մասնագիտական պրակտիկաներ սիրիահայ, իրաքահայ և այլ 

փախստական երիտասարդների, ինչպես նաև տեղացիների համար, 

➢ աշխատատեղեր է ստեղծում սիրիահայ կանանց համար, միևնույն ժամանակ 

պաշտպանելով նրանց աշխատանքային իրավունքները, 

➢ զբաղվում է սիրիահայ փախստականների բնակարանային/սեփականության  

իրավունքի, ինչպես նաև սիրիահայերի և տեղացիների աշխատանքային իրավունքի 

պաշտպանությամբ, 

➢ իրականացնում է իրավական և գիտական հետազոտություններ մարդու իրավունքների, 

փախստականների իրավունքների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի 

վերաբերյալ, 

➢ արձագանքում է COVID-19-ի համավարակով պայմանավորված՝ հատկապես 

սիրիահայերի համար առաջացած խնդիրներին՝ տրամադրելով  ֆինանսական 

աջակցություն, սննդի քարտեր և հիգիենայի պարագաներ, 

➢ աջակցություն է տրամադրում նաև տեղացի կարիքավոր ընտանիքներին և Լիբանանից 

նոր ժամանող լիբանանահայերին: 

 

Հասցե՝  ք. Երևան, Հյուսիսային պող., 11 շենք, -1 հարկ                         

Էլ. Փոստ՝ info@aleppo-ngo.org                                                             

Հեռ. 010 545369 , 098 545361, 
 

mailto:info@aleppo-ngo.org
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«ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԿ 
• Սիրիահայերի միությունը մատուցում է ծառայություններ իր անդամներին 

անդամակցության հետևյալ փաթեթների շրջանակներում՝ 
 

- բազիսային անդամակցություն (0 ՀՀ դրամ/ տարի) 

- ստանդարտ անդամակցություն (50 000 ՀՀ դրամ / տարի) 

- VIP անդամակցություն  (150 000 ՀՀ դրամ / տարի) 

 

• Սիրիահայ ձեռներեցների, այդ թվում՝ կին ձեռներեցների աշխատանքների 

ցուցահանդես վաճառքների կազմակերպում։ 
 

• Վարպետաց դասերի կազմակերպում։ 

• Ինֆո հաբ, որը իրականացնում է տեղեկատվության տրամադրում սիրիահայ 

ձեռներեցներին մեկ պատուհանի սկզբունքով և հետևյալ ուղղություններով՝ 

- բիզնեսի գրանցման համար անհրաժեշտ գործողությունների և փաստաթղթերի 

վերաբերյալ տեղեկատվություն 

- հարկային և մաքսային քաղաքականության մասին տեղեկատվության տրամադրում 

- բիզնես պլանի կազմում և դրանց կազմման աջակցություն 

- սիրիահայ բիզնեսների համար ներդրումների ներգրավում 

- մարքեթինգային խորհրդատվություն 

- բրենդինգ 

- իրավաբանական խորհրդատվություն 

- հաշվապահական խորհրդատվություն 

 

• Սիրիահայերի արդյունաբերական գոտին (ՍԱԳ) արդեն բացվել է և գործում է։ 

Սիրիահայերի միության անձնակազմը նույնպես տեղակայված է ՍԱԳ-ում՝ Կոմիտասի 

49/3 հասցեում։ 
 

Արդյունաբերական գոտում գործում է համակարգչային կենտրոն, որտեղ 

նախատեսված է անցկացնել համակարգչային դասընթացներ սույն թվականի ապրիլ 

ամսին։ Նախատեսվում է անցկացնել 8 դասընթաց՝ 1,5 ժ․ տևողությամբ 

յուրաքանչյուրը։ Մանրամասների համար խնդրում եմ զանգահարել Ինֆո Հաբ։ 
 

Արդյունաբերական գոտում առկա է կոնֆերանս դահլիճ՝ համապատասխան 

կահավորմամբ։ 
 

Արդյունաբերական գոտում է գործում ՍՀՄ կողմից ստեղծված "Նոր Արև" կարի 

արտադրամասը։  
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• Սիրիահայերի միությունը աջակցում է աշխատատեղերի ստեղծմանը՝ կապ 

հաստատելով գործատուների հետ և ցանց ստեղծելով աշխատատեղ 

փնտրողների  համար։  
 

• ՍՀՄ կազմակերպում է B2B հանդիպումներ՝ հարթակ ստեղծելով սիրիահայերի, 

տեղական և միջազգային բիզնեսների համար։ 
 

• ՍՀՄ իրականացնում է լոբբինգ՝ պաշտպանելով սիրիահայ ձեռներեցների շահերը 

ինչպես պետական մակարդակով, այնպես էլ հանդես գալով որպես գործընկեր՝ 

ներդրումների ներգրավման գործընթացում։ 
 

• ՍՀՄ ունի խմորեղենի արտադրամասի ստեղծման նախաձեռնություն Կլոր սեղան 

հիմնադրամի հետ համատեղ։ Նախաձեռնության իրականացման արդյունքում 

կստեղծվի առնվազն 10 աշխատատեղ։ 
 

• Սիրիահայերի միության անձնակազմը կազմակերպում է դասընթացներ Եվրամիության 

կողմից ֆինանսավորվող "Ճանաչել։ Պաշտպանել։ Իրագործել" ծրագրի 

ենթադրամաշնորհի շրջանակներում հետևյալ թեմաներով՝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/3, Սիրիահայերի արդյունաբերական գոտի 

Էլ.փոստ՝ info@sau.am                                                                                     

Հեռ.՝  095 255355 

1)  Հարկային և մաքսային քաղաքականություն, բիզնես միջավայր 

2)  Մարքեթինգ և բրենդինգ 

3)  Վաճառք 

4)  Բիզնես-պլանի կազմում 

5)  Բիզնես գաղափարի ստեղծում և ներկայացում ներդրողին։ 

Դասընթացները կանցկացվեն ՍՀՄ անձնակազմի կողմից: 

 

 

mailto:info@sau.am
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«ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԿ 
 

• Հագուստի փաթեթների տրամադրում  
Փաթեթն իր մեջ ներառում է տաք, ձմեռային բաճկոններ և վերարկուներ։ Հագուստի փաթեթների 

տրամադրումն իրականացվում է ՀԲԸՄ Հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ: 

 

• Ուսման վարձերի մասնակի փոխհատուցման ծրագիր 
Սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձերի մասնակի փոխհատուցում։ Ծրագիրը համատեղ 

համաֆինանսավորվում է ՀՀ կառավարության, ՀԲԸՄ-ի և «Գալուստ Կյուլպենկյան» 

հիմնարկության կողմից, իսկ իրականացվում է ՀԿ-ի կողմից։ 

 

• Առողջապահական աջակցության համակարգում 
ՀԿ-ն համակարգում է ֆինանսավորման հայթայթման գործընթացները, դիմում է պոտենցիալ 

ֆինանսավորողների, եթե դիմում ներկայացրած շահառուների մոտ առկա են ծանր և 

վիրահատական միջամտություն պահանջող հիվանդություններ։  

 

• «Ինֆո Հաբ» սիրիահայերի և տեղացիների դիմակայունության բարձրացում  

Ծրագիրը ֆինանսավորմում է Եվրոպական միության Սիրիայի տարածաշրջանային ֆոնդի 

(ՄԱԴԱԴ) կողմից, համաֆինանսավորվում է Ավստրիական զարգացման գործակալության 

կողմից: Ծրագիրն իրականացվում է Ավստրիական Կարմիր խաչից, Հայկական Կարմիր խաչի 

ընկերությունից, Հայկական Կարիտասից, ՓՄՁ  Համագործակցություն ասոցիացիա ՀԿ-ից և 

«Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն» ՀԿ-ից կազմված կոնսորցիումի 

կողմից:   

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է` աջակցել ՀՀ ինտեգրման պետական քաղաքականության, որը 

միտված է Հայաստանում սիրիահայերի համար արժանապատիվ կյանքի ապահովմանը լիարժեք 

պաշտպանության և ինտեգրման միջոցով:  

Ծրագրի շրջանակում կենտրոնը իրականացնում է տեղեկատվության տրամադրման գործառույթ: 

 

 

• Տաքուկ վերմակների և բարձերի տրամադրում  

Փաթեթն իր մեջ ներառում է յոթ տաք վերմակ և բարձ :  Նախատեսվում է տրամադրել 700 

Սիրիահայ ընտանիքի:  Փաթեթները տրամադրվում են ԱՄՔՈՐ հայաստանյան գրասենյակի 

աջակցությամբ:   

Հասցե՝ ք. Երևան, Զաքարյա Քաանաքեռցու 1                          

Էլ. փոստ՝ ccsaingo@yahoo.com                                                  

Հեռ.՝  011 512251 

 

 

mailto:ccsaingo@yahoo.com
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ՄԱԿ ՓԳՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ 

(UNHCR) 
• Պաշտպանություն, ներառյալ ապաստանի համակարգի հնարավորությունների զարգացում, 

մուտք երկրի տարածք, որակյալ ապաստանի ընթացակարգեր և բարելավված ընդունելության 

պայմաններ 

➢ Հիմնվելով օրենսդրական բարեփոխման գործընթացների խթանման հաջողված փորձի վրա, 

ներառյալ Փախստականների և ապաստանի մասին նոր օրենքի մշակման և 

Սահմանադրության մեջ ապաստանի վերաբերյալ դրույթի ներառման գործում, 

բարեփոխված օրենսդրության լիարժեք իրագործման խթանում և օժանդակություն: 

➢ Միգրացիոն պետական ծառայության կարողությունների հետագա զարգացում՝ 

դասընթացների և տեխնիկական աջակցության միջոցով՝ միևնույն ժամանակ խթանելով 

իշխանությունների լայն (ֆինանսական) ներգրավվածությունը տեղահանման 

մարտահրավերներին արձագանքելու գործում: 

➢ Ռազմավարական դատական ներգրավվածություն՝ դատավորների և իրավաբանների 

համակարգված վերապատրաստման, իրավաբանական աջակցության ու 

խորհրդատվության տրամադրման և ռազմավարական դատավարության միջոցով: 

➢ Սահմանների համակարգված մշտադիտարկում, այցեր քրեակատարողական հիմնարկներ և 

վերապատրաստման դասընթացներ սահմանապահների և ԱԱԾ այլ աշխատակիցների 

համար: 

➢ Տեղահանված անձանց կարգավիճակի վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության 

բարձրացման միջոցառումներ՝ ուղղված վերջիններիս պաշտպանությանը և ինտեգրման 

խթանմանը: 

➢ Մտահոգության առարկա հանդիսացող անձանց ներգրավումը հանրային ծառայությունների 

և զբաղվածության համակարգերում, ուղղորդման մեխանիզմների ամրապնդում և 

գործընկերային հարաբերությունների զարգացում: 

 

• Առաջնային կարիքներ և հիմնական ծառայություններ 

➢ Համակողմանի մարդասիրական արձագանքման ցանցերի և ուղղորդման մեխանիզմների 

պահպանում և ընդլայնում: 

➢ Առավել խոցելի մտահոգության առարկա հանդիսացող անձանց համար դրամական 

աջակցության տրամադրում, ներառյալ բնակվարձի մասնակի փոխհատուցում և 

բազմաֆունկցիոնալ դրամաշնորհներ (օրինակ` ձմեռացման աջակցության, միանվագ 

դրամական աջակցություն նոր ժամանողների համար, դպրոց հաճախելու աջակցություն, 

«կանխիկ գումար՝ աշխատանքի դիմաց»): 

➢ Առավել խոցելի մտահոգության առարկա հանդիսացող անձանց համար լրացուցիչ 

առողջապահական ծառայությունների մատուցում, անհատական խնամք տարեց և 

անկողնային հիվանդ փախստականների համար: 

➢ Ժամանակավոր սոցիալական կացարաններ մտահոգության առարկա հանդիսացող անձանց 

համար՝Կառավարության և ՀԿ գործընկերների կողմից տրամադրվող և ՄԱԿ ՓԳՀ-ի կողմից 

վերանորոգված/ կահավորված: 
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➢ Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության տրամադրում, սեռով և գենդերով պայմանավորված 

բռնության կանխարգելում և արձագանք:  

• Երկարաժամկետ լուծումների խթանում՝ ինտեգրման և ինքնաբավության խթանման միջոցով  

➢ Հայերեն և ռուսերեն լեզուների դասընթացների կազմակերպում, միջոցառումներ՝ ուղղված 

մշակութային և սոցիալական ադապտացիային, «ինչպես Հայաստանում զբաղվել 

գործարարությամբ» խորագրով դասընթացներ, ինչպես նաև մասնագիտական դասընթացներ 

տեղահանված սկսնակ գործարարների և ձեռնարկատերերի համար՝ զուգորդված 

ուսուցողական ծրագրերի և շուկա մուտք գործելու աջակցության հետ: 

➢ Կենսապահովման ծրագրեր՝ փոքր դրամաշնորհների և միկրովարկերի տրամադրման 

միջոցով, ինչպես նաև «կանխիկ գումար՝ աշխատանքի դիմաց» միջամտությունների 

իրականացում: 

➢ «Ընտանիքի ընկեր», «Միացիր համայնքին» և «Երկուսով աշխատանքի համար» ծրագրեր, 

համայնքի հավաքագրում, երիտասարդների ինտեգրման հատուկ միջոցառումներ: 

 

• Ապաքաղաքացիության կանխարգելում և կրճատում  

Քաղաքացիության մասին օրենսդրության փոփոխությունների խթանում և 

ապաքաղաքացիության որոշման գործընթանցերի կիրառում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե՝ ք. Երևան, 0010, Պետրոս Ադամյան փ. 14          

Էլ.փոստ՝ armye@unhcr.org                                                          

Հեռ.՝  + 374 10 584 892  

mailto:armye@unhcr.org
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ՀՀ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԳՈՐԾԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ 

ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ 

 
• Համակարգում է ՀՀ պետական մարմինների, միջազգային, հասարակական, 

բարեգործական,  սփյուռքյան կազմակերպությունների ջանքերը՝ ուղղված սիրիական 

հակամարտության հետևանքով հարկադիր տեղահանված և Հայաստանի 

Հանրապետությունում պաշտպանություն հայցող անձանց հրատապ օգնությանը, 

աջակցությանը և ինտեգրման (այդ թվում՝ զարգացմանը միտված) խնդիրների լուծմանը՝ 

անկախ վերջիններիս իրավական կարգավիճակից:   

 

• Հարցերի, բողոքների, առաջարկությունների, խորհրդատվության, ինչպես նաև 

գրասենյակի և դրա գործընկեր կառույցների կողմից խոցելի սիրիահայ ընտանիքների 

համար իրականացվող աջակցության և ինտեգրման ընթացիկ ծրագրերի, սիրիահայերի 

մոտ դեռևս առկա հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ 

տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ սփյուռքի գործերի գլխավոր 

հանձնակատարի գրասենյակի Մերձավոր և Միջին Արևելքի հայ համայնքների 

վարչություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասցե՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3                  

Էլ.փոստ՝

 

mailto:diaspora@gov.am
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ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 
• Հումանիտար աջակցություն. 

➢ Ապաստան հայցողների ընդունում, 

➢ Ապաստան հայցողի վկայականի տրամադրում, 

➢ Փախստականի կարգավիճակի որոշում: 

 

• Սոցիալ-տնտեսական և մշակութային ինտեգրում 
▪ ՀՀ-ում փախստական ճանաչված անձանց կարիքների գնահատում և ինտեգրման 

պլանի մշակում, 

▪ Գնահատված կարիքներին համապատասխան փախստականների ուղղորդում՝ 

➢ Հայոց լեզվի դասընթացներ իրականացնող կազմակերպություն, 

➢ Քաղաքացիական դասընթացներ իրականացնող կազմակերպություն, 

➢ Այլ (կրթական, բժշկական, զբաղվածության, սոցիալական, իրավաբանական) 

օժանդակություն ցուցաբերող մարմիններ/կազմակերպություններ, 

▪ Ժամանակավոր կացարանի տրամադրում: 
 

 

 

 

 

 

Հասցե ՝ ք. Երևան, Կարապետ Ուլնեցու փ. 31     

Էլ.փոստ՝ migrationservice.sms@mta.gov.am                           

Հեռ.՝  060 27 50 03  

mailto:migrationservice.sms@mta.gov.am
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ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

/REPAT ARMENIA/ 

 

Հիմնադրամը տրամադրում է՝ 

• Ինտեգրման խորհրդատվություն 

➢ Լոգիստիկա 

➢ Իրավական կարգավիճակ 

➢ Նախկան հայրենադարձության աջակցություն 

➢ Տեղական խորհուրդներ 

 

• Նեթվորքինք հանդիպումներ 

➢ Թեմատիկ (Mix & Mingle) 

➢ Թեմատիկ (Meet & Greet) 

➢ Թեմատիկ (Happy hour) 

➢ Արտագնա իրադարձություններ 

➢ Ֆորումներ (“Imagine Armenia” ֆորումներ սփյուռքյան խոշոր 

համայնքներում, տեղական ֆորումներ) 

 

• Զարգացման աջակցություն 

➢ Siramark ուղեցույց 

➢ Մեդիայի հետ կապեր 

➢ Տարածում սոցիալական ցանցի միջոցով 

• Աշխատանքի խորհրդատվություն 

➢ Աշխատանքային շուկայի կողմնորոշում 

➢ Ինքնակենսագրության / մոտիվացիոն նամակի վերանայում 
 

• Բիզնեսի աջակցություն 

➢ Ներկայացում ֆինանսական և իրավաբանական խորհրդատուներին 

➢  Repat Start Up ծրագիր 

➢  Բիզնեսի զարգացում 

Հասցե՝ ք. Երևան, Մելիք Ադամյան 2/2                                   

Էլ. փոստ՝ contact@repatarmenia.org                                     

Հեռ.՝ 091 46  

mailto:contact@repatarmenia.org
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«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ՀԱՆՈՒՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 
• ՍՔԱՅ երիտասարդական ակումբ 

Ծրագիրը իրականացվում է <<Երիտասարդները հանուն Զարգցման>> հիմնդրամի և Վորլդ Վիժն  

Հայաստանի  համագործակցությամբ: 

Ծրագրի նպատակն է զարգացնել և  նպաստել սիրիհայ և տեղացի  երիտասարդերի 

կարողությունները: Հնարավություն տալ երիտասարդներին ծանոթանալու և ինտեգրվելու  

հասարակական կյանքին, ինչպես նաև իրականացնել ոլորտային միջոցառումներ և իրակացնել 

սոցիլական ձեռներեցություն:  

Ծրագրի տևողոթյունը մեկ տարի է, որի ընթացքում երիտասարդները զարգացնում են իրենց 

կարողությունները հետևյալ 4 ուղղություներով՝ Առաջնորդություն, Ակտիվ քաղաքացիություն, 

Աշխատունակություն և Սոցիալ Ձեռներեցություն: 

ՍՔԱՅ ակումբը նախատեսված է 16-25 տարեկան  տեղացի  և սիրիահայ երիտասարդների համար: 

Դիմելու կարգը՝ 

Եթե ցանկանում ես լինել այն հաջողակը, ով հնարավորություն կունենա միանալու այս 

ծրագրին, ապա ուղարկիր քո CV-ն մինչև դեկտեմբերի 29-ը հետևյալ էլ. փոստի հասցեին՝ 

foundationyfd@gmail.com : 

 

 

 
 

Հասցե՝ ք.Երևան, Ռոմանոս Մելքիյան 1 

Էլ.Փոստ՝ foundationyfd@gmail.com                                            

Հեռ.`+374 55 600712, +374 94 802502  

mailto:foundationyfd@gmail.com
mailto:foundationyfd@gmail.com
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 
 

• Գործակալությունը զբաղվածության պետական կարգավորման շրջանակներում 

տրամադրում է հետևյալ հիմնական ծառայությունները` 

Գործատուներին 

➢ թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ հայտարարությունների տարածում 

➢ աշխատուժի հավաքագրում և նախնական մաղում (նախնական 

հարցազրույցներ) 

➢ աշխատուժի հմտությունների և կարողությունների բարձրացում  

➢ աշխատանքի տոնավաճառների կազմակերպում  

➢ աշխատաշուկայի վիճակագրության և միտումների վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրում 

➢ գործատուին խրախուսող զբաղվածության ծրագրերի իրականացում  

➢ օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրում 

➢ զբաղվածության օրենսդրության վերաբերյալ խրհրդատվության տրամադրում: 

• Աշխատանք փնտրողներին  

➢ զբաղվածության պետական երաշխիքների վերաբերյալ տեղեկատվության 

տրամադրում  

➢ մասնագիտական կողմնորոշման խորհրդատվության տրամադրում 

➢ աշխատանքային կարիքների գնահատում 

➢ աշխատանք փնտրելու հմտությունների զարգացում  

➢ թափուր աշխատատեղերի և զբաղվածության ծրագրերի  վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրում 

➢ գործատուի մոտ աշխատանքի տեղավորման միջնորդություն 

➢ զբաղվածության ծրագրերում ընդգրկում 

➢ աշխատանքի ակումբերի վարում:  

• Գործակալության կողմից իրականացվում են զբաղվածության կարգավորման հետևյալ 

պետական ծրագրերը. 

➢ Գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման աջակցության 

տրամադրում  

➢ Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ, ինչպես նաև անասնապահությամբ զբաղվելու համար 

աջակցության տրամադրում 

➢ Աշխատաշուկայում անմրցունակ, ազատազրկման վայրերից վերադարձած, 

հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաեվ «հաշմանդամություն ունեցող 

երեխա» կարգավիճակ ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում 
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գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման և հաշմանդամություն 

ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության տրամադրում 

➢ Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում 

գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում 

➢ Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող, ինչպես նաև 

ազատազրկման ձեվով պատիժը կրելու ավարտին մինչեվ վեց ամիս մնացած 

աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում  

➢ Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք 

բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում 

➢ Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում 

➢ Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող մայրերի 

համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում  

➢ Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող՝ աշխատանք 

փնտրող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալն աշխատանքի 

վերադառնալու դեպքում երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ 

կազմակերպելու համար աջակցության տրամադրում 

➢ Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն 

աջակցության տրամադրում 

➢ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով 

գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում 

➢ Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի տեղավորման 

նպատակով գործատուներին այցելության համար դրամական օգնության 

տրամադրում 

 

Ծրագրերի վերաբերյալ մանրամասն տվյալները տե՛ս  http://employment.am/ կայքում:  

 

 

 

 

 

Հասցե՝ ք. Երևան, Կարապետ Ուլնեցու փող., 68   շենք, 5-րդ  հարկ  

Էլ. հասցե՝  http://employment.am/ 

Էլ. Փոստ.՝ info@employment.am                                             

Հեռ` 060 652760, 060 652704 
 

http://employment.am/
http://employment.am/
mailto:info@employment.am
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ՓՄՁ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈԻԹՅԱՆ 

ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ  
• «Սիրիահայերի և տեղացիների դիմակայունության բարձրացում» 

Ծրագիրը ֆինանսավորմում է Եվրոպական միության Սիրիայի տարածաշրջանային ֆոնդի 

(ՄԱԴԱԴ) կողմից, համաֆինանսավորվում է Ավստրիական զարգացման գործակալության և 

Ավստրիական կարմիր խաչի կողմից:  

Ծրագիրն իրականացվում է Ավստրիական Կարմիր խաչ, Հայկական Կարմիր խաչ ընկերության, 

Հայկական Կարիտաս, ՓՄՁ Համագործակցություն ասոցիացիա ՀԿ և «Սիրիահայերի 

հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն» ՀԿ կոնսորցիումի կողմից:  

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է` նպաստել ինտեգրման ազգային քաղաքականության 

բարելավմանը, որը ուղղված է Հայաստանում սիրիահայերի արժանապատիվ կյանքի 

ապահովմանը՝ լիարժեք պաշտպանության և ինտեգրման միջոցով: 

Ծրագրի խնդիրն է` բարելավել սիրիահայերի և տեղացիների սոցիալ-տնտեսական 

կայունությունն ու ամրապնդել  Հայաստանում տնտեսական աճի ինստիտուցիոնալ 

կարողությունները:  

Ծրագրի տնտեսական ինտեգրման բաղադրիչի շրջանակում ՓՄՁ համագործակցություն 

ասոցիացիա ՀԿ-ն Հայկական Կարիտասը-ի հետ համագործակցությամբ, Երևանում հիմնել են 

ՓՄՁ բիզնես ինկուբատոր: Նպատակն է` մի կողմից նպաստել Հայաստանում բիզնես միջավայրի, 

բիզնես մշակույթի բարելավմանը, մյուս կողմից` դասընթացների, ուղղորդման, ֆինանսավորման 

և ինկուբացիայի միջոցով նպաստել սիրահայերի և տեղացիների գործարար գաղափարների 

իրականացմանը, ձեռնարկությունների զարգացմանը:  

Ծրագրի տնտեսական բաղադրիչին կարող են դիմել սիրիահայեր, միգրանտներ, տեղացի 

սկսնակ գործարարներ, ինքնազբաղված անձինք և ՓՄՁ-ներ:  

Ինչպես նաև ԻՐԻՍ ծրագրի շրջանակներում ԻՐԻՍ Բիզնես Ինկուբատորի դիմուրդների համար 

իրականացնում ենք բիզնես պլանների փիչինգի դասընթացներ։  

 

 

 

Հասցե՝  ք. Երևան, Մ․ Եկմալյան 6,   #18  

Էլ. Փոստ՝ info@sme.am 

Հեռ.՝ 094 27 55 27 

 

mailto:info@sme.am
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«ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» 
 

Կայուն լուծումներ տեղահանված եւ կոնֆլիկտից տուժած անձանց ինտեգրման համար 

 

• Տեղահանված եւ կոնֆլիկտից տուժած անձանց եւ տեղացիներնի աշխատանքային 

հնարավորությունների ընդլայնում եւ սոցիալ-տնտեսական ինտեգրում 

Ծրագիրը առաջարկում է անհրաժեշտ հմտություններ, տեխնիկական դասընթացներ, 

փորձնակություն եւ մասնագիտական կրթություն, ինչպես նաև աշխատանք փնտրողներին 

կապում է աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների, Զբաղվածության պետական 

գործակալության, մասնավոր ձեռնարկությունների եւ խոշոր գործատուների հետ: 

  

• Կայուն աջակցություն սկսնակ ձեռներեցներին (ստարտափեր) եւ փոքր ու միջին 

ձեռնարկություններին  

 

Մրցութային կարգով ընտրված սկսնակ ձեռներեցներ եւ փոքր ու միջին ձեռնարկությունները 

ծանոթանում եմ նորարարությանն ու ձեռներեցությանը վերաբերող թեմաներին՝ 

դասընթացների, վարպետաց դասերի, շուկայավարման եւ ապրանքանշման 

ռազմավարությունների մշակման, արտահանման եւ առաջխաղացման գործում ուղղորդման 

միջոցով: Լավագույն բիզնես ծրագիր ներկայացրած մասնակիցներին կտրամադրվի 

ֆինանսական աջակցություն իրենց բիզնես ծրագրի իրականացման համար: 

 

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ Պետքարտուղարության Բնակչության, փախստականների եւ 

միգրացիայի գրասենյակի կողմից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Հասցե` ՀՀ, Երևան 0065, Ռոմանոս Մելիքյան 1 

Էլ փոստ՝ wvarmenia@wvi.org                                                        

Հեռ` (374 10)  749 118, 749 119 

 
 

mailto:wvarmenia@wvi.org
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ՍՈՍ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԵՐ 
 

• «ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ-ի կողմից 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսից սկսվել է և մինչև 

2023 թվականի դեկտեմբեր ամիսը իրականացվելու է «Երևանում սիրիահայ ընտանիքների 

սոցիալ-տնտեսական ինտեգրումը» ծրագիրը, որի նպատակն է նպաստել պատերազմի 

հետևանքով Սիրիայից ներգաղթած, Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում ապրող 

սիրիահայ ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական ինտեգրմանը հասարակության մեջ։ 

Ծրագիրը տրամադրում է հետևյալ տեսակի աջակցություններ՝ 

➢ Առողջապահական 

➢ Սոցիալ-հոգեբանական 

➢ Նյութական 

 

• Տնտեսական կայունացում 

 

➢ Ձեռնարկատիրական հմտությունների ուսուցում 

➢ Ֆինանսական աջակցություն մեկնարկային բիզնես հիմնադրելու նպատակով   

➢ Մասնագիտական կողմնորոշում և հմտությունների զարգացում 

➢ Մասնագիտական  գործիքների տրամադրում 

➢ Աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպում  

➢ Նպաստում աշխատանքի տեղավորմանը 

➢ Աշխատանքային և ձեռնարկատիրական գործունեության մոնիթորինգ 

Ձեռնարկատիրական հմտությունների խթանման նպատակով «Երևանում սիրիահայ 

ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական ինտեգրումը» ծրագիրը կկազմակերպի փոքր և միջին բիզնես 

դասընթացներ ծրագրի թվով 157 մասնակիցների համար` արտաքին գործընկերոջ հետ 

համագործակցությամբ. Դասընթացները տեղի կունենան երկու փուլով: Առաջին փուլը 

բաղկացած կլինի ձեռնարկատիրական գործունեության տեսական ներդրումից և բիզնես 

գաղափարների մշակումից, երկրորդ փուլը կտրամադրի գիտելիքներ բիզնես գաղափարները 

բացահայտելու և գնահատելու, բիզնես պլանների մշակման, շուկայի հետազոտության և 

մարքետինգի, հաճախորդների գոհունակության վերաբերյալ հարցումների, մրցակցային 

միջավայրի և հաճախորդների վարքի վերլուծության, կորպորատիվ կառավարման, 

ֆինանսական կառավարման վերաբերյալ։ Մարզչական հետագա դասընթացների ընթացքում 

ծրագիրը մասնակիցներին կաջակցի զարգացնել իրենց բիզնես ծրագրերը և բիզնես մրցույթի 

ընթացքում դրանք ներկայացնել հինգ հոգուց բաղկացած ընտրող հանձնաժողովին, որը 

կապահովի լավագույն բիզնես ծրագրերի օբյեկտիվ և մասնագիտական ընտրությունը։ 

• Ցերեկային խնամքի իրականացում 

➢ Ցերեկային խնամքի իրականացում նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար /3-6տ

․/ 
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➢ Ցերեկային խնամքի իրականացում դպրոցական տարիքի երեխաների համար   

/7-11տ․/ 

«ՍՕՍ-Մանկական Գյուղեր» ՀԲՀ-ն ծրագրի շահառու հանդիսացող մասնակիցների համար 

ստեղծում է ցերեկային խնամքի կենտրոն երեխաների կրթությունը բարելավելու և ցերեկային 

խնամքը իրականացնելու համար։ Ցերեկային կենտրոնը կգործի երկու խմբով` ընդհանուր թվով 

50 երեխաների համար։ Երեխաների նախադպրոցական խնամքը կկազմակերպվի 3-6 տարեկան 

թվով 20 երեխաների համար. երկրորդ խմբում՝ 7-11 տարեկան թվով 30 դպրոցական երեխաներ։ 

Ծրագիրը կկազմակերպի դպրոցական տարիքի երեխաների ուղևորափոխադրությունը՝ դպրոցից 

ցերեկային կենտրոն։ 3-6 տարեկան երեխաների խմբի գործունեությունը կնպաստի նրանց 

ճանաչողական և սոցիալական զարգացմանը ուսման և ստեղծագործական խաղերի միջոցով 

(երգ, պար և նկարչություն). Դպրոցական տարիքի երեխաների խնամքի հիմքում ընկած կլինի 

նպաստել, որպեսզի նրանք դպրոցում ունենան բարձր առաջադիմություն, հատկապես բարելավել 

նրանց լեզվական(հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն) և մաթեմատիկական հմտությունները։ 
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