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ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԱՑԻՆԵՐԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ 
(ԻՐԻՍ) Ծրագիր  

2018 - 2021, Ծրագրի Փաստեր  

Հունվար 2021 
 

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

Ընդհանուր նպատակը 

Ներդրում ունենալ Ինտեգրացիայի 
ազգային քաղաքականության մեջ, 
որն ուղղված է Հայաստանում սիրիա-

հայերի արժանապատիվ կյանքի 
ապահովմանը՝ ամբողջական պաշտ-
պանության և ինտեգրման միջոցով։ 

Հատուկ նպատակ 
Բարելավել սիրիահայերի և տեղաբ-
նակների սոցիալական և տնտեսա-

կան դիմակայունությունը, ինչպես 
նաև հզորացնել Հայաստանի տնտե-
սական աճի ինստիտուցիոնալ 

կարողությունները 

Թիրախային խմբեր  
9,000 սիրիահայ ավելի լավ է տեղե-

կացված առկա ծառայությունների 
մասին |  Բարելավված է 1100 սիրիա-
հայի և տեղացինեևրի սոցիալական 
վիճակը | 720 սիրիահայ օգտվում է  

բնակարանային խնդիրների  լուծմանն 
ուղղված աջակցությունից | 200 ձեռ-
ներեց աջակցություն են ստացել բիզ-

նեսի պլանների և դասընթացների մի-
ջոցով | 3000  երեխաներ և դեռահաս-
ներ մասնակցել են ինգրացիոն միջո-

ցառումների | 360 ուսուցիչ անցել 
հոգեբանական Առաջին օգնության 
դասընթաց  

Վերջնական շահառուներ 
22,000 սիրիհայ փախստականներ և 
տեղացիներ 

Ծրագիրի տևողություն 
36 ամիս, 2018 հուլիս – 2021 հունիս 

Ֆինանսավորողներ 

Եվրոպական միություն` Սիրիական 
ճգնաժամին ի պատասխան ստեղծ-
ված ԵՄ Տարածաշրջանային թրաստ 

ֆոնդի՝ «Մադադ»-ի միջոցով, Ավստ-
րիական զարգացման համագործակ-
ցություն, Ավստրիական Կարմիր խաչ  

Ղեկավար և հիմնական 
գործընկերներ 
Ավստրիական Կարմիր խաչ (ղեկա-

վար), «Հայկական կարիտաս» Բարե-
սիրական ՀԿ, Հայակական Կարմիր 
խաչի ընկերություն, «Սիրիահայերի 

հիմնախնդիրների համակարգման 
կենտրոն» ՀԿ, ՓՄՁ Համագործակցու-
թյուն ասոցիացիա ՀԿ, Սեյվ դը չիլդրեն 

(Աջակից գործընկեր) 

 

 

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ և ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐ –  

ԱՄՓՈՓ նկարագրություն արդյունքների մասին 
 
1. Առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների բարելավված 

հասանելիություն՝ ներառյալ բազմակողմանի տեղեկատվության 
տրամադրումը սիրիահայերին, ինչպես նաև հոգեբանական աջակցության և 
սոցիալական ծառայությունների տրամադրում սիրիահայերին և ամենախոցելի 

տեղացիներին  

9,000 սիրիահայերի պարբերապաբ տրամադրվում է թարմացված տեղեկատվություն 

հասանելի ծառայությունների վերաբերյալ սոցիալական մեդիայի և վեբ-կայքի 

միջոցով 

330 տարեցններ և սահմանափակ կարողություններով մարդիկ ստացել են սոցիալ-

հոգեբանական աջակցություն, սննդի և հիգիենայի փաթեթներ, 250-ին նաև 

տրամադրվել է անհատական պաշտպանիչ միջոցներ անդդեմ ՔՈՎԻԴ-19-ի  

324 սիրիհայեր ստացել են անհատական հոգեբանական աջակցություն 

276 սիրիհայ ընտանիքների համար իրականցվել է դիպքերի վարում 

537 սիրիահայ մասնակցել են խմբային ինտեգրման միջոցառումների 

 
2. Բարելավված բնակարանային պայմաններ Սիրիահայերի համար 

226 առավել խոցելի սիրիահայ ընտանիքների տրամադրվել է ամսեկան բնակվարձի 

աջակցություն․ ներկայսումս դեպքերի վարումը իրականցվում է հեռախոսազանգերի 

միջոցով՝ ՔՈՎԻԴ-19-ի պատճառով։ 

Կանյուն բնակարանային կոնցեպտ։ Հայաստանում բնակվող սիրիհայերի սոցիալ 

տնտեսական իրավիճակի և հնարավորթյունների մասին հետազոտթւայն վերջին 3-

րդ փուլը վերջնականացվել է դեկտեմբերին։ 
 

3. Բարելավված տնտեսական հնարավորությունների հասնելություն 
սիրիահայերի և տեղացիների համար՝ նեռարյալ բիզնեսի զարգացման և 
աշխատանքի տեղավորման աջակցությունը 

 
ԻՐԻՍ Բիզնես ինկուբատորը (ԻՐԻՍ ԲԻ) հիմնադրվել է 2020թ-ի հուվարին, 

ԻՐԻՍ ԲԻ գործունեության 1-ին շրջանում 44 շահառուներ ստացել են 

ֆինանսավորում (141,000€  գրանտ/ 66,000€ վարկ) և գտնվում են բիզնես 

ինկուբացիայի 2-րդ փուլում՝ ստաբալով 6-9 ամիս տևողությամբ քոչինգ և 

մենթորինգ, 

Բիզնես գաղափարների ընդունման 2-րդ փուլ՝ նոյեմբեր-դեկտեմբեր․ 457 

հայտադիմում, 172-ը ընտրվել են բիզնեսմոդել կանվասի և նախա փիչինգի 

թրեյնինգներին, ինչպես նաև փչինգներին մասնակցելու համար, 

85 սիրիհայ և տեղացիներ մասնակցել են թրեյնիշիփերի, որոնցից 68 ունի մշտական 

աշխտանաք։ 

 
4. Սիրիահայ և տեղացի երեխաների և երիտասարդության ինտեգրացիան և 

դիմակայունությունը բարելավված է 

 
224 ուսուցիրներ, գործընկերներ, պետական ոլորտի ներկայացւոցիչներ մասնակցել 

են Առաջին հոգեբանական օգնության դասընթացների, հաջորդ դասընթացը 

նախատեսված է սկսել մարտ ամսին։ 

6,020 սիրիահայ և տեղացի երեխաներ (6-9 տր.) մասնակցել են 

Հանդուրծողականության ուսուցման դասընթացների․ նորկայումս 2,500 աշակերտ 9-

ը դպրոոցներից մասնակցում են դասընթացի։ 

229 երեխաներ և երիտասարդներ (6-18 տր.) մաանակցել են երեխաների 

իրավունքների և ինտեգրման միջոցառումներոււմ: ԵԿԶ դասընթացներ են 

անցկացվում դպրոցներում որտեղ կան ԼՂ-ից ժամանած երեխաներ  

194 երիտասարդներ են համախմբվել  հանդուժողականության և սոցիալական 

ներառման ծրագրերի շուրջ։ 26 ծրագրի հայտադիմում է ներկայացվել դեկտեմբերին։ 


