
ԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ ամսաթերթ, ապրիլԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ ամսաթերթ, ապրիլԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ ամսաթերթ, ապրիլԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ ամսաթերթ, ապրիլ 2012201220122012թ.                                                                         էջ 1թ.                                                                         էջ 1թ.                                                                         էջ 1թ.                                                                         էջ 1 

յին ճամբարում, որտեղ 
նրանք իրենց հասակա-
կիցների հետ կմարզվեն, 
կանցկացնեն սպորտլան-
դիաներ և ֆուտբոլային 
միջոցառոմներ:  
 
Այս փուլում ՀՖՖ-ի 
հրահանգիչները Գորայ-
քում երեք համայնքների 
մարզիչների հետ համա-
տեղ աշխատում են 75 
երեխաների հետ՝ բարե-
կամական և ընկերական 
մթնոլորտում, համագոր-
ծակցում տեղի կամավոր-
ների հետ:   

Գեոթիմը և Հայաստանի 
ֆուտբոլի ֆեդերացիան (ՀՖՖ) 
համագործակցում են 
“Սպորտի և խաղաղության 
դպրոցներ” նախագծի շուրջ 
Գորայք, Սարավան և 
Գնդեվազ համայնքներում:  
 
Նախագիծն ուղղված է Վայոց 
Ձոր և Սյունիքի մարզերում 
մասսայական սպորտի զար-
գացմանը, ֆուտբոլի բնագա-
վառում տեսական և գործնա-
կան գիտելիքների ձեռքբեր-
մանը և առողջ ապրելակերպի 
խթանմանը:  Ութ ամիս 
տևողությամբ այս նախագիծը 

ընդգրկում է 140, 9-14 
տարեկան երեխաների, 
տեղի ուսուցիչների և 10 
կամավորների՝  
ՄԵԿ ԹԻՄ, ՄԵԿ ՄԵԿ ԹԻՄ, ՄԵԿ ՄԵԿ ԹԻՄ, ՄԵԿ ՄԵԿ ԹԻՄ, ՄԵԿ 
ՆՊԱՏԱԿ ՆՊԱՏԱԿ ՆՊԱՏԱԿ ՆՊԱՏԱԿ 
կարգախոսով: Սա 
Գեոթիմի սոցիալական 
ծրագրերից մեկն է, 
որտեղ Գեոթիմի, ՀՖՖ-ի 
և համայնքների միջև 
համագործակցությունը 
կնպաստի լուծել չա-
փազանց կարևոր մի 
խնդիր – առողջ ապրե-
լակերպ և հանգստի 
կազմակերպում  երե-
խաների և երիտա-
սարդների համար:  
  
Իսկ ամռանը 70 երե-
խաներ իրենց ամառա-
յին հանգիստը կանց-
կացնեն Հանքավանի 
գեղատեսիլ սպորտա-

 ““““Սպորտի և խաղաղության դպրոցներՍպորտի և խաղաղության դպրոցներՍպորտի և խաղաղության դպրոցներՍպորտի և խաղաղության դպրոցներ”    

Համատեղ ջանքերով՝  հանուն առողջ և ուրախ սերնդիՀամատեղ ջանքերով՝  հանուն առողջ և ուրախ սերնդիՀամատեղ ջանքերով՝  հանուն առողջ և ուրախ սերնդիՀամատեղ ջանքերով՝  հանուն առողջ և ուրախ սերնդի 

Ծրագրի երկրորդ փուլում 
ՀՖՖ-ն աշխատում է Սարա-
վանի 25 դպրոցականների 
հետ:  Երեխաներն անչափ 
ուրախ են մասնակցելու այս 
նախաձեռնությանը և բոլորն 
են ցանկացում ընդգրկվել 
ծրագրում. “այստեղ ուրախ է, 
մենք ոչ միայն մարզվում ենք, 
այլև սովորում ենք աշխատել 

թիմերով, կողմնորոշվել 
դժվարին իրավիճակնե-
րում և լուծումներ 
գտնել”:  Այս համատեղ 
նախագիծը անհրաժեշտ 
է գյուղերում, որտեղ 
երեխաները երբեմն 
ամենատարրական 
պայմաններից զուրկ են՝ 
պատշաճ պարապելու և 

զվարճանալու:  ՀՖՖ-ի 
հրահանգիչ Լեռնիկը 
շեշտում է, որ “մեր 
նպատակը միայն սպոր-
տը չէ, առավել կարևոր է 
սովորեցնել երեխաներին 
աշխատել թիմերով, հար-
գել միմյանց, իրար լսել և 
համախմբվել մեկ նպա-
տակի շուրջ”: 
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Գեոթիմը Գեոթիմը Գեոթիմը Գեոթիմը 
պարտավորվում է պարտավորվում է պարտավորվում է պարտավորվում է 

ապահովել ապահովել ապահովել ապահովել 
երկարաժամկետ երկարաժամկետ երկարաժամկետ երկարաժամկետ 

զարգացում ազդակիր զարգացում ազդակիր զարգացում ազդակիր զարգացում ազդակիր 
գյուղերում, որտեղ գյուղերում, որտեղ գյուղերում, որտեղ գյուղերում, որտեղ 

երեխաների և երեխաների և երեխաների և երեխաների և 
երիտասարդների երիտասարդների երիտասարդների երիտասարդների     

ֆիզիկական ֆիզիկական ֆիզիկական ֆիզիկական     
դստիարակուդստիարակուդստիարակուդստիարակու----

թյունը, առողջ թյունը, առողջ թյունը, առողջ թյունը, առողջ 
ապրելակերպը և ապրելակերպը և ապրելակերպը և ապրելակերպը և 

սպորտային կրթությունը սպորտային կրթությունը սպորտային կրթությունը սպորտային կրթությունը 
կարևորագույն մաս է:   կարևորագույն մաս է:   կարևորագույն մաս է:   կարևորագույն մաս է:       

Այս համարում՝Այս համարում՝Այս համարում՝Այս համարում՝ 

    Համագործակցություն  Համագործակցություն  Համագործակցություն  Համագործակցություն  
Ֆուտբոլի Ֆեդերացիայի Ֆուտբոլի Ֆեդերացիայի Ֆուտբոլի Ֆեդերացիայի Ֆուտբոլի Ֆեդերացիայի 

հետհետհետհետ         

1 

            Ծառատունկ Ծառատունկ Ծառատունկ Ծառատունկ 
ԳնդևազումԳնդևազումԳնդևազումԳնդևազում 
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ԾԱՌԱՏՈՒՆԿ ԳՆԴԵՎԱԶՈՒՄԾԱՌԱՏՈՒՆԿ ԳՆԴԵՎԱԶՈՒՄԾԱՌԱՏՈՒՆԿ ԳՆԴԵՎԱԶՈՒՄԾԱՌԱՏՈՒՆԿ ԳՆԴԵՎԱԶՈՒՄ        

Ներկա փուլում երկշարք 
ծառուղին կազմված է արա-
գաճ բարդիների 2000 տնկի-
ներից, որոնք կանաչապատ-
ման ավանդական տեսա-
կանու համեմատ ունեն մի 
շարք առավելություններ. 
նրանք արագաճ են,  չորա-
դիմացկուն և գեղատեսիլ:  
Այս տեսակը չի ծաղկում և  
չի արտադրում ալերգիկ 
համարվող բմբուլ. իսկ 
տնկման հեռավորության 
շնորհիվ կստեղծվի խիտ 
շերտ, որը կնվազեցնի 
տեղանքում իշխող քամի-
ների ուժգնությունը և 
կպահպանի ճանապարհը 
ձնաբքերից:   
Գեոթիմը արագաճ բարդի-
ների տնկիներ տրամադրեց 
նաև Գնդեվազում գտնվող 

Երկրորդ համաշխար-
հային պատերազմին 
մասնակցած հերոսների 
հուշարձանի,  մատուռի, 
ինչպես նաև Գորայքի 
Գեոթիմի կողմից վերա-
նորոգված գրադարան-
ուսուցման կենտրոնի 
շրջակա տարածքների  
կանաչապատման հա-
մար:  Եվս 4000 տնկիներ 
կտնկվեն Գնդևազի 
ծառուղում Սարավա-
նում Գեոթիմի կողմից 
հիմնված  տնկարանից: 

Ծառուղին այժմ և հետա-
գաում էլ կզարգացնի 
տարածքի կանանց և 
տղամարդկանց հմտու-
թյունները և կապահովի 
աշխատանքով: 

Ս.թ. ապրիլին Գնդևազի 
կողքով անցնող հանրապե-
տական մայրուղու 5 կմ 
եզրով Գեոթիմը հիմնեց 
Գնդևազցի պատերազմի 
հերոս, ազատամարտիկ 
Վահրամ Եղոյանի անվան 
ծառուղին:  
 
Ծրագրի իրականացմանը  
ընդգրկվել են տեղի բնակիչ-
ներ (17 հոգի): Ծառուղու 
համար ընտրվեց այս հատ-
վածը, որպեսզի հետագայում 
նվազեցվի Ամուլսարում 
կատարվող աշխատանք-
ների տեսանելիության ազ-
դեցությունը և  ճանապարհը 
ավելի գեղատեսիլ տեսք 
ունենա:  

Շրջակա Շրջակա Շրջակա Շրջակա 
միջավայրի միջավայրի միջավայրի միջավայրի 

պահպանությունը պահպանությունը պահպանությունը պահպանությունը 
թանկ է Գեոթիմի թանկ է Գեոթիմի թանկ է Գեոթիմի թանկ է Գեոթիմի 

համար:  համար:  համար:  համար:      
    

Որպես Որպես Որպես Որպես 
համայնքային  համայնքային  համայնքային  համայնքային  
զարգացման զարգացման զարգացման զարգացման 

կարևոր կարևոր կարևոր կարևոր 
գրավական, գրավական, գրավական, գրավական, 

ընկերությունը ընկերությունը ընկերությունը ընկերությունը 
հատուկ ջանքեր և հատուկ ջանքեր և հատուկ ջանքեր և հատուկ ջանքեր և 

միջոցներ է միջոցներ է միջոցներ է միջոցներ է 
ներդնում, որպեսզի ներդնում, որպեսզի ներդնում, որպեսզի ներդնում, որպեսզի 
հարակից գյուղերը հարակից գյուղերը հարակից գյուղերը հարակից գյուղերը 
լինեն գեղատեսիլ, լինեն գեղատեսիլ, լինեն գեղատեսիլ, լինեն գեղատեսիլ, 

առողջ և առողջ և առողջ և առողջ և 
կանաչապատ:կանաչապատ:կանաչապատ:կանաչապատ:    
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վում համապատասխան զե-
կուցումներ: 
Գեոթիմը պլանավորում է 
հունիս-հուլիս ամիսներին 
հանրային լսումներ անց-
կացնել հարակից համայնք-
ներում միջազգային բնա-
պահպանական և սոցիալա-
կան ազդեցության վերաբեր-
յալ. լրացուցիչ տեղեկու-

թյուններ կտրամադրվեն 
անցկացման վայրի և 
ամսաթվի մասին:  
Լսումների ժամանակ  
կներկայացվեն ուսում-
նասիրության արդյունք-
ները, կպարզաբանվեն 
բնակչությանը հուզող 
հարցերը:  
Իսկ ԳԵոթիմի աշխա-
տակիցները գյուղերում 
տեղադրված սարքավո-
րումների միջոցով իրա-
կանացնում են փոշու և 
քամու տվյալների շա-
րունակական գրանցում 
և մոնիտորինգ:     

Գ
ե
ո
թ
ի

Գեոթիմ ընկերությունը և  
միջազգային փորձագիտա-
կան կազմակերպություն-
ները ավարտին են հասցը-
նում հարակից համայնք-
նեիի վրա Ամուլսար ծրագ-
րի բնապահպանական և 
սոցիալական  պոտենցիալ 
ազդեցությունների գնա-
հատման ուսումնասիրու-
թյունները. հողի, ջրի, աղ-
մուկի, փոշու, առողջության 
և այլն:    
 
Ներկայումս ամփոփվում են 
ուսումնասիրությունների 
տվյալները և պատրաստ- 

ԳեոթիմըԳեոթիմըԳեոթիմըԳեոթիմը     վերականգնումվերականգնումվերականգնումվերականգնում էէէէ ծառատունկիծառատունկիծառատունկիծառատունկի լավագույնլավագույնլավագույնլավագույն ավանդույթներըավանդույթներըավանդույթներըավանդույթները 

ԲնապահԲնապահԲնապահԲնապահ----
պանական պանական պանական պանական     

և և և և     
սոցիալական սոցիալական սոցիալական սոցիալական 
ազդեցության ազդեցության ազդեցության ազդեցության 
գնահատումը գնահատումը գնահատումը գնահատումը 
մոտենում է մոտենում է մոտենում է մոտենում է 
ավարտինավարտինավարտինավարտին 


