
 

 

ԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ ամսաթերթ,  հուլիս 2012թ.                                                                         էջ 1 

ճախրող ծաղկաթերթերի 

պես: 

Փոխադարձ սիրո ու հար-

գանքով լի մթնոլորտում 

օրերն անցնում էին բո-

վանդակալից բայց շատ 

արագ. բազմապիսի խա-

ղեր, միջոցառումներ, 

մրցանակներ. ե՞րբ  էինք 

այսքան շատ բերկրանք 

զգացել...  

Մեր նորաստեղծ, բայց 

շատ մտերմիկ բարեկա-

մությունը ճամբարական-

ների հետ կմնա հավերժ:  

Միշտ կհիշենք մեր սիրա-

լիր ջոկատավարներին, 

մարզիչներին ու նրանց 

ջերմ վերաբերմունքը: 

 

Փաստորեն թիթեռնիկն 

իր խոստումը կատարեց. 

մենք բոլորս  արցունքա-

խառն ժպիտով էինք 

իրար հրաժեշտ տալիս: 

Զմրուխտյա կանաչին նստել 

ու մասրենու թերթիկները մեկ

-մեկ պոկելով` նետում էի 

լճակի ալիքների վրա: Ծաղ-

կաթերթերն աստիճանաբար 

հեռանում էին ու անհոգ խա-

ղում ալիքների հետ: Ես նա-

խանձով նայում էի նրանց ու 

մտածում. երանի ես էլ հնա-

րավորություն ունենայի իմ 

ընկերների հետ այսպես ա-

զատ խաղալ` ուրախ ու ան-

հոգ:  Հենց այդ պահին ծաղ-

կափոշու մեջ թաթախված մի 

թիթեռ նստեց իմ ձեռքին. 

   -  Սիրու' ն աղջիկ, ես կկա-

տարեմ քո ցանկությունը: Քեզ 

և ընկերներիդ կպարգե-

վեմ անմոռանալի, հե-

տաքրքիր ու երջանիկ 

օրեր: 

   - Այ քեզ հրաշք… 

  Չանցած երկու օր` սի-

րելի ուսուցիչների հետ, 

ընկերներով հայտնվե-

ցինք մի դրախտային 

վայրում: Կարծես երազ 

լիներ. թավշյա կանաչ, 

հեքիաթային բնություն 

ու հրաշալի հնարավո-

րություն անվերջ խա-

ղալու, երգ ու պարի, 

ասմունքի ու հումորի, 

և ամենակարևորը` 

սպորտի:  Շատ արագ 

մտերմացանք ճամբա-

րի մյուս երեխաների 

հետ: Հանքավանի Զեփ-

յուռ գողտրիկ ճամբա-

րը կլանեց մեզ, ու ես 

ինձ զգում էի ժպտադեմ 

ալիքների վրա ազատ 

 Ամառային ճամբարը Լիլիթ Անտոնյանի աչքերով 

Անակնկալ դպրոցականներին 

Որպես “Սպորտի և խաղա-
ղության դպրոցներ” ծրագրի 

ակտիվ մասնակից, սրտանց 

շնորհակալություն եմ հայտ-

նում Գեոթիմ ընկերությանը 

և Ֆուտբոլի Ֆեդերացիային 

(ՀՖՖ) նման ծրագիր իրագոր-

ծելու համար: Մենք սիրում 

ենք սպորտ, սիրում ենք մեր 

հայրենիքը և հուսով ենք, որ 

այս ծրագրի միջոցով ոչ մի-

այն մեր խաղային կարողու-

թյունները կավելանան, 

այլ նաև կամրապնդվի 

մեր ոգին, կդառնանք ա-

վելի միասնական:  Չէ՞ 

որ ֆուտբոլը նախևա-

ռաջ թիմային ամենա-

կուռ խաղերից է: Շատ 

շնորհակալություն ձեր  

հայրենանվեր գործի  

համար:  Թող աշխարհի 

բոլոր երեխաներն էլ 

ունենան այսպիսի հո-

գատար ու բարի աջակից-

ներ:  

 
Ճամբարի մասին իր տպա-

վորությունները կիսեց 

Լիլիթ Անտոնյանը, 13 տ. 
Սյունիքի մարզ, Գորայք 
 

Գեոթիմի աջակցությամբ 
ՀՖՖ-ն  ամառային ճամբար 
կազմակերպեց երեք հա-
մայնքներից 70 երեխաների 
համար:  
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Որպես 
համայնքային  

զարգացման կարևոր 
գրավական, 

ընկերությունը 
հատուկ ջանքեր և 

միջոցներ է ներդնում 
երեխաների 

կրթյությունը, 
դաստիարակությունը 

և հանգիստը 
կազմակերպելու 

համար: 

 
 

 
Այս համարում՝ 

 Գեոթիմն ապահովում է 

ամառային ճամբար՝ 100 

երեխաների համար 

1 

   Բարի կամքի 

դրսևորում՝ ի շահ 

երեխաների 

2 

Բնապահպանության 

նախարարությունը 

հաստատում է ՇՄԱԳ-ը 

2 

     

  

  

  

      



 

 

 Հուլիս 2012թ. 

Բարի կամքի դրսևորում բոլորի կողմից 

րի եռուզեռից, Լոռու գեղա-

տեսիլ Գուգարք մանկական 

ճամբարից:  Դրան հետևեց 

մորաքույր Աննայի պատ- 

րաստած համեղ կարկան-

դակները, մուշ-մուշ քնելը 

նոր կահավորված սենյակ-

ներում և էլի լիքը անակըն-

կալներ:  

 

 

 

 

“Մենք շատ կկարոտենք տո-

ղանի կանչող շեփորի ձայնը, 
երեկոյան երգն ու պարը, 

վիկտորինաներն ու մրցույթ-
ները, և իհարկե մեր նոր 

ընկերներին:  Երանի մեր 
գյուղում էլ ճամբար լիներ”. 

Արմինե Կարապետյան, 11 տ., 

Գորայք:   

Այս ճամբարն իսկապես շա-

տերի համար իրենց առաջին 

ինքնուրույն և ծնողներից 

հեռու մի անսովոր և զար-

մանալի փորձ էր:   

Որքան ուրախություն, 

ծիծաղ և խինդ ընդա-

մենը մի քանի անմոռա-

նալի օրում:   

 

Ճամբարն իրականու-

թյուն դարձավ Ջոնաս 

շվեյցարական հիմնա-

դրամի, Գեոթիմի և HDP

-ի միացյալ ջանքերի և 

բարի կամքի շնորհիվ:   

Շվեյցարական այս հիմ-

նադրամն արդեն հինգ 

տարի է, ինչ աջակցում 

է  տարբեր մարզերի 

կարիքավոր և հաշմու-

թյուն ունեցող երեխա-

ների:  Այս անգամ այս 

գեղեցիկ առաքելու-

թյունը բազմապատկվեց 

Գեոթիմի և HDP-ի   

ջանքերով:  

“Հյուման Դիգնիթի ընդ Փիս”  

(HDP) բարեգործական հիմ-

նադրամը այս տարի ևս նվի-

րեց ժպիտներ Գորայք, Գնդե-

վազ և Սարավան  համայնք-

ների 30 երեխաների:  HDP-ն 

Գեոթիմի գործընկեր կազմա-

կերպություն է, որն այսօր 

Գորայքում իրականացնում է 

գյուղատնտեսական եկամը-

տաբեր ծրագիր:   

 

Այս ամառ, հունիսի 27-ին 

մեկնարկեց ամառային ճամ-

բարը, որին սրտատրոփ 

սպասում էին երեխաները:   

Աաասդֆսդֆսդֆ     Երեխաներն առաջին օրն 

ուղղակի շփոթվել էին աղ ու 

հացով ջերմ ընդունելությու-

նից իրենց իսկ հասակակա-

կիցների կողմից, երեխանե-

 

Սարավանի, 
Գնդեվազի և 

Գորայքի հարյուր 
երեխա այս ամառ 

հանգստացան 
Լոռու և 

Հանքավանի 
ճամբարներում 

 

 

           Էջ. 2      

կայացած ս.թ. hուլիսի 30-ի 

հանրային լսմանը, որին ներ-

կա էին փորձագետներ, Ջեր-

մուկի, երեք համայնքների, 

քաղաքացիական հասարա-

կության ներկայացուցիչներ և 

այլ ակտիվիստներ:   

ԲՆ-ը դրական գնահատական 

տվեց և հաստատեց ՀՀ օրեն-

քով նախատեսված Բնապահ-

պանական և շրջակա միջա-

վայրի վրա ազդեցության 

գնահատականը (ՇՄԱԳ):   

 

Ամփոփելով, Նախարարը 

գոհունակություն հայտնեց 

Գեոթիմին տեխնիկապես հա-

գեցված պատասխանների և 

պրոֆեսիոնալ ու համբե-

րատար պահվածքի հա-

մար: 

Գեոթիմը ներկայումս ամ-

փոփում է Ամուլսարի 

բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցու-

թյան միջազգային գնա-

հատականը (ԲՍԱԳ):  Ու-

սումնասիրության արդ-

յունքները կներկայացվեն 

ԲՆ-ը, հանրությանը և 

շահագրգիռ կողմերին 

ամռան վերջին:   

 

Մենք նախապես կտեղե-
կացնենք համայնքներին 
ԲՍԱԳ-ի լսումների մասին:  

Ամուլսարի վերաբերյալ ս.թ. 

ապրիլի 18-ին Բնապահպա-

նության նախարարությու-

նում (ԲՆ) կայացած հանրա-

յին քննարկումներից հետո 

Գեոթիմը հանգամանորեն 

պատասխանել է շահագրգիռ 

կողմերի բոլոր հարցերին:   

 

Ընկերությունը պարզաբանել 

է Ջերմուկի և Սևանա լճի  

վրա ազդեցության, ինչպես 

նաև նախագծի հետ կապված 

այլ մտահոգություններ՝ կապ-

ված ջրի, փոշու, պայթեցում-

ների, ռադոնի և այլնի հետ: 

Այս հարցերը հանգամանո-

րեն քննարկվեցին ԲՆ-ում  

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՇԱՀՈՒՄ ԵՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ  

“Մենք 
պատրաստակամ ենք` 

շարունակելու բոլոր 
շահագրգիռ կողմերի 

հետ շփումները և 
կառուցելու օրինակելի 

հանք, որով կարող է 
հպարտանալ 
Հայաստանը, 

տեղական 
համայնքները և 

Լիդիան 
ընկերությունը”:  

 
Թիմ Քոֆլին   

Լիդիան ինթերնեյշնլ  

ընկերության գլխավոր 

գործադիր տնօրեն  


