
մրցումներ, թիմային 

հարց ու պատասխանի 

երեկոներ... դե իսկ շոգ 

օրերին նրանց սպա-

սում էր մեծ, կապու-

տակ լողավազանը:  

  

Ճամբարում երեկոներն 

այնքան լի ու բովանդա-

կալից էին, որ երեխա-

ները չէին ուզում բա-

ժանվել իրենց ընկեր-

ներից. քննարկումներ 

էին կազմակերպվում 

ամենատարբեր թեմա-

ներով – սպորտ, թիմա-

յին աշխատանք, հայտ-

նի սպորտսմենների 

կյանքի պատմություն-

ներ:  Ժամանակը 

հերիքում էր նաև  

հանգստին և ընթեր-

ցանությանը, 

Այս տարվա հուլիս ամ-

սին Գեոթիմ ընկերու-

թյունը դարձյալ հաճելի 

անակնկալ մատուցեց 

հարակից համայքների 

երեխաներին՝ «Խաղա-

ղության և սպորտի դըպ-

րոցներ» Ծրագրի սահ-

մաններում:  Սարավան, 

Գնդեվազ, Կեչուտ և Գոր-

այք համայնքներից 82 

երեխա և նույն համայնք-

ների դպրոցներից 8 

ֆիզիկական կուլտու-

րայի ուսուցիչներ իրենց 

ամառային հանգիստն 

անցկացրեցին Լոռու 

Գուգարք ճամբարում:    
 

Գեղատեսիլ վայրեր , 

խիտ անտառներ, լեռ-

ների կանաչ լանջեր, 

մաքուր օդ, հարմա-

րավետ տնակներ և 

պայմաններ, խաղա-

յին հրապարակներ, 

նոր լողավազան – այս 

ամենը երեխաները 

վայելեցին ութ անմո-

ռանալի օրեր:   

 

Ճամբարում ամեն օրն 

ու ժամը նախապես 

պլանավորված էր. 

գյուղերի մարզիչնե-

րը, որոնք ընդգրկված 

են  որպես տեղի 

հ ա մ ա կ ա ր գ ո ղ ն ե ր , 

Ծրագրի մասնագետ 

մարզիչների հետ 

միասին պատրաստել 

էին հետաքրքիր ու 

զվարճալի ծրագիր. 

ֆուտբոլի պարապ-

մունքներ, էստաֆե-

տաներ, խաղեր ու 

         Լոռու Գուգարք  ճամբարը հյուրընկալեց  երեխաներին  

 

  

  

  

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ  

Ամառը Գուգարք 

ճամբարում 

 

 

1 

Նոր տեխնոլոգիա-

ներ Գորայքում 

 

2 
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Ամառային հանգիստ Լոռվա գեղատեսիլ անտառում 

և կարդացածի քննարկ-

մանը:   

Ճամբարի վերջին օրերն 

էլ ավելի տաք ու հուզիչ 

էին. խարույկի շուրջ երգ 

ու պար, հանելուկներ, 

համերգ և բազում անա-

կնկալներ ամեն ջոկատի 

կողմից:  

Երեխաներն ուղղակի 

ծարավ էին նման 

շփման – չէ՞ որ այս 

ութ օրվա մեջ խտա-

ցած էր ամեն բան, ինչ 

հետաքրքրում է երե-

խաներին և լցնում 

նրանց մանկական 

հետաքրքրությունը:   

Այս անհոգ և ուրախ 

օրերը երեխաների 

հիշողության մեջ դեռ 

երկար կմնան: Ինչ-

պես գրել էր ճամբարի 

մասնակից  Դիանա 

Մկրտչյանը Գնդեվա-

զից,   

«Ես հորինել եմ իմ մոլո-

րակը, հորինել եմ, որ փայ-

փայեմ, հորինել եմ, որ կա-

րոտեմ այնպես, ինչպես 

հիմա կարոտում եմ իմ 

ճամբարը, մեր ճամբարը, 

իմ «Գուգարք» փոքրիկ 

մոլորակը բազմաթիվ 

մոլորակների մեջ…»   

 

 

  Երեխաների 
դաստիարակությունն 

ու հանգիսը՝ 
համայնքային 

զարգացման ծրագրերի 
կարևոր մասն է 



   Տեխնիկական աջակցություն Գորայքի այգեգործներին 

Գյուղատնտեսական և զարգացման ծրագրերը հարակից 

համայնքներում Ընկերության սոցիալական ռազմավա-
րության  հեռանկարային ուղղություններից են: 

բերք և եկամուտ, որը կօգ-

նի մեզ հոգալ մեր կարիք-

ները»: 

 

Ժորա Միքայելյանը ընդ-

գրկված է որպես Ծրագրի 

տեղական Ագրոնոմ. նա 

այցելում է յուրաքանչյուր 

շահառուի այգի, տալիս 

մասնագիտական ցուցում-

ներ, համագյուղացիներին 

հաղորդում նոր մեթոդի 

վերաբերյալ իր ստացած 

գիտելիքները:   

Գյուղապետ Առուստամ-

յանը իրապես գնահա-

տում է Գեոթիմի աջակ-

ցությունն այս Ծրագրին: 

“Թեև Գորայքը հիմնակա-

նում անասնապահու-

թյամբ է զբաղվում,  Ծրագ-

րի շնորհիվ  հետաքրքրու-

թյունը այգեգործության 

հանդեպ բավականին աճել 

է. համագյուղացիները 

պլանավորում են շարու-

նակել նոր մեթոդի կիրա-

ռումը:Կարտոֆիլի տրադի-

ցիոն և նոր մեթոդով բերքի 

տարբերությունը թե քա-

նակով, թե որակով, ակըն-

հայտ է, - հավաստում են 

շահառուները: Նրանք լիա-

հույս են, որ համագործակ-

ցությունը կշարունակվի՝ 

ընդլայնելով Ծրագրի 

օգուտները:  

Նոր տեխնոլոգիաներ, շոշափելի արդյունքներ 

կազմակերպում դասըն-

թացներ և դաշտային օրեր, 

տրամադրում օրգանական 

պարարտանյութ, տեղա-

կան տնկանյութ:  Ի դեպ, 

HDP-ն մեզ տրամադրեց 

բրոկոլիի սածիլներ, որը 

մեզ համար բոլորովին նոր 

մշակաբույս է...ասում են 

շատ օգտակար:  Այսինքն 

մեզ սովորեցնում են մեր 

իսկ տնամերձ այգիներից 

ստանալ առնվազն երկու 

անգամ շատ և բարձրորակ 

Գեոթիմ Ընկերությունն այս տարի ևս շա-

րունակում է աջակցել նոր տեխնոլոգիա-

ներով բարձր բերքատվության Ծրագրին, 

որն իրականացվում է HDP Հիմնադրամի 

միջոցով:  Առաջին տարում Ծրագրի 30 

շահառու ընտանիքները հավաքեցին 

կարտոֆիլի և լոբու 2.5 անգամ շատ բերք 

ավանդականի համեմատ: Ծրագրի երկ-

րորդ տարում Ծրագրում ընդգրկված են 

50 ընտանիք, կառուցվել են պիլոտային 

երկու ջերմոցներ, որտեղ նոր մեթոդով 

արդեն աճում են բանջարեղեն, որոնք 

այս գոտում սովորաբար տրադիցիոն և 

բաց ճանապարհով չեն աճում: Գորայքը 

բարձր-լեռնային գյուղ է, որը դժվարաց-

նում է մի շարք բանջարաբոստանային 

կուլտուրաների մշակությունը:  Ծրագրի 

շնորհիվ այգեգործները կսովորեն նոր 

տեխնոլոգիաներ, ըստ որի բույսերն ա-

ճում են ուղղահայաց, հողի հետ շփման 

բացակայության պատճառով բույսերը 

դիմացկուն են հիվանդություններին: 

Շահառու կանայք շատ գոհ են այս Ծրագ-

րից. Ալմաստ Կարապետյանի խոսքերով, 

«մեզ տրվել է երկու մոտոբլոկ, որի միջո-

ցով կարտոֆիլի այգու հողը կարճ ժամա-

նակում փխրեցնում ենք:  Նախկինում 

մենք դա անում էինք ձեռքով, որը նախ 

շատ ժամանակատար էր, և հետո ֆիզի-

կապես դժվար էր, մանավանդ կանանց 

համար:  HDP-ն շատ 

բարեխիղճ է աշխատում: 

Նրանց ներկայացուցիչնե-

րը մեզ հետ հավասար աշ-

խատում են այգիներում, 

սովորեցնում նոր մեթոդի 

նրբությունները, 
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՞Գործունեության վաղ 
շրջանում Գեոթիմն 
արդեն ակտիվ քայլեր է 
ձեռնարկում 
տեղաբնակներին 
աշխատանքով 
ապահովելու, տեղական 
զարգացման ծրագ-
րերին, դպրոցներին և 
այլ հաստատու-
թյուններին աջակցելու 
ուղղությամբ:  
Ահա թե ինչն ենք մենք 
անվանում պատաս-
խանատու աշխատաոճ:՞  

 

 

Ռայմի Բելթրան, 
Միջազգային Ֆինանսական 

Կորպորացիայի 
բնապահպանական ու 

սոցիալական հարցերով 
մասնագետ  

  

 


