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ê.Ã. ÑáõÉÇëÇ 20-21-ÇÝ æ»ñ-

ÙáõÏ, ¶áñ³Ûù, ê³ñ³í³Ý ¨ 
¶Ý¹»í³½ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ 
¶»áÃÇÙ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 
Ï³ÝóÏ³óÝÇ  Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñª  Ý»ñÏ³-
Û³óÝ»Éáõ ´ê²¶ ÷³ëï³-
ÃáõÕÃÁ: 

´ê²¶-Á ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ Ý³¨ 
ºñ¨³ÝáõÙª ë.Ã. háõÉÇëÇ 22 ¨ 
23-ÇÝ, Ð³Û³Ã ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ , 
ï³ñµ»ñ ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»-
ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

Ü»ñÏ³ ÏÉÇÝ»Ý ï»ÕÇ ¨ ³ñ- 
ï³ë³ÑÙ³ÝóÇ ÷áñÓ³·»ï- 
Ý»ñ, áñáÝù Ïå³ï³ëË³- 
Ý»Ý Ñ³ñó»ñÇÝ:

 
Մանրամասների համար 

կտեղեկացնենք նախօրոք:

Ð³ïáñ 3. ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ ëá-
óÇ³É³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³-
é³í³ñÙ³Ý åÉ³ÝÝ»ñ

 

Ð³ïáñ 4. ´ê²¶ Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñ 
Ð³ïáñ 5. ´ê²¶ ·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñ 

                                     (A3 ֆորմատով) 

Շահագրգիռ կողմերը ԲՍԱԳ-ի վերա- 

բերյալ իրենց հարցերը կարող են 

�ղղել Գեոթիմ ընկեր�թյան կայքէ- 

ջ�մ, ինչպես նաև դիմել նրա աշխա- 

տակիցներին, որոնք կգրանցեն հար- 

ցերը և կտրամադրեն պարզաբա- 

ն�մներ: ԲՍԱԳ-ը հասանելի է հայե- 

րեն և անգլերեն լեզ�ներով, նրա 

տպագիր օրինակը գտնվ�մ է Գնդե- 

վազի տեղեկատվական կենտրոն�մ, 

Գեոթիմի Երևանյան գրասենյակ�մ, 

հասանելի է էլեկտրոնային տարբե- 

րակը. 

Ս.թ. հ�նիսի 5-ին Գեոթիմ ընկեր�թյ�նը 

ինֆորմացիոն հանդիպ�մներ անց- 

կացրեց Գորայք, Սարավան, Գնդեվազ և 

Ջերմ�կ համայնքներ�մ` ներկայաց- 

նել� միզաջգային Բնապահպանական 

և սոցիալական ազդեց�թյան գնահատ- 

ման (ԲՍԱԳ) փաստաթ�ղթը: Տրամա- 

դրվեցին օրինակներ և կայքէջեր՝ կար- 

դալ� և հարցերն առաջադրել� Ընկե- 

ր�թյանը: ԲՍԱԳ-ը մշակվել է միջազ- 

գային չափանիշների համաձայն: 

Այն բաղկացած է 5 հատորից. 

Ð³ïáñ 1. àã ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³Ù÷á÷³- 
·Çñ 
Ð³ïáñ 2. ´ê²¶-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ßí»- 

ïíáõÃÛáõÝ — բաղկացած է 7 գլխից 

²Úê Ð²Ø²ðàôØ
 
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÉëáõÙÝ»ñ       1 
´ê²¶-Ç ßáõñç 

ìÇùÇÙ»¹Ç³                 1
×³Ùµ³ñ 

¶Ý¹»í³½Ç ãáñ³-          2
ÝáóÁ ³ßË³ïáõÙ ¿

 Այս տարի ընկեր�թյան ֆինանսավորմամբ ազդակիր 

համայնքների 8 երեխաներ մասնակց�մ են Աղվերանի 

Վիքիճամբարի՝ սովորելով Վիքիպեդիայ�մ և Վիքիբա- 

ռարան�մ հոդվածներ խմբագրել: Գեոթիմի շնորհիվ 8 

երեխաներ Աղվերանի Վիքիճամբար�մ են: "Վիքիմե- 

դիա Հայաստան"-ի տնօրեն  կա- Ս�սաննա Մկրտչյանը

րեվոր�մ է ընկեր�թյան հետ համագործակց�թյ�նն � 

նկատ�մ. «Ջերմ�կի տարածաշրջանից մենք երեխաներ 

չ�նեինք: Գեոթիմի հետ համագործակց�թյան շնորհիվ 

Վիքիպեդիայի խմբագր�մը կտարածվի նաև այնտեղ»: 

168.am-ի հետ զր�յց�մ  Գնդեվա- Էմմի Անդրեասյանը

զից ասաց, որ ինքն այստեղ շատ գիտելիքներ է ձեռք բե- 

րել, առաջին հերթին սովորել է՝ ինչպես Վիքիպեդիա- 

յ�մ նյ�թեր խմբագրել, որը շատ հետաքրքիր պրոցես է: 

Նա նշեց, որ բացի գիտելիքներից, նաև ձեռք է բերել նոր 

ընկերներ տարբեր քաղաքներից � գյ�ղերից, � շատ 

�րախ է, որ իրեն բախտ է վիճակվել այս ծրագրին մաս-

նակցել: 13-ամյա  խոսքով ինքը Տարոն Հար�թյ�նյանի

շար�նակել� է Վիքիպեդիայ�մ նյ�թեր խմբագրել, քա-

նի որ իրեն շատ է դ�ր գալիս այս պրոցեսը: 

Գորայքցի  մեզ հետ Դիաննա Վարդանյանը

զր�ցելիս ասաց, որ սկզբ�մ իր համար մի 

քիչ դժվար էր նյ�թեր խմբագրելը Վիքիպե-

դիայ�մ, բայց հիմա արդեն վարժվել է � �-

զ�մ է անընդհատ անել դա: Նա ասաց, որ 

արդեն 9 խմբագրած նյ�թ �նի: 

Վիքիճամբարի համար մասնակիցների 

ընտր�թյ�նը կատարվել է համայնքների 

դպրոցների մանկավարժական կազմի հետ, 

որոնք էլ ընտրել են թեկնած�ներին:

Ընկեր�թյ�նը մեկ միլիոն դրամ է ներդրել 

�թ երեխաների՝ 14-օրյա ճամբարի մաս- 

նակց�թյան համար: 

 
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ´ê²¶ –Á 

 
¶»áÃÇÙÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ 8 »ñ»Ë³ ²Õí»ñ³ÝÇ ìÇùÇÙ»¹Ç³ ×³Ùµ³ñáõÙ 
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¶Ý¹»í³½Ç ãáñ³ÝáóÁª »éáõ½»éÇ Ù»ç 2015թ. մարտից Գեոթիմ ՓԲԸ-ի 

աջակց�թյամբ Գնդեվազ համայն- 

ք�մ վերսկսվեց Չորանոցի Ծրա- 

գրի աշխատանքները 

§Þ³ï ·áÑ »Ýù ³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÇó — ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³ ÍÇñ³Ý »Ýù 
³×»óñ»É, ÑÇÙ³ ëáíáñáõÙ »Ýù ³ÛÝ Ùß³Ï»É Ù»ñ ÇëÏ ·ÛáõÕáõÙ, ëáíá-
ñáõÙ »Ýù ãñ³·áñÍáõÃÛ³Ý ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ, áñÁ Ù»½ Ïï³ »Ï³Ùáõï, 
·Çï»ÉÇùÝ»ñ ¨ ÏÍ³é³ÛÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ¦: 
                                                      Îááå»ñ³ïÇíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ  

·�Ծրագիրը համակարգվ�մ է գյ�ղապետարանի հետ 

·   Ծիրանի հաջորդ պարտիան՝ 500-600 կգ, ձեռք կբերվի

Արմավիրից: 
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ÐáõÝÇë 2015 

Ծրագրի երկրորդ տարվա նպատակն է. 

· ո Զարգացնել կո պերատիվի կարող�թյ�նները - չորս 

պրակտիկ դասընթացներ, դաշտային աշխատանքներ, 

շաբաթական այցեր մասնագետների կողմից 

·�Կազմակերպել տեղական և այլ տարածքների հ�մքով չրի

 արտադր�թյ�ն – առնվազն 700 կգ չիր 

· Ներգրավել համայնքի 5-7 միրգ արտադրողների՝ հանձ-

 նել� իրենց ծիրանը չորանոցին 

· ո Օգնել կո պերատիվին գտնել� չրի սպառման շ�կաներ և

 նպաստել արտադրանքի իրացմանը: 

ÆÜâ ¾ ²ðìºÈ 

2014թ. իրագործվել են հետևյալ գործող�թյ�նները. 

· Վերանորոգվեց գյ�ղապետարանի կողմից տրամադըր- 

ված 250 քռ.մ  տարածքը՝ որպես չորանոց .

· CARD հիմնադրամի հետ համագործակց�թյամբ տրա- 

մադրվեց երկ� չորանոց, փաթեթավորման և այլ սարքեր, 

տեխնիկական աջակց�թյ�ն և դասընթացներ չրագոր- 

ծ�թյ�ն վերաբերյալ 

· Հիմնվեց կոոպերատիվ՝ համայնքի առավել ակտիվ ներ- 

կայաց�ցիչներից , անցկացվեցին դասընթացներ 

· Չորացվեց տեղի ծիրանի առաջին պարտիան: 
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