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Նպատակը. ա) առողջ ապրելակերպի և 

ժամանակին բ�ժօգն�թյան դիմել� 

մշակ�յթի խրախ�ս�մ, բ) հանրային 

առողջ�թյան շ�րջ իրազեկ�թյան 

բարձրաց�մ, գ) Ընկեր�թյան պար-

տավոր�թյ�նների իրականաց�մ: 

Հիմնական բաղադրիչները. տեղի 7 ըն-

տանեկան բժիշկների և բ�ժք�յրերի 

վերապատրաստ�մ. Ջերմ�կ, Գնդե-

վազ, Գորայք, Սարավան 

Առողջապահ�թյան տարբեր թեմանե-

րով իրազեկման սեմինարներ և միջո-

ցառ�մներ. 

à�Առողջ ապրելակերպ 

à�Բ�ժօգն�թյան դիմել� մշակ�յթ 

à Տ�բերկ�լյոզ, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, շաքա-

րային դիաբետ 

à Մոր և մանկան առողջ�թյ�ն 

à Արյան բարձր ճնշ�մ և այլն 

Շահառ�ներ/թիրախային խմբեր. կա-

նայք, երիտասարդներ, մեծահասակ-

ներ, տղամարդիկ: Տեղի ընտանեկան 

բժիշկներն � բ�ժք�յրերը կհամա-

կարգեն ծրագիրը: Նախնական հանդի-

պ�մները անցկացվել են Ջերմ�կ�մ և 

Սարավան�մ՝ ավելի քան 120 մասնա-

կիցների հետ: 

Գործընկեր. ՀԿ-ն �նի տարիների փորձ 

հանրային առողջ�թյան ոլորտ�մ, 

հիմնել է դեղորայքի վերականգնման 

ֆոնդ գյ�ղական վայրեր�մ, որը գոր-

ծ�մ է առ այսօր, աշխատել է Oxfam, 

World Vision, EU կազմակերպ�թյ�ն-

ների հետ: 

Նպատակը. խթանել տեխնիկական 

կրթ�թյ�ն Ջերմ�կ, Կեչ�տ հա-

մայնքներ�մ:

Հիմնական բաղադրիչները. 

à Սարքավոր�մներ - համակարգիչ-

ներ, 3D տպիչներ, ծրագրավոր�մ 

à տեղի �ս�ցիչների պատրաստ�մ 

à Դիջի ամառային ճամբար 24 աշա-

կերտի համար՝ 2 տար�մ 

à Ռոբոտիկայի մրց�յթ, Դիջիտեք- 

էքսպո ց�ցահանդես 

à Կայքերի պատրաստ�մ և սպասար-

կ�մ 

Շահառ�ներ. 2 դպրոցի աշակերտ- 

ներ (5-16 տարեկան), 24 աշակերտ՝ 

ամառային ճամբարի համար: 

Գործընկեր. տարիների փորձ, «Ար-

մաթ» լաբորատորիաներ է բացել 200 

դպրոցներ�մ՝ ներգրավելով ավելի 

քան 4600 աշակերտներ: 

Ոլորտ. Կրթություն 

Ծրագիր. «Արմաթ» լաբորատորիաներ, 

Ջերմուկ, Կեչուտ 

Գործընկեր. Ինֆորմացիոն տեխնոլո-

գիաների ձեռնարկությունների միու-

թյուն / ԻՏՁՄ 

 

Ոլորտ. Կրթություն

Ծրագիր. Կարատեի դասընթաց-

ներ Գնդեվազում

Գործընկեր. Կարատեի ֆեդերա-

ցիայի մարզիչ 

 Նպատակը. Խթանել սպորտի 

զարգացմանը Գնդեվազ�մ 

Մասնակիցներ. 25 դպրոցական-

ներ 

Գործընկեր. Ս. Հակոբյան, սև 

գոտի, 1-ին ԴԱՆ, մասնակցել է 

Եվրոպայի և աշխարհի առաջ-

ն�թյ�ններրի, Միջազգային 

մրցանակների դափնեկիր, Հա-

յաստանի եռակի չեմպիոն: Աշա-

կերտներից շատերը (այդ թվ�մ՝ 

Գնդեվազից) դարձել են Հայաս-

տանի, Եվրոպայի և աշխարհի 

չեմպիոններ: 

Հավատարիմ մնալով համայնքների 

զարգացման իր քաղաքական�թյանը՝ 

Ընկեր�թյ�նը համագործակց�թյան 

նոր ծրագրեր է մշակել և իրականաց-

ն�մ 2017թ. համայնքային ներդր�մ-

ների և կենսակերպի զարգացման ծրա-

գրերի շրջանակներ�մ: Այս նախա-

ձեռն�թյ�նները համահ�նչ են ընկե-

ր�թյան համապատասխան ռազմա-

վար�թյ�ններին և հակիրճ ներկա-

յացված են ստորև. 

Ոլորտ. Առողջապահություն 

Ծրագիր. Համայնքային առողջապա-

հության իրազեկում 

Գործընկեր. «Ապավեն համայնքներին»

ՀԿ
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Հաջողված պատմություն      2

Գորայքից 
 



Իսկ հիմա ...

համառոտ մի պատմություն այն մասին, թե

ինչպիսին է ճանապարհը համայնքային ծրագրից

դեպի Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքական    
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Նպատակը. ա) օպտիմալացման շրջանակներ�մ 

աջակցել արդյ�նքահեն բյ�ջետավորման զարգաց-

մանը, բ) հզորացնել տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, ավագան� ներ�ժը, գ) խրախ�սել հան-

րային մասնակց�թյ�ն: 

Հիմնական բաղադրիչներ. 

à Ուս�ցողական հանդիպ�մներ Գորայքի խոշորաց-

ված համայնքի կառավարման մարմինների և ավագա-

ն� ներկայաց�ցիչների հետ. 

à� Արդյ�նքահեն բյ�ջետավարման գործնական հըմ-

տ�թյ�ններ և գիտելիքներ 

à� Բյ�ջեի ձևավոր�մ և պլանավոր�մ 

à� Հանրային լս�մներ և քննարկ�մներ, սոցիալական 

պատասխանատվ�թյ�ն 

à� Բյ�ջեի վերահսկ�մ հանր�թյան կողմից 

à Սոցիալական  պատասխանատվ�թյան բարելավ-

մանն �ղղված միջոցառ�մներ 

Թիրախային խ�մբ. Ավագան� 8-10 անդամ, խոշո-

րացված 4 համայնքների տեղական կառավարման 

անդամներ

Գործընկեր. Կ.Հովհաննիսյան, տեղական կառավար-

ման և արդյ�նքահետ բյ�ջետավարման տարիների 

փորձ: 

Նպատակը.  զարգացնել սոցիալական ձեռնարկ�-

թյ�ններ՝ որպես կենսակերպի և տեղի բիզնեսի զար-

գացման միջոց 

Հիմնական բաղադրիչներ. 

à�Հիմնել մթերման կետ Գնդեվազ�մ՝ հարակից հա-

մայնքների գյ�ղմթերքի իրացման նպատակով (ջեր-

մոցներ, բաց դաշտ, չորանոց, այլն) 

à Հիմնել սոցձեռնարկ�թյ�ն Ջերմ�կ�մ «Թափոնից 

եկամ�տ» ծրագրի շ�րջ՝ արհեստագործ�թյան զար-

գացման և ձեռագործ իրերի իրացման նպատակով: 

à Աջակցել ձեռնարկ�թյ�ններին՝ մշակել մարկետին-

գի ռազմավար�թյ�ններ 

à�Համագործակցել Լիդիանի և այլ ընկեր�թյ�նների 

հետ, կազմակերպել համտեսի փառատոններ: 

Մասնակիցներ և շահառ�ներ. 20-25 անդամներ 2 հա-

մայնք�մ, ներառյալ խոցելի խմբեր, ջերմոցների և այ-

գիների շահառ�-ֆերմերներ: 

Գործընկեր. վերջին 15 տարիներին իրականացրել է 

լայնածավալ ծրագրեր տեղական կառավարման նե-

ր�ժի զարգացման, փոքր բիզնեսի զարգացման ոլորտ-

ներ�մ: 

Ոլորտ. սոցիալական պատասխանատվություն

Ծրագիր. Արդյունքահեն բյուջետավորում, Գորայք

Գործընկեր. «Համայնքների ֆինանսիստների միավոր-

ման» Կապանի ներկայացուցիչ

Ոլորտ. Կենսակերպի և համայնքային զարգացում 

Ծրագիր. Նոր տեխնոլոգիաներով ջերմոցներ, Գնդեվազ, 

Սարավան 

Գործընկեր. «Բերքառատ ջերմոց» ՍՊԸ 

Նպատակը. Աջակցել կենսակերպի զարգացմանը, նո-

րագ�յն տեխնոլոգիաներով 13 ջերմոցների, խորհրդա-

տվ�թյան և նյ�թերի տրամադրման միջոցով: 

Գործընկեր. զբաղվ�մ է այգեգործ�թյամբ, ջերմոցների 

կառ�ցմամբ, կաթիլային ոռոգմամբ, պտղատ� այգի-

ների մշակմամբ: Կառ�ցել է ավելի քան 60 ջերմոց, ևս  

70-ը կկառ�ցի 2017թ՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի 

շրջանակներ�մ: 

Գորայքից Կիմա Անտոնյանը 2012-2013թթ. մասնակցեց 

Լիդիան Արմենիայի և Հայաստանի ֆ�տբոլի ֆեդերա-

ցիայի համագործակց�թյամբ իրականացվող «Խաղա-

ղ�թյան և սպորտի դպրոցներ» ծրագրին: Այս ծրագրի 

նպատակն էր զարգացնել պատանեկան ֆ�տբոլը 

գյ�ղական համայնքներ�մ: Ծրագրին իր ակտիվ մաս-

նակց�թյան շնորհիվ Կիման 2014թ. հրավիրվեց Երե-

վան՝ միանալ� աղջիկների ֆ�տբոլի պատանեկան ազ-

գային հավաքականին, որտեղ նա շար�նակեց իր 

ել�յթները: Այժմ էլ Կիման հավաքականի առաջատար 

խաղացողներից է, որ ներկայացրել է Հայաստանը Բե-

լառ�ս�մ, Պորտ�գալիայ�մ, Լեհաստան�մ, Վրաս-

տան�մ և այլ երկրներ�մ: 

«Հիշ�մ եմ, թե ինչպես միացա ծրագրին: Երբեք չէի 

մտածի, որ այն այսպիսի ազդեց�թյ�ն կ�նենա իմ 

կյանքի վրա. ճանապարհորդ�թյ�ններ, հանդիպ�մ-

ներ նոր մարդկանց հետ, դժվար�թյ�նների հաղթա-

հար�մ, արտասահման�մ Հայաստանը ներկայաց-

նել� հնարավոր�թյ�ն: Իմ կյանքը լի է մարզ�մներով, 

ֆ�տբոլային հանդիպ�մներով և դպրոցով: Սա մի 

երազանք էր, որն իրականացավ շնորհիվ այս ծրագրի: 

Ֆ�տբոլը միայն սպորտաձև չէ, այն կյանք է: Այն ինձ 

սովորեցրեց հաղթել, պարտվել և ընդ�նել պար-

տ�թյ�նները արժանապատվորեն»: 

Այս տարի Կիման 
ավարտ�մ է դըպ-
րոցը: Իսկ ո՞րն է 
նրա հաջորդ երա-
զանքը: 
«Ֆրանսիական 
համալսարան, 
ցանկան�մ եմ 
դառնալ լավ 
իրավաբան»: 

Ոլորտ. Կենսակերպի զարգացում 

Ծրագիր. Սոցիալական ձեռնարկատիրություն, Ջերմուկ, 

Գնդեվազ 

Գործընկեր. «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ 
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