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Մենք շարունակում ենք ապրել մի 
աշխարհում, որտեղ կենսական անհրաժեշտ 
վիրահատությունից հրաժարվում են, որ սնունդ 
գնեն, կամ լքում են ընտանիքները, որ ապահովեն 
նրանց կեցությունը։ Ուսանողները հրաժարվում 
են կրթություն ստանալու երազանքից՝ փնտրելով 
այսրոպեական հնարավորություններ, որ հոգան 
առօրյա կարիքները։

Սա  է  իրականությունը,  քանի որ աղքատությունը 
դեռ խորապես արմատացած է։ Տեխնոլոգիայի 
արագ զարգացումը և տեղեկատվության փոխանց-
ման ձևերը, կրթության և ծառայությունների 
ներկայիս բաշխվածությունը նպաստում են, 
որ աղքատության մեջ ապրողները անմասն 
մնան նորմալ ապրելու հնարավորությունից։ 
Այս բևեռացումը բերում է կյանքի հիմնարար 
պահանջներն ապահովելու անհնարինության։

Սա բնորոշ է Հայաստանին։ Աղքատության 
մակարդակը վկայում է ոչ միայն ապրելու և 
կարիքները հոգալու համար անհրաժեշտից ցածր 
եկամուտների, այլև այն մասին, որ մարդիկ հաճախ 
զրկված են սննդի, ջրի, էլեկտրականության, 
կրթության, առողջապահության հասանելի-
ությունից, իսկ երբեմն էլ՝ մարդու հիմնարար 
իրավունքներից։ Սրան ավելանում են գյուղական 
համայնքներում սովորական դարձած կիսաքանդ 
ենթակառուցվածքները։ 

Հայաստանն առերեսվում է այս բոլոր խնդիրներին 
հատկապես գյուղերում, որոնք առավել խոցելի 
են ու տուժած, իսկ բնակչության աղքատության 
ցուցիչը 34.2% է։ 2018 թ. հրապարակված տվյալ-
ներով՝ Երևանում (27.7%) և գյուղերում (34.2%) 
աղքատության տոկոսի տարբերությունն ահռելի 
է։ Ու թեև Համաշխարհային բանկն արձանագրել 
է 7.6% տոկոսի աճ 2018 թ., աղքատության 
մակարդակը շարունակում է բարձր մնալ, իսկ 
գյուղի բնակիչները՝ ամենախոցելին։  

Երբեմն աղքատությունը դիտարկվում է որպես 
լուծում չունեցող իրողություն, որի հետ պետք 
է համակերպվել։ Մշտապես ձեռք մեկնողի և 
օգնության սպասողի հոգեբանությունը դեռ 
գերիշխում է մեր հասարակության մեջ, թեև 
հետպատերազմյան կամ հետերկրաշարժյան 
տարիներն անցյալում են։ Ու չնայած Թավշյա 
հեղափոխությունն ապացուցեց, որ «փոփոխություն 
բերողների» կամ «գործը հանձն առնողների» 
սերունդ է ձևավորվում, փոփոխությունը պետք է 
ավելի ռիթմիկ բնույթ կրի։  
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ԿԱՐԵՎՈՐ
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ՓՈԽՈՒՄ ԵՆՔ ԶՈՐԱԿՑԵԼՈՎ
Ամեն ինչ սկսվեց մի բաժակ ջրից, երբ 2003թ. 
«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական 
հիմնադրամի (ՔՈԱՖ) հիմնադիր և 
խորհրդի ատենապետ Կարո Արմենն 
առաջին անգամ այցելեց Հայաստան։ 
Քարակերտ գյուղում Կարո Արմենը 
տներից մեկի շեմին նստած ծերունուց 
ջուր խնդրեց ու ապշեց, երբ իմացավ, որ 
տեղացիները խմելու ջուր չունեն։ Հենց 
այս հանդիպումն էլ հիմք դրեց ՔՈԱՖ-ին։

Կարոն հասկացավ, որ հարկավոր է հնարա-
վորինս արագ «վերակենդանացնել» 
Հայաստանի գյուղական շրջանները։ 
Քարակերտը դարձավ առաջին գյուղական 
համայնքը, որտեղ արդեն հաջորդ տարի 
ՔՈԱՖ-ն սկսեց իր գործունեությունը։ 
Առաջին մեծ նախագիծը դպրոցներից 
մեկի վերանորոգումն էր։ ՔՈԱՖ-ը շուտով 
գիտակցեց, որ գյուղերի կարիքները 
ենթակառուցվածքային բարելավումներից 
անդին են։ Ստեղծվեցին կրթական, 
առողջապահական, սոցիալական ծառա-
յություններ, տնտեսական զարգացման 
ծրագրեր, որդեգրվեց համապարփակ, 
համայնքակենտրոն աշխատանքի մոդելը։

ՔՈԱՖ-ը շարունակում է հնարավո-
րություններ տրամադրել երեխաներին, 
երիտասարդներին ու նրանց ընտանիք-
ներին՝ իրացնելու սեփական ներուժն 
ու «հասնելու աստղերին»։ Գյուղական 
բնակչության զորակցումը նշանակալից 
արդյունքների բերեց. բազմաթիվ անհատ-
ներ, տարիներ շարունակ ստիպված լինելով 
անհամար խոչընդոտներ հաղթահարել, 
կարողացան սեփական ապագան կառուցել ու 
մասնակցել նոր Հայաստանի ստեղծմանը։
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ՄԵՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈԼՈՐ 
ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՆ ԻՐԱՑՆՈՒՄ 
ԵՆ ՍԵՓԱԿԱՆ ՈՂՋ ՆԵՐՈՒԺԸ 
ԵՎ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒՄ ԻՐԵՆՑ 
ՇՐՋԱՊԱՏՈՂ ԱՇԽԱՐՀԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՆ։

ՄԵՐ
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ 
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՇՆՈՐՀԻՎ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՆՔ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ 
ՈՒ ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ՝ 
ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ 
ԶԱՐԳԱՑՆԵԼՈՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ։ 
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ՈՐՆ Է ՄԵՐ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՔԸ
2004 թ.-ից ի վեր մենք ականատեսն են, թե ինչպես 
են մեր ծրագրերն ուժեղացնում համայնքը, 
որտեղ աշխատում ենք, ինչպես է ամեն մարդ 
առավելագույնին հասնելու համարձակություն 
դրսևորում, ներդնում իր ողջ ներուժն ու 
մասնակցում սեփական համայնքի առաջընթացին։ 

Մեր գյուղերից մինչև ՍՄԱՐԹ կենտրոն, Երևանի 
գրասենյակից մինչև Նյու Յորք, մեր շահառուներից 
մինչև դոնորներ կրում են մեր տեսլականի 
հիմնաքար դարձած, մեզ միավորող այս արժեքները, 
որ միասին կյանքի կոչենք մեր առաքելությունը։  

 100% ԵՐԱՇԽԻՔ

Յ
ուրաքանչյուր ներդրում ուղղա-
կիորեն ծառայում է Հայաստանի 
գյուղերի մեր ծրագրերին։ Մեր 
հիմնադիրն ու տնօրենների 

խորհուրդը հոգում են վարչական բոլոր 
ծախսերը։

Հ
ամայնքի զարգացումը 
մենք դիտարկում ենք 
համակողմանիորեն՝ թիրախա- 
վորելով տնտեսական և 

ենթակառուցվածքային զարգացու- 
մը, ապահովելով մարդկանց առող-
ջական և սոցիալ-հոգեբանական 
կայունությունն ու զորակցելով 
նրանց կրթության միջոցով։ 

ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ 
ՄՈԴԵԼ 

Ա
նկախ նրանից՝ մեր ներդրումներն ուղղված 
են մարդուն, թե ամբողջ համայնքին, 
մեր միջամտությունների նպատակն է 
ստեղծել երկարակյաց արժեքներ ու բերել 

ինքնաբավության:

ԿԱՅՈՒՆ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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ԵՍ ՔԵԶ, ԴՈՒ՝ 
ՈՒՐԻՇԻՆ

Մ
ենք խրախուսում ենք մեր 
ծրագրերի շահառուներին՝ դեմքով 
դառնալ իրենց համայնքներին՝ 
կամավորագրվելով, նախաձեռ-

նելով և իրագործելով տարաբնույթ 
ծրագրեր։ Մեր ծրագրերից շատերն 
ունեն համայնքային նախաձեռնության 
կամ ծառայության իրականացման 
բաղադրիչ։  

ՄԵՐ ՍՄԱՐԹ 
ԿԵՆՏՐՈՆԸ

Ք
ՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնը ոչ 
ֆորմալ կրթության հանգույց 
է, որի կրթակարգն ուղղված 
է անհատի համակողմանի 

զարգացմանը։ Մեր նպատակն 
է կրկնօրինակել Լոռու մարզում 
գործող այս մոդելը և ՍՄԱՐԹ 
կենտրոններ ունենալ Հայաստանի 
բոլոր մարզերում։  

ՔՈԱՖ-Ի 
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԸ

Մ
եր շրջանավարտները մեր գործի 
արդյունքները կրողն են։ Մենք կուռ 
հարաբերություններ ենք կառուցել 
ու անվերապահորեն վստահում 

ենք մեր երիտասարդներին. ՔՈԱՖ-ի 
շրջանավարտներից յուրաքանչյուրը 
մեր համընդգրկուն համայնքի մաս է։ 
Շրջանավարտներից ոմանք ՔՈԱՖ-ին 
են աշխատակցում 2019 թ.-ից, մյուսները 
կամավորագրվում են մեր գործին կամ 
տարբեր ուղիներով ներկայացնում են 
մեր աշխատանքն այն հարթակներում, 
որտեղ ներգրավված են։ 
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1. Արգինա 
2. Արևադաշտ
3. Արտամետ 
4. Բագարան 
5. Բաղրամյան 
6. Գետաշեն 

7. Դալարիկ 
8. Երվանդաշատ 
9. Լեռնագոգ 
10. Կողբավան 
11. Հացիկ 
12. Հուշակերտ 

13. Մյասնիկյան 
14. Շենիկ 
15. Սարդարապատ 
16. Վանանդ 
17. Տալվորիկ 
18. Քարակերտ 

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

ՇԻՐԱԿ
1. Բենիամին
2. Գուսանագյուղ 
3. Լանջիկ 
4. Հոռոմ 
5. Մեղրաշեն 
6. Սառնաղբյուր 
7. Վարդաքար 

1. Արագածավան
2. Արտենի

ԱՅՆՏԵՂ, ՈՒՐ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ

64
ՇԱՀԱՌՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔ 

6
ՄԱՐԶ

107,239
ՇԱՀԱՌՈՒ
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1. Մարտունի (գյուղ)

1. Այգեհովիտ 
2. Արճիս 
3. Բերդավան 
4. Զորական
5. Կոթի 
6. Նավուր 
7. Պտղավան 
8. Վազաշեն  

1. Ազնվաձոր 
2. Ալավերդի 
3. Արևածագ 
4. Արջուտ 
5. Աքորի 
6. Բազում 
7. Գուգարք 
8. Դարպաս 
9. Դեբետ 
10. Դսեղ 

11. Եղեգնուտ
12. Թումանյան 
13. Լեռնապատ 
14. Լորուտ 
15. Հագվի 
16. Ձորագետ 
17. Ձորագյուղ 
18. Մարգահովիտ 
19. Մարց 
20. Մեծ Այրում 

21. Շահումյան 
22. Չկալով 
23. Վահագնաձոր 
24. Վահագնի 
25. Վանաձոր 
26. Փամբակ 
27. Քարինջ 
28. Օձուն

ԼՈՌԻ

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

ՏԱՎՈՒՇ

11

ՍՄԱՐԹ
ԿԵՆՏՐՈՆ
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ՏԱՐԻՆ՝ ԱՄՓՈՓ

58
ԵԶԱԿԻ ԾՐԱԳԻՐ ԵՆՔ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԵԼ

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ 
ՇԱՀԱՌՈՒ ՈՒՆԵՆՔ

95.6%-Ը 
ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ 
ԳՈՀ Է ՄԵՐ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ

19
ՆՈՐ ԳՅՈՒՂ ՄԵՐ 
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ 
ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՄԱՍ Է

17
ԼՈՌԻՈՒՄ

2
ՏԱՎՈՒՇՈՒՄ
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ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ 
ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԿՈՆՑԵՊՏ» 
ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ
12 առաջնակարգ սենյակներով 
հյուրանոցը տեղակայված 
է Կենտրոնից արևելք՝ 
գեղատեսիլ մարգագետնում։ 
Հյուրանոցը նպաստում է տեղի 
տնտեսական զարգացմանը՝ 
աշխատանքով ապահովելով 
տեղաբնակներին ու վերա-
պատրաստելով նրանց հյուրը-
նկալության և զբոսաշրջության 
ոլորտներում։ 

Լինելով   Մ6 և Հ22 ճանապարհների խաչմերուկին՝ 
այն լիովին կարող է ծառայել կրթական և կոմերցիոն 
նպատակների՝ ճանապարհորդներին տրամադրելով 
անհրաժեշտ ծառայություններ (բանկոմատ, 
վճարման տերմինալ, ըմպելիքներ, համեղ պատառ, 
վերալիցքավորման կետեր և այլն), ինչպես նաև 
Լոռու մարզի և ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնի մասին 
տեղեկատվություն։ 

2
ՆՈՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐ
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ՔՈԱՖ-ի կրթական ծրագրերի նպատակն է սատարել 
ուսանողներին՝ կերտելու սեփական ապագան ու նոր 
բարձունքի հասցնելու իրենց համայնքը։ Ոչ ֆորմալ 
արտադպրոցական կրթական ծրագրերի շնորհիվ, 
որտեղ կիրառվում է նախագծահենք, իրական 
ուսուցման մեթոդը, բարեկարգվում է ուսումնառության 
միջավայրը, ՔՈԱՖ-ը Հայաստանի գյուղերում կրթության 
որակը բարձրացնելու նշաձող է սահմանել։

ՄՏԱԾՈՒՄ ԵՎ ԱՐԱՐՈՒՄ 
ԵՆՔ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ՇՆՈՐՀԻՎ

Գյուղական ծրագրեր

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

35
ԳՅՈՒՂ

3,560
շահառու

5
մարզ

40
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՆԱԽԱԳԻԾ 
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՑ

354 բանավիճող դարձել է 
ավելի մեդիագրագետ, 

իրազեկ քաղաքական, սոցիալական 
թեմաներով և ունակ է քննարկել իր 
տեսակետը։

627 ուսանող մասնակցել է 
մեդիագրագիտության, 

արվեստի, բնապահպանության և 
ազգագրության ամառային դպրոցներին։

390 ուսանողներ «Աֆլա-
թուն» սոցիալ-ֆինան-

սական ծրագրի շրջանակներում 12 
բիզնես նախագիծ են իրագործել և եկա-
մուտն օգտագործել են 11 սոցիալական 
նախաձեռնության համար։

71  երեխա Տավուշի 
ձյուդոյի ակումբից 

մասնակցել է մարզային մրցում-
ների։ 4 մեդալակիր ունենք՝ 2 
Ոսկի և 2 Արծաթ։

80  ուսանող ավարտել 
է Բրիտանական 

խորհրդի հետ համագործակ-
ցությամբ անցկացվող Անգլե-
րենի ակումբի ծրագիրը։ 

1203 ուսանող մաս-
նակցել է ար-

վեստի, արհեստի ու սպորտի 
արտադասարանային ծրագրերի։ 

492 -ն են Աշակեր-
տական խորհրդի 

անդամները, որ համայնքային 
զարգացման նախագծեր են 
իրագործել։

250 մ ե ծ ա հ ա ս ա կ 
Հայաստանի 10 

մարզից ավարտել է սոցիալական 
անգլերենի առցանց ծրագիրը, 
որն իրագործվում է ԱՄՆ 
դեսպանատան հետ համատեղ։

200 աշխատանք, որ 
հեղինակել են 

245 ուսանողներ, ներկայացվել են 
տարբեր ցուցահանդեսներում։

102 հոգի ՔՈԱՖ-ի 
շրջանավարտնե-

րից աշխատանքային հմտու-
թյուններ են ձեռք բերել։

70  ուսուցիչ և 
դպրոցի տնօրեն 

ձեռք է բերել ուսուցանման 
նոր մեթոդներ և կրթության 
կառավարման հմտություններ։ 

321 ուսանող տեղեկացվել 
և մասնագիտության 

գրագետ ընտրություն է կատարել 
Մասնագիտական կողմնորոշման 
ծրագրի արդյունքում։ 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

ՔՈԱՖ-ը բարձրացնում է գյուղերում 
առողջության առաջնային պահպանման 
օղակի որակն այնպիսի ծրագրերով, 
որոնք նպաստում են ամբողջ համայն-
քի բարեկեցությանը։ ՔՈԱՖ-ի առողջա-
պահական ծրագրերը կենտրոնանում են 
հիվանդությունների կանխարգելման վրա՝ 
դեռ տարրական դպրոցից ձևավորելով 
առողջ ապրելակերպի մշակույթ։ Մենք 
պրակտիկ սեմինարներ ենք անցկացնում 
տեղի բուժսպասարկողների համար, 
բարելավում ենք բուժհաստատությունների 
ֆիզիկական միջավայրը, ներդնում ենք 
ատամնաբուժական և բուժզննումների 
լայնածավալ ծրագրեր։

43
ԳՅՈՒՂ 

11,383
ՇԱՀԱՌՈՒ

5
մարզ 45

ՏԵՂԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 
ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ԵՎ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄՆ Է

Գյուղական ծրագրեր

6   դպրոցական ճաշա-
րան և ատամնակա-

յան է վերանորոգվել ու բացվել 
Մյասնիկյան, Վահագնի, Այգեհո-
վիտ, Վազաշեն, Օձուն և Շենիկ 
գյուղերում։

12  դեպք է բացահայտվել, որի 
արդյունքում կանխվել է 

քաղցկեղ հիվանդության զարգացումը։ 

1357 ատամ է 
բուժվել 218 

երեխայի այցերի արդյունքում։

331 ա շ ա կ ե ր տ 
գիտելիք և 

հմտություններ է ձեռք բերել 
առողջ ապրելակերպի 
ոլորտում։ 

Մեծ Բրիտանիայի բժիշկներ 
Ռոզ և Ռոնալդ Սիմփսոններն 
այցելել են Վահագնի, Դսեղ, 
Թումանյան, Արևածագ գյուղեր, 
խորհրդատվություն տրամադրել 150 
պացիենտի՝ մասնակից դարձնելով 
տեղի բժիշկներին, բուժքույրերին, 
ինչպես նաև ընտանեկան բժշկություն 
ուսումնասիրող ուսանողներին։

Մեծ Բրիտանիայից պրոֆեսոր Գևորգ 
Հոպայանը և Արքայական քոլեջի 
ընդհանուր բժշկության մասնագետ 
Լորքի Լիբարիդյանը դասընթացներ են 
անցկացրել Հայաստանի ընտանեկան 
բժշկություն ուսումնասիրող 15 
ուսանողների համար։ՔՈԱՖ-ը շարունակաբար 

վերապատրաստել է գյուղերի 
բուժաշխատողներին՝ օգնելով 
նրանց լիարժեք տիրապետել 0-5 
տարեկան երեխաների առողջա-
պահակական ստուգումների չափո-
րոշիչներին։

2587 մարդ կրծքագեղձի, 
վահանագեղծի և 

շագանակագեղձի քաղցկեղի վաղ 
հայտնաբերման բուժզննում է անցել։
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ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՐԵԽաՆԵՐԻ ԵՎ 
ԻՐԵՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ

ՔՈԱՖ-ի երեխայի և ընտանիքի 
ծառայություններն արտացոլում են համա- 
պարփակ մոտեցումը՝ ապահովելով 
բազմամասնագիտական ծառայություններ 
ընտանիքներին և մանուկներին։ Ներ-
գրավված են սոցիալական աշխատողները, 
հոգեբանները, լոգոպեդները և հատուկ 
մանկավարժները, ովքեր իրականացնում  են 
ինչպես խմբային, այնպես էլ անհատական 
ծառայություններ և թերապիա։

7,439
ՇԱՀԱՌՈՒ

14
ՏԵՂԱՑԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ 

ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ ԵՎ 
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Գյուղական ծրագրեր

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

3   -ն են մանկան զարգացման 
«Արևոտ» անկյունները, որ 

բացվել են Ձորագյուղում, Եղեգնուտում 
և Շենիկում։

291 ծնող և ուսուցիչ մաս-
նակցել է խաղեր 

սովորելու և խաղալիքներ պատ-
րաստելու աշխատարաններին, որոնք 
այժմ կիրառում են երեխաների հետ 
խաղալիս։

83.6% թերապիային     մաս-
նակցող երեխաների 

հաղթահարել է խոսքի և ուսում-
նառության դժվարությունները։

53.2% գիտելիքի աճ է 
գրանցվել գյուղացիների 

շրջանում լոգոպեդի աշխատանքի 
վերաբերյալ։

5   թեմայով՝ մարդու          
ի ր ա վ ո ւ ն ք ն ե ր ի , 

ծնողավարման, տարեցների, 
հաշմանդամություն ունեցող ան-
ձանց, ընտանեկան բռնության 
վերաբերյալ իրազեկման բարձրաց-
ման ծրագրեր են իրականացրել 
սոցիալական աշխատողները։

18  տեղացի հոգեբան է 
վերապատրաստվել 

գյուղերում։ 

ՔՈԱՖ-ի թատերական 
թերապիայի թատերախումբը 
մասնակցել է ՔՈԱՖ-ի 15-ամյա-
կին և Թումանյանի 150-ամյակին 
նվիրված միջոցառմանը 
Դսեղում ՝ Թումանյանի տուն-
թանգարանում։

ՔՈԱՖ-ը միացել է հուզական 
ինտելեկտի զարգացմանն ուղղված 
միջազգային PopUp փառատոնին։ 

20
ԳՅՈՒՂ 

5
ՄԱՐԶ
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ՔՈԱՖ-ի տնտեսական զարգաց-
ման ծրագիրը սևեռված է 
գյուղերում բիզնեսի և ենթակա-
ռուցվածքների զարգացման 
վրա։ Ծրագրի շրջանակներում 
մանրամասնորեն գնահատվում 
և որոշվում են գյուղի 
մրցակցային առավելություններն 
ու ներդրումային հնարավորութ-
յունները:  Հիմնվելով դրա վրա՝ 
տեղական իշխանությունների 
և գյուղերի բնակչության հետ 
սերտ համագործակցությամբ 
մշակվում և իրականացվում են 
յուրաքանչյուր համայնքի համար 
յուրահատուկ ու բացառիկ 
բիզնես ծրագրեր:

14
գյուղ 

5
մարզ

16
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 

ՄԻԱՎՈՐ

Գյուղական ծրագրեր

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

Արագածավանի դպրոցում արևային 
մարտկոցներ են տեղադրվել։

6 դպրոցական ճաշարան և 
ատամնակայան է վերա-

նորոգվել ու բացվել Մյասնիկյան, 
Վահագնի, Այգեհովիտ, Վազաշեն, 
Օձուն և Շենիկ գյուղերում։

3 -ն են մանկան զարգացման 
«Արևոտ» անկյունները, որ 

բացվել են Ձորագյուղում, Եղեգնուտում 
և Շենիկում։

1 ՍՄԱՐԹ սենյակ է հիմնվել 
Վազաշենում։

3 խաղահրապարակ և մարզա-
հրապարակ է հիմնադրվել 

Մեղրաշեն, Զորական և Վարդաքար 
գյուղերում։ 

2 բուժկետ է վերանորոգվել 
Քարինջում և Վահագնիում։ 
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ՍՄԱՐԹ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ՍՄԱՐԹ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԶՆՎԱՄՈՐՈՒ ԱՅԳԻ՝ ՄԱԶԾ-Ի ՀԵՏ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ
ՔՈԱՖ-ը կայուն եկամուտ է ապահովում 
տնամերձերի արդյունավետ կառավարման 
նախագծի շնորհիվ. ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի 
(ՄԱԶԾ / UNDP) հետ համագործակցությամբ 
կոնկրետ ապրանքատեսակի՝ ազնվամորու մշա-
կումը դառնում է տվյալ գյուղի այցեքարտը։ 
Նախագիծը ներառում է հատապտղի տնկիների 
տրամադրման, ոռոգման կաթիլային համակարգի 
ներդրման, հատապտուղների մշակման և 
արտադրության դասընթացներ։ ՍՄԱՐԹ-ի 
շրջակա 3 գյուղերի 81 տնամերձեր մաս-
նակցել են վերապատրաստումներին և սկսել 
հատապտուղների մշակման ծրագիրը։ 

Լոռու մարզի ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնի ավանը 
հանգույց է դարձել վերապատրաստումների, 
արտադրանքի առաջխաղացման ու մարքեթինգի, 
ինչպես նաև ցուցադրության համար։

ԱՆՏԱՌԱՊԱՀՊԱՆ 
ՏՆԿԱՐԱՆ՝ «ՄԱՅ ՖՈՐԵՍԹ 
ԱՐՄԵՆԻԱ»-Ի ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ
ՔՈԱՖ-ի համագործակցությունը «Մայ 
Ֆորեսթ Արմենիա»-ի հետ արմատներ է 
գցել Դեբետում ՝ զարկ տալով մարզի կայուն 
զարգացմանը։ Գիտնականների ու անտառի 
փորձագետների ուղղորդմամբ քաջալերելով 
տեղի համայնքներին՝ նախաձեռնության 
նպատակն է նվազեցնել ածխածնային 
արտանետումները մթնոլորտ, կայուն 
կերպով ավելացնել անտառածածկույթն 
ու ապահովել կենսաբազմազանությունը՝ 
տնկելով էնդեմիկ ծառատեսակներ։ 
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8 ՍՄԱՐԹ ՍԵՆՅԱԿ
Լոռու և Տավուշի մարզերում

 ■ Այգեհովիտ 

 ■ Արևածագ

 ■ Աքորի 

 ■ Թումանյան

ՍՄԱՐԹ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ

1 ՆՈՐ ՍՄԱՐԹ ՍԵՆՅԱԿ
Բացվել է 2019 թ. սեպտեմբերին Վազաշենում

Նոր ՍՄԱՐԹ սենյակը բացվել է Վազաշեն 
սահմանամերձ գյուղում, որը պետական 
սահմանից ընդամենը 1 կմ է հեռու։ Մարզի 
երեք ՍՄԱՐԹ սենյակներում նոր նախագիծ է 
ներդրվել Ստարտափ Արմենիա հիմնադրամի 
հետ համատեղ՝ ձեռներեցություն սովորեցնելու 
տեղի երիտասարդներին, օգնելու հստակեցնել 
և մշակել տեղական ստարտափի գաղափար, 
ելույթներ պատրաստելու ու գաղափարը կյանքի 
կոչելու համար ներդրումներ գտնելու։ Երեք 
համայնքրից շուրջ 50 աշակերտ է մասնակցել 
ակումբներին։

1. ՔՈԱՖ-ի կրթական ծրագրերի հանգույց 
(արբանյակի գործառույթ)

 ■ Ռոբոտիկա / Լեգո 

 ■ Աֆլաթուն 

 ■ Անգլերենի «Աքսես» միկրոկրթաթոշակային 
ծրագիր

 ■ Բանավեճի ակումբ 

 ■ Արվեստի և արհեստի ակումբներ 

 ■ Նկարչության և ազգագրություն ամառային 
ճամբարներ

2. Տեխնոլոգիապես հագեցած սենյակներ 
համայնքային նախաձեռնությունների 
համար (աջակցող գործառույթ)

 ■ Մեդիա և կինոյի ակումբներ 

 ■ Համայնքային խորհրդի հավաքներ 

 ■ Մանկավարժական խորհուրդներ և ծնողական 
ժողովներ 

 ■ Աշակերտական խորհուրդների հանդիպումներ 

 ■ Խմբային աշխատանքի և ուսումնասիրությունների 
վայր աշակետների համար

 ■ Ինժեներական ակումբներ

 ■ Կոթի 

 ■ Մեծ Այրում 

 ■ Վազաշեն

 ■ Քարինջ 

ՍՄԱՐԹ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

479 ՇԱՀԱՌՈՒ
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ՍՄԱՐԹ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՄԱՐԹ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԵՐ ՆՈՐԱԿԵՐՊ ԿՐԹԱԿԱՐԳԸ
2018 թվականի մայիսի բացումից ի վեր ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնում 
մեկ տարվա պիլոտային կրթական ծրագիր իրականացվեց։ Հենց այդ 
փորձառության վրա հիմնվելով՝ արդեն 2019 թ. առաջին կիսամյակում 
մշակվեց նոր կրթական մոդել, որը պետք է ապահովեր երեք տարիքային 
խմբերի հատուկ ուսուցումն ու կրթության շարունակականությունը։ Նոր 
կրթակարգի ծնունդը 2019 թ. սեպտեմբերին էր. այն անցավ համայնքից 
համայնք և աստիճանաբար վերաճեց ապագա ՍՄԱՐԹ քաղաքացիների 
ցանցի։

ՀԱՏԻԿ 
3-6 տարեկան

218

Այս տարիքի երեխաները մասնակցում են 
եռամյա համակողմանի ծրագրի, որտեղ շեշտը 
դրվում է հուզական, սոցիալական, մտավոր և 
ֆիզիկական զարգացման վրա։ 5-6 տարեկան 
երեխաները նախապաատրաստվում են 
մանկապարտեզից դպրոց անցմանը։

ՇԱՀԱՌՈՒ

1546

ԱՐՄԱՏ 
6-18 տարեկան

ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնի կրթակարգի 
«արմատ» ուղղությունը մշակվել է որպես 
ՍՄԱՐԹ քաղաքացու՝ 2-ից 3 տարվա հայցագիր.

 ■ Անհատի համապարփակ կրթություն 

 ■ Պատկերացում պատասխանատու, մրցու-
նակ քաղաքացու մասին 

 ■ Կրթությունը փորձառության վերածում։

ՇԱՀԱՌՈՒ

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ | 2019 թ. տարեկան հաշվետվություն
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
27 ՀԱՄԱՅՆՔ Է 
ՆԵՐԳՐԱՎԱԾ

1. Ազնվաձոր 
2. Ալավերդի 
3. Արևածագ
4. Արջուտ 
5. Աքորի
6. Բազում 
7. Գուգարք
8. Դարպաս 
9. Դեբետ 
10. Դսեղ
11. Եղեգնուտ 
12. Թումանյան 
13. Լեռնապատ 
14. Լորուտ

15. Հագվի 
16. Ձորագետ
17. Ձորագյուղ 
18. Մարգահովիտ 
19. Մարց 
20. Շահումյան 
21. Չկալով 
22. Վահագնաձոր 
23. Վահագնի 
24. Վանաձոր 
25. Փամբակ 
26. Քարինջ 
27. Օձուն 

290

ՑՈՂՈՒՆ 
19+ տարիքային 
խումբ

Ցողունի ուղղության շահառուները երկու խմբի են 
բաժանվում.

ա) մեծահասակներ, որ սովորել են ընդհանուր 
անգլերեն ու ստացել A1 մակարդակի գիտելիք

բ) «Հատիկ» ուղղության երեխաների ծնողներ, 
ովքեր ծնողավարման դասընթացներ են անցել 
տարբեր կրթական միջոցառումների ընթացում ՝ 

 ■ սեմինարներ

 ■ վերապատրաստումներ

 ■ արվեստի ծնողական վարպետանոցներ

ՇԱՀԱՌՈՒ

10
ԱՌԿԱ 
ԳՅՈՒՂԵՐ

15
ՆՈՐ
ԳՅՈՒՂ

2
ՆՈՐ 
ՔԱՂԱՔ

ԼՈՌԻ
ՍՄԱՐԹ 
ԿԵՆՏՐՈՆ
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Կրթակարգը մշակվել է Օրրի՝ 
համապարփակ ուսումնառության 
«3H տեսության» (1992 թ.) հիմքով։

Սկսած 2019 թ. սեպտեմբերից՝ 
ՔՈԱՖ-ը բաց ընդունելություն 
է անցկացրել ուսանողների 
համար՝ ամեն գյուղի, ամեն 
տարիքի համար՝ օրական 
ներգրավելով շուրջ 100 ուսա-
նողի։ ՍՄԱՐԹ կրթակարգի 
առաջին քայլը ապագա 
ուսանողների ու իրենց ծնող-
ների մասնակցությունն է 
ներածական շաբաթվան, 
որտեղ ներկայացվում 
են ՔՈԱՖ-ի ծրագրերի 
առանցքային դրույթները։

ՀՈՒԶԱԿԱՆ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՄԱՑԱԿԱՆ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋ 
ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊ

ՀՈՒԶԱԿԱՆ 
ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՀՏ 
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈԻԽ
ՍԻՐՏ

ՁԵՌՔ

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ | 2019 թ. տարեկան հաշվետվություն
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ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կրթական հայեցակարգի 
հիմքում ՔՈԱՖ-ի առաքելությունն է՝ ՍՄԱՐԹ 
նախաձեռնության շրջանակներում ռեսուրսներ 
տրամադրել երեխաներին ու մեծահասակներին, 
որ նորարարության շնորհիվ զարգացնեն 
գյուղական համայնքները։ 

ՍՄԱՐԹ քաղաքացիության հավակնող դիմորդը 
պետք է հաջողությամբ ավարտի կրթակարգը՝  
անցնելով իր անհատական ճամփորդությունն 
ուսումնական 6 ոլորտներում։

ԼԵԶՈՒՆԵՐ

Մանդարին

Անգլերեն

Ռուսերեն

ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Ֆինանսներ

Կառավարում

Մարքեթինգ

 

ԱՐՎԵՍՏ  

Կատարողական արվեստ

Նկարչություն

Թվային նկարչություն

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ

Վոկալ

Ձայնային ձևավորում

Երաժշտական գործիքներ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մեխանիկա

Ծրագրավորում 

Ագրոտեխնոլոգիա

ԱԹԼԵՏԻԿԱ

VR ֆիթնես

Պար

Յոգա

23
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2. ՍՄԱՐԹ 1:1
ՍՄԱՐԹ-ի կրթական խորհրդատուն 
անհատական հանդիպում է անցկացնում 
ամեն ուսանողի հետ՝ գնահատելով 
վերջինիս ուսման առաջընթացը, ինչպես 
նաև տրամադրելով մասնագիտական 
կողմնորոշման ռեսուրսներ ապագա 
կարիերայի և կրթության հարցերում։ 

6. ՍՄԱՐԹ աշխատարաններ
Առանցքային դասընթացներից բացի, 
ուսանողը պետք է պարտադիր կերպով 
մասնակցի իր ծրագրին առնչվող ինտենսիվ 
աշխատարաններից մեկին, որ վարում 
են հայաստանյան կամ միջազգային 
փորձագետները։ Ուսումնառության 
այս ձևաչափը օգնում է պրոյեկտել 
գիտելիքներն ու կարճ ժամանակում 
արդյունքի հասնել։

5. ՍՄԱՐԹամեջ
«ՍՄԱՐԹամեջ» ձևաչափի միջոցառումների 
ընթացքում տարբեր ոլորտներում 
հաջողության հասած մասնագետները 
ՔՈԱՖ-ի համայնքին են ներկայացնում 
իրենց ճանապարհն ու քաղած դասերը։

3. ՍՄԱՐԹ ՆԱԽԱԳԾԵՐ
Առանցքային ամեն ծրագրի երրորդ 
փուլում ուսուցման անհատական ձևաչափը 
փոխակերպվում է համագործակցային 
ուսուցման մեթոդի։ Նախագծահենք 
ուսուցման մեթոդի կիրառմամբ 
ուսանողները սահմանում և իրականացնում 
են համայնքային ՍՄԱՐԹ նախագծեր։

4. ՍՄԱՐԹ 
ուղևորություններ
Այս ուղևորությունների նպատակն է 
ծանոթացնել ուսանողներին ոլորտի 
հաստատությունների հետ ու ներկայացնել, 
թե ինչպես է գիտելիքը կիրառություն 
ստանում ամեն ասպարեզում։ ՍՄԱՐԹ 
ուղևորությունները և՛ Լոռիում են 
իրականացվում, և՛ մարզի սահմաններից 
դուրս։

1. ՍՄԱՐԹ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ
ՍՄԱՐԹ քաղաքացի դառնալու համար 
ուսանողը պետք է ընտրի «3H տեսության» 
յուրաքանչյուր ուղղությունից մեկ 
ծրագիր։ Ամեն ուղղության երկուական 
առաջարկից ուսանողն ընտրում է մեկը, 
և իր երեք դասընթացն իրականացվում 
է շաբաթական երկու օր կտրվածքով՝ 15 
շաբաթ շարունակ։
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ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ա ՔԱՂԱՔՆ ՈՒ ԳՅՈՒՂԸ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՆ 
Լոռու մարզի Վանաձոր և Ալավերդի 

քաղաքների ուսանողներն այժմ ՔՈԱՖ 
ՍՄԱՐԹ-ի քարտեզին են։ Նրանք ամեն օր 
ուղևորվում են Դեբետ գյուղ (ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ 
կենտրոն), որի բնակչությունն ընդամենը 
900 է, ոչ ֆորմալ կրթություն են ստանում, 
բացառիկ մի երկխոսություն են ծավալում 
գյուղաբնակների հետ ու արժեքներ 
փոխանակում։

Բ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնը եզակի 

կրթական հաստատություն է, որտեղ 
բազմամասնագիտական թիմն աշխատում 
է ուսանողի հետ անհատապես, խմբերով, 
ինչպես նաև նրանց ընտանիքների հետ՝ 
լուծելով բարդ խնդիրներ։ Թիմում կա 
խորհրդատու, հոգեբան, սոցիալական 
աշխատող, կրթության վերլուծաբան, 
կրթական ծրագրերի ղեկավար։

Գ ՈՒՍՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱ-
ՏԱՑՈՒՄ

1700 ուսանողի կրթության կազմակերպումն 
ավտոմատացնելու համար ՔՈԱՖ-ը 
համագործակցում է Tutor Platform-ի հետ՝ 
մշակելով հատուկ հարմարեցված թվային 
հարթակ։ Հարթակը ծառայում է որպես 
«ՍՄԱՐԹ քաղաքացի» հավելվածի տվյալների 
բազա, օգտագործվում է նորությունների, 
նամակագրության, ինչպես 
նաև խաղային ուսուցման 
էլեկտրոնային միջավայրի 
ապահովման նպատա-
կով։ 

ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ա 24/7 ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ  

Աշխատանքային օրերին՝ 250, իսկ 
հանգստյան օրերին՝ ավելի քան 700 ուսանողի 
սպասարկող ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնը դարձել 
է 24/7 ձևաչափով աշխատող կրթական 
հանգույց։

Բ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԻ ԱՃ 
4 ամսում շահառու գյուղերի 

դպրոցականների 40%-ից ավելին միացավ 
ՍՄԱՐԹ քաղաքացու կրթակարգին։

Գ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՏԵՂԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
Լոռու մեր թիմի 90%-ը տեղացիներ 

են, այսինքն՝ 50 ուսուցիչ, արվեստագետ և այլ 
մասնագետներ հնարավորություն են ստացել 
իրացնելու իրենց մասնագիտական ներուժը 
ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ-ում։
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ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ ԱՎԱՆԻ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ
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Համաժողովների կենտրոնը դառնալու է սոցիալական ձեռներեցության մաս՝ ապահովելով 
եկամուտ և վերաներդնելով այն մարզում ՔՈԱՖ-ի զարգացման ծրագրերում։ Կենտրոնը 
խթանելու է առավել մեծ թվով մարդկանց ու կազմակերպությունների հոսքը դեպի 
Լոռի։ Նպատակն է դառնալ տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների համար 
համաժողովների, մասնագիտական վերապատրաստումների, ամառային դպրոցների և 
փոխանակման ծրագրերի տարածքային հիմնական կենտրոն, ինչը մեծ աշխուժություն 
կբերի գյուղական համայնքներին։ 

Համաժողովների կենտրոնը գիտաժողովների, աշխատաժողովների կազմակերպման 
նոր նշաձող է սահմանելու՝ ներդնելով ոլորտի լավագույն փորձը, դառնալով բիզնեսի 
ուսումնասիրության միջավայր և ծառայելով որպես մասնագիտական զարգացման 
հարթակ՝ ընդլայնելով ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ կենտրոնի հնարավորությունները։ 

Այն 22 հյուրանոցային համար կունենա, որոնք համատեղ կառավարվելու են ավանում 
արդեն իսկ գործող «Կոնցեպտ» հյուրանոցի 12 սենյակների հետ։ Կենտրոնը հագեցած 
կլինի տեխնոլոգիական բազում լուծումներով՝ ապահովագրելու ցանկացած անսպասելի 
իրավիճակից։ Սրանից զատ, կենտրոնը կառաջարկի նաև լրացուցիչ ծառայություններ՝ 
տուրիզմ, տպագրություն ու հրատարակություն, տրանսպորտ և այլն։
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ՀԻՄՆԱՐԿԵՔԸ
2019 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8

ԲԱՑՈՒՄԸ
2021

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
2020

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՅՈՒՋԵՆ
$2.5ՄԻԼԻՈՆ
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ՔՈԱՖ-ՑԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՉՔԵՐՈՎ

ՄԱՆՈՒՇ 
ԱՎԱԳՅԱՆ

ԼԻԱՆԱ 
ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Երազել սկսել եմ ՔՈԱՖ-ի շնորհիվ։ 
Տեսնում էի, ինչպես են ՔՈԱՖ-ի 
բժիշկները հոգ տանում գյուղացիների 
մասին, ու ես էլ որոշեցի բժիշկ դառնալ։ 
ՔՈԱՖ-ն ինձ սովորեցրեց համայնքին 
օգտակար լինելու կարևորությունն ու 
ուժը զգալ։ Եվ այսօր ես մանկական 
ուռուցքաբան-արյունաբան եմ։ 

ՔՈԱՖ-ի կազմակերպած բասկետբոլի 
խմբակն իսկապես փոխել է կյանքս։ 
Բասկետբոլն ինձ համար պարզապես 
հոբբի չէ։ Բնավորությունս է փոխվել։ 
Առաջ շատ ամաչկոտ էի։ Թիմային խաղն 
ինձ ավելի շփվող դարձրեց։ Կրթություն 
ստացա Երևանում, բասկետբոլի 
պրոֆեսիոնալ մարզիչ դարձա ու 
վերադարձա իմ համայնք՝ վարելու մեր 
դպրոցի բասկետբոլի խմբակը։

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ | 2019 թ. տարեկան հաշվետվություն
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ՀԱՐՈՒԹ 
ՉԱՏԻՆՅԱՆ

ԱՐԳԻՇՏԻ 
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՔՈԱՖ-ը ինչպես իմ ընկերներից ու 
համագյուղացիներից շատերին, 
այնպես էլ ինձ հնարավորություն տվեց 
գյուղի կյանքին նայել բոլորովին այլ 
տեսանկյունից։ Սովորեցի գնահատել 
փոքր բաները, որոնք սովորական էի 
համարում։ Սիրում եմ իմ տունը՝ Դսեղը, 
ու նրա զարգացման գործում ջանք չեմ 
խնայելու։

ՔՈԱՖ-ի ծրագրերը մեծ ազդեցություն 
են թողել ապագա մասնագիտությանս՝ 
ծրագրավորման ընտրության հարցում։ 
Լինելով ՔՈԱՖ-ի տրամաբանության 
ծրագրի ամենակրտսեր մասնակիցը՝ 
փորձել եմ առավելագույնս օգտագործել 
բոլոր հնարավորությունները, որ տալիս 
էր ծրագիրը։

29
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ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
ԲԵՐՈՂՆԵՐԸ
Մեր թիմը բաղկացած է 95 խելացի, 
նվիրված ու աշխատասեր մարդկանցից, 
ովքեր լծված են Հայաստանի գյուղերի 
կյանքը միասին փոխելու գործին։ 

Մասնագետների այդ ընդգրկուն թիմն 
ամփոփում է տարբեր ոլորտների 
գիտելիք ու փորձ՝ ի սպաս դնելով դրանք 
Հայաստանի գյուղական համայնքների 
առաջընթացի գործին։ 2019 թ. մենք 
մեծ ուրախությամբ մեր թիմի կազմում 
ընդգրկեցինք ևս 31 հաստիքային 
աշխատողի, ինչը գրեթե երեք անգամ 
գերազանցում է նախորդ՝ 2018 թ. 
ցուցանիշը։
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ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Կարո Արմեն, Agenus Inc. հիմնադիր

Բագրատ Բալաբանյան, GIS խորհրդատու

Ռիչարդ Բեզջյան, Energize Global Services, 
նախագահ

Սերոբ Խաչատրյան, կրթության 
փորձագետ

Ալիս Սարայդարյան, մասնավոր 
գործունեություն

Օվսաննա Եղոյան, «Դյուֆրի» ԲԲԸ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՊԱՏՎԱՎՈՐ 
ԱՆԴԱՄՆԵՐ
Պատրիսիա Ֆիլդ, Հագուստի 
մոդելավորող և դիզայներ

Անդրեա Մարտին, «էմմի» և «Թոնի» 
մրցանակների դափնեկիր, դերասանուհի

Լորեն Թաշեն, Արվեստի գծով 
միջազգային խորհրդատու

ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆՆԵՐ
Վարդան Գրիգորյան, Trustee Emeritus

Նորա Ներսիսյան, գիտ. դոկտոր

Քրեյգ Ուինթեր

ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Կարո Արմեն, Agenus Inc. հիմնադիր և նախագահ

Դիրոն Ջեբեջյան, Credit Suisse, Խորհրդի նախագահ

Մայքլ Արամ, Michael Aram, Inc.

Նատաշա Ավանեսյանս, Partnership for New York City

Փիտեր Բալաքյան, Քոլգեյթի համալսարան

Խալիլ Բարաժ, Invus Group, LLC

Հասմիկ Դէօմբէլէգյան, մասնավոր գործունեություն

Վահե Դէօմբէլէգյան, Madison Dearborn Partners

Գրեգորի Էկիզյան, U.S. Trust

Լերրի Ֆայնբերգ, Oracle Investment Management

Շաքե Նահապետյան, C.V. Starr & Co., Inc.,

Վահե Նահապետյան, ձեռներեց

Դեբի Օհանյան, երաժշտական պրոդյուսեր

Մերի Փենդերգասթ, Pendergast Consulting

Ալիս Սարայդարյան, մասնավոր գործունեություն

Ջոն Սարայդարյան, մասնավոր գործունեություն

Ջեք Յուրեջյան, «Յուրեջյան ընտանիք» 
բարեգործական հիմնադրամ

† Հերբ Ալբերտ

† Քլեր Գրիգորյան

† Անդրանիկ Սարգսյան

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ | 2019 թ. տարեկան հաշվետվություն

ՔՈԱՖ-ի մեր թիմն աջակցել է և շարունակելու 
է աջակցել մեր ժողովրդին կրթական, 
առողջապահական և հումանիտար կենսա-
կան անհրաժեշտ հարցերում, մի դեր, որ նա 
պատվով կատարում է։

Դիրոն Ջեբեջյան, Տնօրենների խորհրդի 

նախագահ
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ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ

ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
$6ՄԼՆ

2019 ՔՈԱՖ ԳԱԼԱ
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ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

ՄԵՆՔ ԵՐԱԽՏԱՊԱՐՏ ԵՆՔ
ՁԵՐ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
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ՄԵՐ ՀՌՉԱԿԱՎՈՐ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐԸ

Վիկտոր 
Գարբեր

Քրիս 
Ռոք

Քլոե 
Քարդաշյան

Մարտին 
Շորթ

Մեթյու 
Բրոդերիկ

Լեոնարդո 
Դիկապրիո

Անդրեա 
Մարտին

Արիանա 
Գրանդե

Ջենիֆեր 
Էնիսթոն

Ջոն 
Ստամոս

Քոնան 
Օ’Բրայեն

Հենրիխ 
Մխիթարյան

Աշեր

Նաթան 
Լեյն

Սերժ 
Թանկյան

Պատրիցիա 
Ֆիլդ

Շոն 
Հեյս

Ալեքսիս 
Օհանյան

Շեր

Ստեֆանի 
Սեյմուր

Վանեսսա 
Վիլիամս

Թոմ 
Հենքս
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ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ
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Եկամուտ
$5,830,505
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Ընդհանուր ծախսեր
$3,419,769

Առողջապահական ծրագրեր $306,508

$728,027

$293,983

$1,230,233

$175,252

$362,352

$323,414

Կրթական ծրագրեր

Երեխայի և ընտանիքի 
ծառայություններ

ՍՄԱՐԹ 
նախաձեռնություններ

Կապիտալ ներդրում

Հանրային կապեր և 
ֆոնդհայթայթում

Կառավարում և ընդհանուր 
ծախսեր

81%

10%

9%



38

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՄ
Վերհիշում եմ մեր համայնքի վերջին հանդիպումը ՔՈԱՖ-ի գալա երեկոյի 
ընթացքում դեկտեմբերին և զգում այսօրվա իրականության հետ դրա կտրուկ 
հակադրությունը։ Ընդամենը մի քանի ամսում ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը 
կաթվածահար արեց աշխարհն ու ցույց տվեց, թե որքան անկայուն են 
համաշխարհային առողջապահությունն ու միասնականությունը։ Նամակս թերի 
կլիներ, եթե չանդրադառնայի այս իրողությանն ու չվերահաստատեի, որ ՔՈԱՖ-ը 
շարունակում է ամուր կանգնած լինել Հայաստանի գյուղերը զարգացնելու 

առաքելության դիրքերում։ 

Անցած տարին աննախադեպ հաջող էր ՔՈԱՖ-ի համար։ 
Մենք ամրապնդեցինք մեր ծրագրերն ու ընդլայնեցինք 

մեր ներգործությունը՝ ներգրավելով ավելի քան 107,000 
շահառուների։ Շարունակեցինք ընդլայնել գյուղական 
ծրագրերը՝ Լոռու մարզի 10 համայնքից անցնելով 28-
ի։ Մեկնարկ տրվեց ՍՄԱՐԹ ավանի ընդարձակմանը 
«Կոնցեպտ» հյուրանոցի և Համաժողովների կենտրոնի 
տեսքով։ Տարեվերջյան գալա երեկոյին մենք 
ռեկորդային չափի հանգանակություն ստացանք՝ 6 
միլիոն դոլոր։ Սա կօգնի մեզ շարունակել զարգացնել 
ու թարմացնել բոլոր այն ծրագրերը, որ ծառայում են 

Հայաստանի գյուղերի երեխաների բարեկեցությանը։  

2019-ի ամենաոգևորող և տեսանելի ձեռքբերումը, 
իհարկե, ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ քաղաքացիության կրթակարգի 

ներկայացումն է։ Այս կրթակարգի պիլոտային ծրագիրը 
թողարկվել է Լոռու մարզի ՍՄԱՐԹ կենտրոնում. սա եզակի 

կրթական մոդել է, որ կենտրոնանում է իմացական, հուզական 
և գործառնական հմտությունների վրա։ Անսահման տպավորիչ է, թե 

ինչպես են լոռեցի երեխաները համակողմանիորեն զարգանում այս ծրագրի 
շրջանակներում ՝ այդպիսով սկսելով քաղաքացիական հասարակության ակտիվ 
դերակատարի իրենց ճամփորդությունը։ Այս կրթակարգի և մեր ավանդական 
ծրագրերի հաջողությունը 2019 թվականը մեր կազմակերպության համար 
դարձրեց շատ կարևոր տարի։  

Երախտապարտ եմ ձեր աջակցության համար 2019 թվականին ու հատկապես այս 
դժվարին ժամանակներում։ Մեր աշխատանքի ծավալներն ու թափը արդյունք 
են միայն և միայն մեր համայնքի ամրության։ Ես գիտեմ, որ ձեր նվիրումը 
Հայաստանի երիտասարդներին և նրանց ընտանիքներին նույնքան մեծ է, որքան 
մերը։ Մեր ծրագրերի ու նախաձեռնությունների ապագային հայացք հառելով՝ 
պատրաստ ենք ձեր օգնությամբ շարունակելու բացառիկ այս աշխատանքը դեռ 
երկար տարիներ։

Շնորհակալ եմ։

ԿԱՐՈ ԱՐՄԵՆ, Հիմնադիր և նախագահ

«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ | 2019 թ. տարեկան հաշվետվություն



39

ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ

ԱՅՑ
Այցելեք մեր գյուղերից որևէ մեկը. 
տեսեք ՔՈԱՖ-ի դպրոցներն ու 
հանդիպեք մեր տաղանդավոր 
երիտասարդներին, այցելեք բուժհաս-
տատություններ ու ծանոթացեք տեղի 
բուժաշխատողների աներևակայելի 
մեծ գործին։ 

Բացահայտելու համար Լոռու 
հրաշագեղ բնությունն ու տեսնելու 
համար գերժամանակակից ՔՈԱՖ 
ՍՄԱՐԹ կենտրոնը՝ այցելեք Դեբետ 
և օթևանեք ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ-ի 
«Կոնցեպտ» հյուրանոցում։

ՊՐԱԿՏԻԿԱ
Ձեր գիտելիքն ու հմտությունները 
գործի դրեք՝ մեզ մոտ պրակտիկա 
անցկացնելով ու մասնակցելով 
Հայաստանի գյուղերի զարգացման 
գործին։ Այցելեք մեր կայք ու լրացրեք 
պրակտիկայի հայտաձևը։

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Եթե դուք էլ եք տեսնում այն բոլոր 
փոփոխությունները, որ տեղի 
են ունեցել գյուղերում, ուրեմն 
եկեք ձեռք ձեռքի տանք՝ միասին 
գործելու ու փոխելու։

ՀԵՏԵՎԵՔ
Դուք առաջինը կիմանաք 
համայնքներում մեր ամենօրյա 
աշխատանքի արդյունքի և 
հաջողությունների մասին։ 
Հետևեք մեզ ֆեյսբուքի, 
ինստագրամի, թվիթերի էջերում 
ու բաժանորդագրվեք յութուբյան 
մեր ալիքին։

ՊԱՏՄԵՔ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
Եթե նշվածներից որևէ մեկը 
հարմար չէ, պարզապես պատմեք 
մեր արած գործերի մասին։ 
Աջակցության որևէ դրսևորում 
կարևոր է մեզ համար։

ՆՎԻՐԱԲԵՐԵՔ
Ձեր նվիրատվությունն ամբողջությամբ 
ծառայում է Հայաստանի գյուղերում 
կատարվող մեր աշխատանքին։ Նվիրաբերեք 
մեկ անգամ, ամեն ամիս, ամեն տարի, 
տարեդարձի առթիվ նվիրատվություն 
կատարեք կամ դրամահավաք նախաձեռնեք։ 
Ամեն լուման փոփոխության հիմք է։

Նվիրաբերեք այստեղ

ՆՅՈՒ ՅՈՐՔԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
ԱՄՆ, ՆՅ 10010, Նյու Յորք, 5-րդ պող. 149, սեն. 500
+1 (212) 994-8234

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
ՀՀ, Երևան 0001, Հյուսիսային պող. 1, սենյակ 24 

+374 10 533412

ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ ԿԵՆՏՐՈՆ
ՀՀ, Լոռու մարզ, 2031, Դեբետ 1
+374 60 705070

ԳՐԵՔ ՄԵԶ
     coaf@coaf.org
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ 
ԵՆՔ
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