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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱՍՀՆ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության

ԸԿԵԻՊԲ Ընտանիքի, կանանց և երեխաների                       
իրավունքների պաշտպանության բաժին

ՍԾՏԳ սոցիալական ծառայությունների տարածքային 
գործակալություն

ԽՀՀ խնամակալության և հոգաբարձության մարմին

ՔՀԳՎ քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության

ԱԾԽՄ առանց ծնողական խնամքի մնացած

ՀՀ Հայաստանի հանրապետություն

ԿԳՆ կրթության և գիտության նախարարության

ԽՍՀՄ Խորհրդային սոցիալիստական                
հանրապետությունների միություն

ՄԱԿ Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Հայաստանում վերջին տարիներին սոցիալական և մասնավորապես 
կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների պաշտ
պանության ոլորտներում էական բարեփոխումներ են տեղի ունենում: 
Բարեփոխումների վերջնանպատակը երեխայակենտրոն մոտեցումնե րի 
վրա հիմնված ծառայությունների, ընթացակարգերի և օրենսդրության  
ներ դրումն է սոցիալական պրակտիկայում, որպեսզի երեխաների պաշտ
 պանության խնդիրների լուծումը հնարավոր լինի կազմակերպել նրանց  
լավագույն շահերի տեսանկյունից, ինչը նաև Հայաստանի Հան րա
պետության  ստանձնած միջազգային պարտավորությունների իրա
գործման վկայությունը կարող է դառնալ:

Մեր երկրում  երեխաներին և ընտանիքներին ուղղված բազմաթիվ 
ծրագրեր են իրականացվում պետության  հովանավորությամբ, որոնց 
շրջանակներում  երեխաներին ու ընտանիքներին բազմաբնույթ սոցիա
լական ծառայություններ են մատուցվում: Տարաբնույթ ծրագրեր են 
իրականացնում նաև բարեգործական հասարակական կազ մա կեր
պությունները,  հիմնադրամները, ինչպես նաև Հայ առաքելական և 
երկրում գրանցված տասնյակ եկեղեցիներ՝  դիակոնիկ ծրագրերի շրջա
նակներում: 

Պետական սոցիալական ծառայություններն ընդհանրական բնույթ 
ունեն, քանի որ, առանց մարդկանց կարիքների տարբերակման, առա
ջարկվում են ծառայությունների պատրաստի փաթեթներ, մինչդեռ ոչ 
պետական ծառայությունները մեծ մասամբ ավելի անհատականացված 
են, համեմատաբար ավելի ճկուն,  երեխաների ու ընտանիքների առկա 
կարիքներից բխող: 

 Թվում է, թե երեխաներին ու ընտանիքներին սատարող  բոլոր 
հիմնական դերակատարների՝ պետական կառույցների մասնագետների, 
հասարակական, բարեգործական և եկեղեցական կազմա կերպու
թյունների, դիակոնիկ ծառայությունների մասնագետների ընդհանուր 
նպա տակից ելնելով՝ տրամաբանական կլիներ սերտ համագործակ
ցությունը բոլոր կողմերի միջև և նրանց  ջանքերի համադրումը: Նման 
մոտեցումը հնարավորություն կտար գործող ծրագրերի և ծառա
յությունների կարողությունների շրջանակներում հնարավորինս  կանո
նակարգված աջակցություն տրամադրելու կարիքի մեջ գտնվող երե
խաներին  և նրանց ընտանիքներին:   Ինչպես ցույց տվեց ԵԱՀԿ երևա
նյան գրասենյակի աջակցությամբ իրականացված «Երեխա յա կենտրոն 
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արդարադատության ստանդարտների խթանում և հանցավորության 
կանխարգելում» կարճաժամկետ ծրագրի շրջանակ ներում ծավալված 
երկխոսությունների շարքը, բազմաթիվ չլուծված, չկանոնակարգված 
խնդիրներ կան, սակայն ամենակարևորը և առաջնայինը  ծառա
յություններ մատուցողների տեղեկացված չլինելն է կամ թերտեղե կաց
վածությունը միմյանցից:  

Սույն շտեմարանը հասցեագրված է այն մասնագետներին, որոնք 
անմիջականորեն առնչվում են կյանքի դժվարին պայմաններում հայտ
նված և մանավանդ օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող 
երեխաների, դեռահասների և նրանց ընտանիքների հետ և տարա բնույթ  
ծառայություններ են  մատուցում նրանց, ինչպես նաև՝ քաղա քա կա
նություն մշակող և ոլորտի հիմնախնդիրներով զբաղվող  հետա
զոտողներին: 

Շտեմարանը ներառում է տվյալներ երեխաներին և նրանց ըն
տանիքներին սատարող ավելի քան 236 հասարակական կազմա
կերպությունների, 23 հիմնադրամների, 3 ասոցիացիաների,  եկեղեցիների 
կողմից 8 թեմերում  մատուցվող 10 ծառայությունների մասին: 

Հուսով ենք, որ շտեմարանը կլրացնի գործող ծրագրերի, ծառա
յությունների վերաբերյալ տեղեկատվության բացը և հնարավորություն 
կտա մասնագետներին արագ կողմնորոշվելու գործող  ծրագրերի ու  
ծառայությունների ռեսուրսները կարիքի մեջ գտնվող երեխաներին, 
մաս նավորապես օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներին 
ու նրանց  ընտանիքներին  գրագետ հասցեագրելու հարցում: 
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1.1. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելու 
հա    մար օգտագործվել են մասնավորապես հետևյալ աղբյուրները և 
միջոցները.  

1. ինտերնետային կայքեր,  
2. տեղեկատվական համակարգեր («Դեղին էջեր», «Սփյուռ», 

«Արեգ» և այլն), 
3. հեռախոսային հարցում,
4. նախկինում հրատարակված քարտեզագրման ձեռնարկներ, 

շտե մարաններ: 
Անհրաժեշտ է նշել, որ առկա տվյալները որոշակի զտման են են

թարկվել: Շտեմարանում տեղ չեն գտել այն կազմակերպությունները, 
որոնք՝

•	 լուծարվել կամ լուծարման եզրին են եղել, 
•	 տարիներ առաջ երեխաների հետ առնչվող ծրագրեր իրակա  

նացրել են, սակայն այժմ նրանց գործունեության ուղղությունը 
փոխ վել է, 

•	 չեն գտնվել կապի տվյալները  (հնարավոր չի եղել կապ հաս տա
տել), 

•	 կազմակերպությունը չի ցանկացել տեղեկություններ տրամա
դրել իր գործունեության մասին կամ առաջարկված վերջ
նաժամկետը չի պահպանել:

Տեղեկատվության հավաքումն ընթացել է հետևյալ հիմնական 
փուլերով.

•	 տվյալների հավաքում տպագիր աղբյուրներից, զտում,
•	 տեղեկությունների հավաքում կառույցներից նախապես մշակ

ված հարցաթերթին համապատասխան,
•	 տվյալների մուտքագրում,
•	 տվյալների զտում և մշակում:
Այս շտեմարանի միջոցով երեխաների պաշտպանության ոլորտի 

մասնագետներն ու բոլոր շահագրգիռ դերակատարները հեշտությամբ 
կարող են տեղեկություններ ստանալ տարբեր կազմակերպությունների 
և կառույցների կողմից իրականացվող ծրագրերի, տրամադրվող 
ծառայությունների և այլ մանրամասների մասին:  
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Այսպիսով, սույն շտեմարանը կարող է գործիք դառնալ մասնագետի 
ձեռքին տեղյակ լինելու համար, թե իր համայնքում, մարզում կամ 
տարածքում ինչ ծառայություններ են գործում և ինչպես կարելի է գտնել 
նրանց: Համոզված ենք, որ հասցեական ուղղորդումները դեպի 
թիրախային ծառայություններ, ինչպես նաև գործընկերային հարա բե
րությունների ակտիվացումը հնարավորություն կտան ավելի արդյու
նավետ կազմակերպելու ընտանիքներին օգնելու աշխատանքը: 

1.2.  Ինչպե՞ս օգտվել շտեմարանից

Հարգելի՛ գործընկեր, շտեմարանը կազմված է հետևյալ տրամա
բանությամբ, ինչը կօգնի  հեշտությամբ գտնել փնտրվող տեղեկու թյունը: 

Առաջին բաժնում  նկարագրված է, թե ինչպես է հավաքվել 
տեղեկատվությունը սոցիալական ծառայությունների վերաբերյալ և 
ապա ինչպես է մշակվել և վերջնական տեսքի բերվել: Այս բաժնում 
նկարագրված է նաև երեխաների պաշտպանության համակարգը ՀՀ
ում: Այստեղ կարող եք տեղեկություններ ստանալ երեխաների 
պաշտպանության ոլորոտում գործող պետական կառույցների, դրանց 
կողմից իրականացվող ծրագրերի և ծառայությունների մասին:      

Երկրորդ բաժնում  առանձնացված են երեխաներին և ընտա նիք
ներին մատուցվող սոցիալական ծառությունները՝ ըստ մարզերի: Այս 
բաժնում կարող եք գտնել տեղեկություններ նաև պետական աջակ
ցությամբ տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ (ման կատուն, 
խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն և այլն): 
Որպեսզի գրքից հնարավորինս հեշտ լինի օգտվել, երկրորդ ենթա բաժ
նում առանձնացված են ոչ պետական կազմակերպությունները՝ ըստ 
շահառուների խմբերի: Եթե, օրինակ, X կազմակերպության թիրախ 
խում բը և՛ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն են, և՛ կրթությունից 
դուրս մնացած երեխաները, ապա X կազմակերպության անունը կարող 
եք գտնել միաժամանակ երկու ցանկերում: Սա հնարավորություն կտա 
միանգամից գտնելու այն կազմակերպությունները, որոնք աշխատում են 
Ձեր կողմից փնտրվող թիրախ խմբի հետ: Բաժնի վերջին ենթաբաժի նը 
նվիրված է ոչ պետական կազմակերպությունների գործունեության 
հակիրճ ներկայացմանը: Կազմակերպությունները ներկայացված են 
ըստ այբբենական կարգի:  

Երրորդ բաժնում առանձնացված են միայն օրենքի հետ խնդիրներ 
ունեցող երեխաներին տրամադրվող ծառայությունները: Սա թույլ կտա 
օրենքի հետ խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ աշխատող 
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մասնագետներին հեշտորեն գտնել իրենց մարզում գործող կազ
մակերպության անունը, որն աշխատում է տվյալ թիրախ խմբի հետ: 

Չորրորդ բաժնում թվարկված են միջազգային կազմա կեր պու
թյունները և նրանց կոնտակտները, ինչը հնարավորություն կտա 
նախընտրելի տեղեկությունը ստանալու՝ անմիջապես նրանց հետ կապ 
հաստատելով: 

Հույս ունենք, որ այս շտեմարանը Ձեր աշխատանքը կդարձնի էլի 
ավելի դյուրին և  արդյունավետ: 

1.3. Երեխաների պաշտպանության 
համակարգը ՀՀում

Պետական  կառույցները, ծրագրերը և ծառայությունները
Երեխայի պաշտպանության ոլորտում  պաշտոնական գոր ծա ռույ թ

ները վերապահված են հետևյալ կառույցներին.  

1. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
(ԱՍՀՆ) ընտանիքի, կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վար
չություն, 

2. ՀՀ ԱՍՀՆ ժողովրդագրական հարցերի բաժին,
3. ՀՀ մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի ըն  

տանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտ պա
նության բաժիններ (ԸԿԵԻՊԲ), 

4. ՀՀ մարզպետարանների (քաղաքապետարանների) ենթակայու
թյամբ գործող սոցիալական ծառայությունների տարածքային 
գործակալություններ (ՍԾՏԳ), 

5. համայնքների խնամակալության և հոգաբարձության մարմին
ներ (ԽՀՀ), 

6. երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաս
տատություններ,

7. ընդհանուր տիպի մանկատներ, 
8. ընդհանուր տիպի մասնագիտացված մանկատներ,
9. երեխաների սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոններ,
10. մարզպետարանների կրթության, առողջապահության հարցերի 

վարչություններ
11. ՀՀ ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վար

չության (ՔՀԳՎ) անչափահասների իրավունքների պաշտ պա
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նության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի հարցերի 
բաժինը և համապատասխան ստորաբաժանումները,

12. կրթության նախարարությունը՝ համապատասխան  կրթօջախ
ները,

13. առողջապահության նախարարությունը՝ երեխաներին սպա
սարկող պոլիկլինիկաների և հիվանդանոցների ցանցով: Ավելի 
մանրամասն տրված է այն ծառայությունների ու ծրագրերի նկա
րա գրությունը, որոնք ուղղված են կյանքի դժվարին վիճակում 
հայտնված երեխաներին ու նրանց ընտանիքներին:  

Գործող ծրագրերը և ծառայությունները
Կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների հիմնա

խնդիրների ենթաոլորտում ԱՍՀՆի կողմից իրականացվում են պետա
կան բյուջեով հաստատված հետևյալ ծրագրերը.

1. Երեխաների շուրջօրյա խնամք.
2. Մանկական խնամակալական կազմակերպությունների բեռնա

թափում. 
3. Դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաներին սոցիալական 

հոգածության տրամադրում.
4. Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության ծառա

յություններ.
5. Երեխաների խնամքի ոչ պետական ցերեկային կենտրոնների 

կողմից դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիա
լական հոգածություն.

6. Մանկատներում խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին 
դրամական աջակցություն.

7. Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված երեխաների նվա
զագույն կենսապայմանների ապահովում.

8. Խնամատար ընտանիքի ինստիտուտ.
9. Պետական աջակցություն ՀՀ մանկական խնամակալական կազ

մակերպությունների շրջանավարտներին.
10. «Երբ գալիս է սեպտեմբերը»: 

Սոցիալական ապահովության ծրագրեր
Սոցիալական ապահովության բնագավառում պետական միջա

մտությունը հիմնականում իրականացվում է ՀՀ պետական բյուջեի 
միջոցների հաշվին հետևյալ դեպքերում. 

•	 ժամանակավոր անաշխատունակություն և հղիություն, ծննդա
բերության նպաստներ, 
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•	 միանվագ նպաստ, 
•	 մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ,
•	 աղքատության ընտանեկան նպաստ՝ խոցելիության համապա

տասխան միավորների պարագայում: 

Երեխաների պաշտպանության ներկա համակարգի ընդհանուր 
առանձ  նահատկությունները

Երեխաների պաշտպանության եռաստիճան համակարգը ներ դր վել 
է 2005 թ.՝ ազգային մակարդակում ընդգրկելով Երեխանե րի իրա
վունքների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովը, մարզային մա
կարդակում՝ ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտ
պանության բաժինները (ԸԿԵԻՊԲ) և համայնքային մակարդ ակում՝ 
խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովները: Վերջիննե
րս, ցավոք, երեխաների պաշտպանության համակարգում չբերեցին 
ցանկա լի զարգացում և փոփոխություն, հատկապես՝ հաստատություն
նե րում գտնվող երեխաների համար: ԸԿԵԻՊԲների ընդհանրական 
ման դատն է «երաշխավորել առանց ծնողական խնամքի մնացած 
(ԱԾԽՄ) երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը, ընտանիքների, 
կանանց և երեխաների պաշտպանությանն ուղղված քաղաքականու
թյան իրա կանացումը, պետական ծրագրերի իրականացումը՝ ուղղված 
ըն տանիքների, կանանց  և երեխաների սոցիալական պաշտպանու
թյանը»: Սակայն  նրանց կազմը (56 անձ յուրաքանչյուր մարզում) և տե
ղակա յումը միայն մարզային կենտրոններում հնարավորություն չեն 
տալիս արդյունավետ բացահայտելու խոցելի ընտանիքները և աշ
խատելու նրանց հետ: Գտնվելով տեղական ինքնակառավարման 
մակարդա կում՝ խնամակալության և հոգաբարձության հանձնա ժո
ղովները (ԽՀՀ) ԽՍՀՄից մնացած ժառանգություն են: Կա ռավարվելով 
քա ղա քապետի կամ գյուղապետի կողմից՝ դրանք առանց ծնողական 
խնամքի մնացած երեխաների համար կամավորական սկզբունքով 
խնամակալներ են նշանակում, բայց միայն այն դեպքում, երբ ծնողները 
զրկվում են ծնողական իրավունքից: Դրանք իրավունք ունեն ան
հրաժեշտու թյան դեպքում ապահովելու երեխայի բաժանումը ըն տա
նիքից և դիմելու  դատարան ծնողական իրավունքներից զրկելու կամ 
սահմանափակե լու պահանջով: 

Այդ հանձնաժողովների կարծիքն օրենսդրորեն պարտավորեցնող է,  
և չնայած դրանք խնամակալների մշտադիտարկման իրավասություն 
ունեն, այնուամենայնիվ հետագայում չեն կարող որևէ կապ ունենալ 
երեխաներին փակ խնամքի հաստատություններում տեղավորելու հար
ցում: 
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Սոցիալական ծառայությունների տարածքային գրասենյակները 
մար զային մակարդակում են: Ավելի քան 500 քաղծառայող է աշխա տում 
այդ 55 միավորումներում և հետևում «Սոցիալական աջակցության 
մասին» ՀՀ օրենքին: Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող 
տարածքային մարմինը «հայտնաբերում է աղքատ ընտանիքներին և 
հաշվառում ընտանիքների անապահովության գնահատման հա
մակարգում, իրականացնում է դրամական օգնության նշանակումը և 
վճարման կազմակերպումը, …կազմում է հաճախորդի սոցիալհո
գեբանական վերականգնողական անհատական ծրագրեր և դրանք 
իրականացնում ինքնուրույն կամ համագործակցելով համապատաս
խան կազմակերպությունների հետ, …մասնակցում է մարզի, իր 
սպասարկման տարածքի համայնքների սոցիալական զարգացման 
ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին, …քա
ղաքացիներին ապահովում է նրանց անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ և 
խորհրդատվությամբ, առավել խոր մասնագիտական օգնության կարիքի 
դեպքում նրանց կողմնորոշում այլ կազմակերպություններ…» (հոդվ. 19):

Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների բարեփոխման շրջա 
նակում այս ծառայությունների անձնակազմը վերափոխվում է՝ դառ
նալով դեպք վարող և  կատարելով հիմնական՝ խոցելի երեխաներին և 
նրանց ընտանիքներին ծառայություններ տրամադրելու գործառույ թը: 

Ինստիտուցիոնալ խնամք և կրթություն

Մանկատներ 
Մանկատները 24 ժամ գործող հաստատություններ են, խնամում են 

առանց ծնողի խնամքի մնացած երեխաներին (որոնց ծնողները 
հիվանդություն ունեն կամ ի վիճակի չեն և կամ ցանկություն չունեն 
խնամելու երեխաներին): Հայաստանում գործում են 6 պետական և 4 
մասնավոր/բարեգործական մանկատներ: Պետական 6 մանկատներից 
3ը մասնագիտացված են (հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 
համար), 3ը՝ սովորական: Բարեգործական մանկատները ներառում են 
ՍՕՍ մանկական 2 գյուղ և Մայր Թերեզայի անվան երեխաների տունը՝ 
«Տիրամայր Հայաստան» կենտրոնը: 

Մանկատներին հարակից ծրագրերը 

ա.  ՀՀ մանկատներում խնամվող դպրոցական տարիքի երեխա
նե րին դրամական աջակցության տրամադրում, որն իրականացվում է 
ՀՀ պետական բյուջեով 2005 թվականից: ՀՀ մանկատներում խնամվող 
դպրոցական տարիքի` 712 տարեկան երեխաներին ամսական տրա
մադրվում է 2000ական դրամ, 1318 տարեկաններին` 3000ական 
դրամ աջակցություն:
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բ. Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում 
մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանա
վարտ ներին» ծրագիր, որը իրականացվում է  2003 թվականից: 

գ. ՀՀ մանկական խնամակալական կազմակերպությունների 
շրջա նավարտներին կրթաթոշակի և միանվագ դրամական օգնության 
տրամադրում. նախատեսված է ամեն տարի ՀՀ մանկատների շրջա
նավարտներին տրամադրել կրթաթոշակ` յուրաքանչյուրին 10 հազ. 
դրամի չափով և միանվագ դրամական օգնություն` յուրաքանչյուրին 50 
հազ. դրամի չափով:

Գիշերային խնամքի հաստատություններ 
Ի լրումն մանկատների՝ կան նաև 9 փակ կառույցներ, որոնք 

պաշտոնապես կոչվում են երեխայի խնամքի և պաշտպանության 
գիշերօթիկ հաստատություններ (գիշերային խնամքի հաստա տություն
ներ), որոնցից 8ը պետական են, 1ը՝ բարեգործական (Գյումրիում 
Թռչունյանց տունը): Այս հաստատությունները ստեղծվել են 2007 թ. 
գիշերօթիկ դպրոցների փոխակերպման արդյունքում: Ընդունելության 
չափանիշները հստակ չեն, նախապայմանն այն է, որ երեխայի ընտա
նիքը պետք է գրանցված լինի «Աղքատության ընտանեկան նպաստ» 
համակարգում: Այսպիսի հաստատություններ Կենտրոնական և Արևել
յան Եվրոպայում գոյություն ունեն միայն Հայաստանում:    

Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության հաստա
տություններն իրականացնում են 618 տարեկան երեխաների սո
ցիալական վերականգնումը` նրանց շուրջօրյա խնամքն ու դաս տիա
րակությունը, ֆիզիկական, մտավոր և հոգևոր զարգացումը: Այս 
հաս   տատություններում երեխաները կարող են գիշերել շաբաթվա ըն
թացքում, իսկ շաբաթ, կիրակի և տոն օրերը հնարավորության դեպքում 
անցկացնել ընտանիքներում: Գիշերօթիկ հաստատությունում խնամ
վող երեխայի խնամակալ/հոգաբարձու է հանդիսանում նրա ծնողը կամ 
օրինական ներկայացուցիչը (ի տարբերություն մանկատան, որտեղ երե
խայի խնամակալը/հոգաբարձուն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 
հանդիսանում է մանկատունը): 

Հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոցներ
Հատուկ դպրոցները կրթական հաստատություններ են, որոնք 

գործում են կրթության և գիտության նախարարության (ԿԳՆ) ենթա
կայությամբ՝ իրականացնելով կրթություն, խնամք և գիշեօթիկ 
ծառայություններ սաների համար: 23 հատուկ տիպի կրթական 
հաստատություններից (որտեղ սովորում է շուրջ 2650 սան), 22ը 
նախատեսված են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար, և 
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միայն մեկն է նախատեսված հակասոցիալական վարքագիծ ունեցող 
երեխաների համար՝ առանց տերմինի հստակ սահմանման: Սակայն 
իրականում այն, ինչ բազմաթիվ երեխաների բերում է այսպիսի 
դպրոցներ, միայն հատուկ կրթության կարիքներով չի բացատրվում, 
այլև սոցիալտնտեսական պայմաններով կամ նրանց ընտանիքների 
բազմաթիվ դիսֆունկցիաներով, քանի որ դպրոցներն ապահովում են 
սնունդով, խնամքով և ապաստանով: Հատուկ դպրոցները ֆի նան
սավորվում են ըստ երեխաների թվի, որը հնարավորություն է տալիս 
ընդունելու շատ երեխաների, ընդ որում երկրում չկան այս հոսքը 
կանխելու արդյունավետ մեխանիզմներ: Հետևանքն այն է, որ այս 
դպրոցներն ընդգրկում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, 
ինչպես նաև երեխաների, որոնք հատուկ կարիքներ չունեն, բայց 
սոցիալական խնդիրներ ունեցող ընտանիքներից են:       

Համայնքահեն այլընտրանքային խնամք և կրթություն        

Խնամատարություն
Խնամատարությունն օրինական խնամքի տեսակ է, երբ երեխաներն 

իրավասու մարմնի կողմից այլընտրանքային խնամքի նպատակով 
տեղավորվում են ընտանեկան միջավայրում, որը տարբեր  է երեխայի 
սեփական ընտանիքից և ընտրվում է, որակավորվում, հաստատվում, 
իսկ այնուհետև վերահսկվում: Խնամատար ընտանիքը սովորաբար 
ստանում է հատուկ վճար և թույլտվություն: Որպես երեխայի խնամքի 
համակարգի բարեփոխման մաս՝ 2005 թ. ՄԱԿի Մանկական 
հիմնադրամը տեխնիկական աջակցություն տրամադրեց՝ վերանայելու 
ընտանեկան օրենսգիրքը, որպեսզի  հնարավոր լիներ հասցեավորել 
խնամատար խնամքը, ինչպես նաև սկսել խնամատար ընտանիքի 
փորձնական ծրագիրը: 2008 թ. Հայաստանի կառավարությունը երկրում 
խնամատար ընտանիքի ծրագիրը ֆինանսավորելու և ընդլայնելու 
պատասխանատվություն ստանձնեց: 

Ցերեկային խնամք
Համայնքահեն ծառայությունները, որոնք խնամք, պրոֆեսիոնալ 

սոցիալհոգեբանական, կրթական և իրավական ծառայություններ 
են մատուցում դժվարին վիճակում գտնվող երեխաներին և նրանց 
ընտանիքներին, ընտանիքների համար կարևոր աջակցող դեր ունեն՝ 
կանխարգելելու երեխաների հոսքը դեպի հաստատություններ: 
Գոյություն ունեն 3 պետական ցերեկային կենտրոններ (երկուսը գտնվում 
են Երևանում, մեկը՝ Գյումրիում): Այս կենտրոններից մեկը, որը գտնվում 
է Երևանում, ստեղծվել է «Զատիկ» մանկատան փոխակերպման 
արդյունքում: Կան նաև 4 ցերեկային կենտրոններ, որոնք ստեղծվել և 
պահպանվել են «Հույսի կամուրջ» տեղական հասարակական 
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կազմակերպության կողմից և համահիմնադրվել են պետության կողմից: 
Կան նաև այլ մասնավոր ցերեկային կենտրոններ, որոնք գործում են 
հասարակական կազմակերպությունների («Կարիտաս», «Օրրան», 
«Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ», «Հույսի կամուրջ», «Վորլդ 
Վիժն», «Փրկություն», «Լիարժեք կյանք» և այլն) կամ համայնքի 
ջանքերով՝ տրամադրելով մի շարք ծառայություններ սոցիալապես 
խոցելի ընտանիքների երեխաների  և հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների համար: 

Ներառական դպրոցներ
Հայաստանի անկախության առաջին տասնամյակում՝ հետ

խորհրդային  համատեքստում, հատուկ տիպի գիշերօթիկ դպրոց ները 
հաշմանդամ երեխաների համար ֆորմալ կրթություն ստա նալու միակ 
տարբերակն էին: ՄԱԿի Մանկական հիմնադրամի, միջազգային 
կազմակերպությունների, տեղական հասարակական կազմա կեր պու
թյունների աջակցությամբ և կրթության ու գիտության նախա րարության 
սերտ համագործակցությամբ ներառական կրթության փորձնական 
ծրագրեր ներդրվեցին տարբեր դպրոցներում, ինչպես նաև համայնքային 
կենտրոններ ստեղծվեցին դպրոցներին աջակցելու համար: Ի լրումն՝ 
գնահատման կենտրոն ստեղծվեց՝ իր երկու տարածաշրջանային 
գրասենյակներով, որոնք  լիազորված էին վաղ հայտնաբերում և 
ուղղորդման ծառայություններ իրականացնելու հատուկ կրթական 
կարիքներ ունեցող երեխաների համար: Արդյունքում Հայաստանում 
այսօր գրեթե 100 ներառական դպրոց գոյություն ունի, որոնք կրթություն 
են ապահովում հատուկ կարիք ունեցող ավելի քան 2500 երեխայի 
համար:  Ներկայումս միտում կա անցնելու համընդհանուր ներառման: 

Առողջապահական և վերականգնողական ծառայություններ
Վերականգնողական կենտրոնները բուժում և բարդ առող ջա պա

հական վերականգնողական ծառայություններ են կազմակեր պում 
հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար, ինչը կարող է կանխել 
նրանց տեղավորումը հատուկ տիպի մանկատներում և դպրոցներում: 
Այդ կենտրոններում տրամադրվող ծառայությունները ներառում են 
խոսքային խանգարումների կոռեկցիա, այլ համալիր վերականգնողա
կան գործողություններ, հոգեբանական աջակցություն, ինչպես նաև 
բուժման ընթացքում կրթության ապահովում: Այս ծառայությունները 
չափազանց կարևոր են հատկապես հաշմանդամության վաղ բա
ցահայտման և կանխարգելման փուլում՝ կանխելով խանգարումների 
հնարավոր հետևանքները: Այժմ Հայաստանում գոյություն ունի նման 8 
կենտրոն: Չնայած մասնավոր լինելու հանգամանքին՝ որոշ ծառա
յություններ պետության կողմից սուբսիդավորվում են:  
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ՀՀ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող 
հաստատություններում խնամվող երեխաներին ընտանիքներ վե
րադարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում)

Ծրագիրն իրականացնում է «Առավոտ» հասարակական կազ
մակերպությունը և նախատեսում է Լոռու մարզի երեխաների խնամք և 
պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում (Վանաձորի 
մանկատուն, Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 
1 գիշերօթիկ հաստատություն, Ստեփանավանի կրթության առանձ
նահատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների գնահատման կեն տրոն, 
Սպիտակի թիվ 1 հատուկ հանրակրթական հաստատություն) խնամվող 
երեխաներին վերադարձնել կենսաբանական ընտանիքներ, ինչպես նաև 
կանխել ռիսկի ենթակա երեխաների մուտքն այդ հաստատություններ: 

Կենսաբանական ընտանիքներ տեղափոխված երեխաների ըն
տանիքներին դրամական օժանդակության փաթեթի տրամադրում

«Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաս
տատություններում խնամվող երեխաներին ընտանիքներ վերա
դարձնելու ծառայություններ (բեռնաթափում)» ծրագրով նախա տեսվում 
է կենսաբանական ընտանիքներ վերադարձած, ինչպես նաև ծրագրի 
կանխարգելման փուլում ընդգրկված երեխաների ընտանիքներին 
օժանդակության փաթեթ, որը շահառու երեխային տրամադրվում է մեկ 
տարի ժամկետով: Փաթեթը ներառում է սնունդ, հագուստ, կոշիկ, 
գրենական պիտույքներ: Փոխհատուցվում է էլեկտրաէներգիայի ծախսը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում խնամատար ընտանիքի ինս
տիտուտի ներդրման ծառայություններ   

Խնամատարությունը ենթադրում է տարբեր պատճառներով առանց 
ծնողական խնամքի մնացած երեխայի խնամքի և դաստիարակության 
կազմակերպումը մեկ այլ բարենպաստ ընտանիքում` պետության 
որոշակի հովանավորության պայմաններում: 

Խնամատար ընտանիքներում տեղավորված երեխաների կենսական 
պահանջմունքների բավարարման համար խնամատար ծնողներին, 
կնքված պայմանագրի համաձայն, ամսական տրամադրվում է 
դրամական փոխհատուցում երեխայի սննդի, հագուստի, կոշիկների, 
խաղալիքների, անկողնային պարագաների, գրենական պիտույքների, 
գրքերի, դեղորայքի, հիգիենիկ պարագաների և այլ անհրաժեշտ 
ապրանքների համար: Այն համարժեք է պետական հոգածության 
համակարգում` մանկատանը խնամվող մեկ երեխայի ծախսերի համար 
նախատեսված գումարին: Ծրագրի շրջանակներում տարեկան միջին 
հաշվով խնամվում է 5 երեխա:
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝                       
ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

2.1. ԵՐԵՎԱՆ

2.1.1.Պետական աջակցությամբ տրամադրվող 
ծառայություններ

             
N Թիրախ խումբ Անվանում Կոնտակտ

1. 06 տարեկան                
ԱԾԽՄ                        
երեխաներ

 Երևանի 
«Մանկան տուն» 

Ա. Արմենակյան 119, 
հեռ./ֆաքս՝ 
(374 10) 6512 91 / 
65 13 62

2. 618 տարեկան 
սոցիալապես 
անապահով 
երեխաներ

Երևանի երեխաների 
խնամքի և 
պաշտպանության 
թիվ 1 գիշերօթիկ 
հաստատություն

Քանաքեռ, 
Շրջանցիկ թունել
հեռ.` (374 10) 28 54 04,
 / 28 48 76

Երևանի երեխաների 
խնամքի և 
պաշտպանության 
թիվ 2 գիշերօթիկ 
հաստատություն

Նուբարաշեն, 
Չնքուշի 14
հեռ.` (374 10) 47 60 60

3. 018 տարեկան 
ԱԾԽՄ առողջ, 
մտավոր և 
ֆիզիկական թեթև 
արատներ ունեցող 
երեխաներ

Մարի Իզմիրլյանի 
անվան մանկատուն

Յաղուբյան փող. 
փակուղի, 13 շենք
հեռ.` (374 10) 20 15 86

4. 318 տարեկան 
կյանքի դժվարին 
իրավիճակում 
հայտնված 
երեխաներ

«Զատիկ» 
երեխաների 
աջակցության 
կենտրոն

Զաքարիա        
Սարկավագի 145բ 
հեռ.՝ (374 10) 28 34 91,      
28 37 60, 
ֆաքս` (374 10) 28 34 91
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5. 618 տարեկան 
կյանքի դժվարին 
իրավիճակում 
հայտնված երեխաներ

Երևանի Աջափնյակ 
վարչական շրջանի 
երեխաների 
սոցիալական 
հոգածության 
կենտրոն

Մարգարյան 35,
հեռ.՝ (374 95) 3 689 10 
էլ. փոստ՝ 
childcarecenter@mail.ru

6. 918 տարեկան 
կյանքի դժվարին 
իրավիճակում 
հայտնված և 
հակասոցիալական 
վարք դրսևորող 
երեխաներ

Հանրապետական 
թիվ 1 հատուկ 
կրթահամալիր

Վարդաշեն 6/68, 
հեռ.`  (374 10) 45 14 21

7. Հատուկ կարիքներով
(կենտրոնական 
նյար  դային 
համակարգի ախտա
հարումնե րով, 
բնա ծին և ձեռքբերովի 
ֆիզիկական և մտա
վոր  արատ ներ 
ունեցող)  երեխաներ

Միսիոներների 
բարեգործական 
կազմակերպության 
հայկական 
մասնաճյուղ

ՆորքՄարաշի 7 փ.,             
տուն 37
հեռ. (37410) 65 32 93

8. Մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող 
դպրոցահասակ 
երեխաներ

Հանրապետական 
թիվ 2 հատուկ 
կրթահամալիր

Րաֆֆու 113, 
հեռ.` (374 10) 74 22 06

Երևանի մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող երեխաների 
թիվ 2 հատուկ 
(օժանդակ)  դպրոց

Նորքի Այգիներ 247
հեռ.` (374 10) 65 
37 55, 65 55 60 ,                              
(374 91) 42 13 53

Երևանի մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող երեխաների 
թիվ 6 հատուկ  
(օժանդակ) դպրոց

Աճառյան 17,
հեռ.` (374 10) 61 32 10, 
61 32 20

Երևանի մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող երեխաների 
թիվ 11 հատուկ 
(օժանդակ) դպրոց

Նուբարաշենի 6րդ փ. 
շ.1  հեռ.` 
(374 10) 47 61 20, 
47 52 40

Երևանի թիվ 12 
հատուկ դպրոց

Սիմոն Վրացյան 75 
հեռ.` (374 10) 55 22 41, 
55 60 81
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9. Խոսքի ծանր 
խանգարումներ 
ունեցող 
դպրոցահասակ 
երեխաներ

Երևանի խոսքի 
ծանր 
խանգարումներ 
ունեցող երեխաների 
թիվ 8 հատուկ 
դպրոց

Հ. Ներսիսյան 3, 
հեռ.` (374 10) 28 53 51,  
(374 99) 41 60 80

10. Տեսողության 
խանգարումներ 
ունեցող 
դպրոցահասակ 
երեխաներ

Երևանի 
տեսողության 
խանգարումներ 
ունեցող երեխաների 
թիվ 4 հատուկ 
դպրոց

Մամիկոնյանց 31, 
հեռ.` (374 10) 23 50 00

Երևանի թիվ 16 
հատուկ դպրոց

Ավան, Աճառյան 16, 
հեռ.` (374 10) 61 28 40

11. Լսողության 
խանգարումներ 
ունեցող 
դպրոցահասակ 
երեխաներ

Երևանի լսողության 
խանգարումներ 
ունեցող երեխաների 
հատուկ 
կրթահամալիր

Նորքի այգիներ 193, 
հեռ.՝ (374 94) 40 10 45

12. Հենաշարժական 
համակարգի 
խախտումներ ունեցող 
դպրոցահասակ 
երեխաներ

Երևանի 
հենաշարժական 
համակարգի 
խախտումներ 
ունեցող երեխաների 
թիվ 17 հատուկ 
դպրոց

Մոլդովական 41, 
հեռ.` (374 10) 64 66 
01, 64 67 89

13. Դպրոցահասակ 
երաժշտական 
ընդունակությամբ 
երեխաներ

Երևանի 
երաժշտական թիվ 
13 հատուկ դպրոց

Իսակովի 13,
հեռ.՝                                     
(/374 10) 58 18 94
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Ֆրանսհայկական զարգացման հիմնադրամ 133

«Սուրբ Գևորգ» բարեգործական միջազգային միավորում 117
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

46

«Ֆրանսիայի բողոքական եկեղեցու և Հայաստանի 
միջև համերաշխություն» (SPFA) բարեգործական                           
ՀԿի մասնաճյուղ

132

Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն 53

«Աստղիկ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների 
ասոցիացիա

54

«Արազա» ԲՀԿ 55

«Գայանե» ԲՀԿ 58

«Երիտասարդության  կամք» ՀԿ 67

«Զարթոնք89» ՀԿ 69

«Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿ 74

«Լույսի աշխարհ» մանկապատանեկան, 
երիտասարդական կենտրոն 

76

«Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ 87

«Հայաստանի մանկական ասոցիացիա» ՀԿ 87

«Նոր սերունդ» մարդասիրական ՀԿ 107

«Պարգևենք ժպիտ» երիտասարդական ՀԿ 112

«Ջերմիկ անկյուն» հիմնադրամ 113

«Սուրբ Գևորգ» ՀԿ 117

«Օրրան» բարեգործական հասարակական 
կազմակերպություն

131

«Ֆրանսիայի բողոքական եկեղեցու և Հայաստանի 
միջև համերաշխություն»  (SPFA) բարեգործական                           
ՀԿի մասնաճյուղ

132

Ֆրանսհայկական զարգացման հիմնադրամ 133

«Աուդիովիզուալ լրագրողների ասոցիացիա» ՀԿ 51

«Ադամ» առողջապահականերիտասարդական ՀԿ 49

«Ապավեն համայնքներին» ԲՀԿ 52

«Վստահություն» առողջապահական ՀԿ 121

«Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամ 88

«Արարատ» ԲՀԿ 55

«Գթությունը մարդկանց առողջության պահպանման 
պատվիրանն է»

59
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

47

«Արծվաբույն Զեյթուն» հայրենակցական միություն» ՀԿ 57

Ժողովրդավարության և խաղաղության երևանյան 
կենտրոն

75

«Իվերիա» վրացական բարեգործական համայնք» ՀԿ 76

«Կանաչ ճանապարհ սերունդներին» ՀԿ 81

«Համայն կանայք հանուն ամբողջական ·գիտելիքի» ՀԿ 83

«Հայաստանի ազգային սկաուտական շարժում»                 
(ՀԱՍԿ) ՀԿ

86

«Պոնտի հունական» ՀԿ 113

«Հայտուր» սոցիալտնտեսական և մշակութային ՀԿ 90

«Հավատ» վատ լսող երեխաների մայրերի ՀԿ 94

«Ներդաշնակ զարգացում» ՀԿ 106

«Աուդիովիզուալ լրագրողների ասոցիացիա» ՀԿ 51

Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն 53

«Արազա» ԲՀԿ 55

«Բազիս» ՀԿ 58

«Գայանե» ԲՀԿ 58

«ԳՐԵՅԹՄԵԴ» երիտասարդական ՀԿ 60

«Երիտասարդության  կամք» ՀԿ 67

«Զանգակատուն» ԲՀԿ 68

«Զարթոնք89» ՀԿ 69

«Զեյթուն» ՀԿ 70

«Զինվորի մայր» ՀԿ 70

Զոհված և հաշմանդամ սոցիալապես անապահով 
ազատամարտիկների ընտանիքների ՀԿ

71

«Խարիզմա» երիտասարդական ՀԿ 80

«Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» իրավապաշտպան ՀԿ 87

«Հայաստանի մանկական ասոցիացիա» ՀԿ 87

«Հույսի կամուրջ» ՀԿ 99

«Ներդաշնակ զարգացում» ՀԿ 106

«Նոր սերունդ» մարդասիրական ՀԿ 107

«Շողեր միություն» ՀԿ 109
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

48

«Պատերազմի ժամանակ տուժածների ընտանիքների 
իրավունքների կենտրոն» ՀԿ

110

«Սոցիալական արդարություն» ՀԿ 115
«Սուրբ Սանդուխտ» ՀԿ 118
«Տրտու» ՀԿ 123
«Փրկված մասունքներ» ԲՀԿ 127
«Քաղաքացիական հասարակության զարգացման 
կենտրոն» ՀԿ

128

«Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ 129
«Երեխաների աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՕՖ 62
Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 
հիմնադրամ

65

«Սոսե մայրիկ» բարեգործական հիմնադրամ 116
«Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամ 129
«Ֆրանսիայի բողոքական եկեղեցու և Հայաստանի 
միջև համերաշխություն» (SPFA) բարեգործական ՀԿի 
մասնաճյուղ

132

2.1.3. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը՝                
ըստ այբբենական կարգի 

«Ա. Դ. ՍԱԽԱՐՈՎԻ ԱՆՎ. ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Ա. Դ. Սախարովի անվ. մարդու        
իրա վունք ների պաշտպանության հայկական կենտրոն 
Հասցե՝ ք. Երևան, Սարմենի 1, հեռ.՝ (374 10) 58 78 64, 54 29 36,                  
էլ. փոստ՝ sakhfd@arminco.com, վեբկայք՝ www.sakharovcenter.org 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների      
պաշտ պա  նության ոլորտում` իրավաբանական խորհրդատվություն
Մատուցվող ծառայությունները` իրավաբանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ
2. Այլ մասնագիտական՝  իրավաբանական խորհրդատվություն



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

49

Թիրախ խումբը` 1623 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սո  ցիա 
լապես անապահով երեխաներ, փախստական, սոցիալապես անա
պահով ընտանիքներ:
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան 

«ԱԴԱՄ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

Կազմակերպության անվանումը՝ «Ադամ» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Էրեբունի  21, բն. 30, 
հեռ.՝ (374 91) 42 04 89, էլ. փոստ՝ zeinalian_narek@yahoo.com
Կազմակերպության տեսակը` hասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` առողջ ապրելակերպի քարոզում
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական, կրթական
Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում
2. Առողջապահական` առողջ ապրելակերպի քարոզում
3. Կրթական` առողջ ապրելակերպի քարոզում
Թիրախ խումբը` դպրոցականներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆՉԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը՝ Ամերիկայի հայ ավետարանչական 
ընկերակցություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Բաղրամյան 18, հեռ.՝ (374 10) 54 35 76,                 
էլ. փոստ՝ amaa.armenia@amaa.am, վեբկայք՝  www.amaa.am
Կազմակերպության տեսակը` օտարերկրյա իրավաբանական անձի 
առանձնացված ստորաբաժանում
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  նպաստել Հայաստանի ժողովրդի 
բարեկեցությանը, ժողովրդի կյանքի բարելավմանը` կարիքավորներին 
տրամադրելով ֆինանսական, բժշկական օգնություն, կրթական, 
մշակութային ծառայություններ, նաև աջակցություն աշխատանք 
չունեցողներին, առանձնահատուկ ուշադրություն երեխաներին:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, ամառային հանգստի 
կազմակերպում, «Շողիկ» ճամբար



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ
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Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, խաղեր, մանկական 
սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և 
ուղղորդում, բժշկական միջամտության կազմակերպում, 
դեղորայքի տրամադրում, հատուկ մերսման կուրսեր 4 ամիսը 
մեկ անգամ

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, ընտանեկան 
թերապիա

4. Կրթական` մասնագիտական  կողմնորոշում, կրթավճարի 
տրամադրում` մասնակի

5. Մշակութային

6. Դրամական՝ եռամսյակը մեկ

7. Հոգևոր՝  արժեքների զարգացում

Այլ՝ մարզական, իրազեկության բարձրացում

Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամ, տաղանդավոր, 023 
տա րեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, միակողմանի 
ծնողազուրկ, 623 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 612 տա
րեկան ֆիզիկական բռնության ենթարկված, 618 տարեկան հոգե
բանական բռնության ենթարկված, խնամատարության հանձն, 
հաստատությունում խնամվող, 616 տարեկան մուրացիկ, որդեգրված,  
318 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, լքված, անապաստան, 12
18 տարեկան զոհված ազատամարտիկների երեխաներ, ընտանիքներ:

Աշխարհագրական ծածկույթը` 

1. Ք. Երևան 
2. Լոռու մարզ – Սպիտակ, Վանաձոր, Ալավերդի, Ստեփանավան, 

Նալբանդ, Տաշիր 
3. Շիրակի մարզ – Գյումրի, Մարալիկ, Արթիկ 
4. Արարատի մարզ – Արտաշատ, Մասիս 
5. Սյունիքի մարզ – Գորիս, Սիսիան, Կապան 
6. Տավուշի մարզ – Իջևան, Դիլիջան, Բերդ, Նոյեմբերյան 
7. Գեղարքունիքի մարզ – Վարդենիս, Գավառ 
8. Արագածոտնի մարզ – Աշտարակ, Արագածավան, Ապարան, 

Թալին, Արտենի 
9. Վայոց ձորի մարզ – Եղեգնաձոր 
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10. Արմավիրի մարզ – Արմավիր
11.  Արցախ – Հադրութ, Մարտակերտ, Մարտունի, 

Ստեփանակերտ, Շուշի, Ասկերան 

«ԱՆՄՈՌՈՒԿ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Անմոռուկ» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 7/2,
հեռ.՝ (374 10) 38 01 00, (374 99) 38 01 00 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործական օգնության ցուցաբերում
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական
Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` սնունդ 
Թիրախ խումբը` 06 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, 
սոցիալապես անապահով երեխաներ սոցիալապես անապահով, 
բազմանդամ ընտանիքներից
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջան                      

«ԱՈՒԴԻՈՎԻԶՈՒԱԼ ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝                                                           
Աուդիովիզուալ լրագրողների ասոցիացիա
Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 2, 522 սեն., հեռ.՝ (374 60) 62 32 74, 
էլ. փոստ՝ audio.visual@yahoo.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բնակչության իրազեկության 
բարձրացում սոցիալական գովազդների, վավերագրական ֆիլմերի և 
հեռուստահաղորդումների միջոցով
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝

1. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում

Թիրախ խումբը` 623 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
թրաֆիքինգի ենթարկված, 1223 տարեկան սեռական, հոգեբանական 
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բռնության ենթարկված, 323 տարեկան ֆիզիկական բռնության 
ենթարկված, մուրացիկ երեխաներ և երիտասարդներ, սոցիալապես 
անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ՀՀ մարզեր, ք.Երևան

«ԱՊԱՎԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ»                                                
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Ապավեն համայնքներին»
Հասցե՝ ք. Երևան, Կիևյան 5, բն 4, հեռ.՝ (374 10) 22 69 24,                              
էլ. փոստ՝ info@stc.am, վեբկայք՝ www.scpn.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` աջակցել համայնքների կայուն և շարունակական 
զարգացմանը` նպատակ ունենալով նպաստել Հայաստանում աղքա
տության և անհավասարության նվազեցմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական, կրթական, մշա
կութային, բնապահպանական, գյուղատնտեսական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հիգիենիկ պարագաների տրամադրում
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի և 
բժշկական պարագաների տրամադրում

3. Ներառում և մասնակցություն՝ իրազեկության բարձրացում
4. Այլ մասնագիտական՝ գյուղատնտեսական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` երեխաներ, ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Վայոց ձորի մարզի Արփի, Արենի, 
Գետափ, Արտաբույնք, Հորբատեղ, Ագարակաձոր, Մարտիրոս,              
Ելփին, Չիվա և Խաչիկ  գյուղեր

«ԱՌՈՂՋ ՄԱՆՈՒԿ»                                                                  
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Առողջ մանուկ»
Հասցե՝ ք. Երևան, Նոր Նորքի 6րդ զանգված, Շոպրոնի 3րդ նրբ.,             
շ. 5. բն. 20, հեռ.՝ (374 10) 66 37 07, (374 55) 65 37 07
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

53

պաշտպանության ոլորտում` մարզաառողջական ծրագիր, 
հենաշարժական շեղում ունեցող երեխաների բուժում
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական
Աջակցության տեսակը՝
1. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, բժշկական պարագաների 
տրամադրում, վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում
Թիրախ խումբը` 27 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան 

«ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝
Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն
Հասցե՝ ք. Երևան, Նոր Նորքի 1ին զանգված, Նանսենի 3, 
հեռ.՝ (374 10) 63 39 13, (374 77) 08 30 84, 
էլ. փոստ՝ bejanyan@ache.am, վեբկայք՝ www.ache.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  երեխաների  և  ընտանիքների 
իրավունքների,  շահերի  և հոգեկան առողջության  պաշտպանություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար՝ սոցիալական, կրթական, 
հոգեբանական, վճարովի` առողջապահական, 
կրթական, հոգեբանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Առողջապահական` վերականգնողական ծառայությունների 
տրամադրում

2. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա

3. Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

4. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
5. Այլ մասնագիտական` հոգևոր  արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` 323 տարեկան երեխաներ/երիտասարդներ,                             
ընտա նիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան, ՀՀ մարզեր
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«ԱՍՏՂԻԿ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Կազմակերպության անվանումը՝ 
«Աստղիկ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ասոցիացիա
Հասցե՝ ք. Երևան, Ն. Զարյան 21, հեռ.՝ (37410) 231584, (37491) 
430657, 326600, Էլ. փոստ՝ levast@yahoo.com
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հաշմանդամ երեխաների 
և ընտանիքների անդամների իրավունքների ու շահերի 
պաշտպանություն
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական 
պիտույքներ, «Սուրբ Ծննդի» նվերներ 

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում, երթեր,  հյուրասիրություն բացօթյա սրճարանում, 
հանգստի կազմակերպում

6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, 
սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ երեխաներ և երիտասարդներ, 
1823 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած երիտասարդներ, 
հաստատության շրջանավարտ,  1216, 1823 տարեկան տաղանդավոր 
պատանիներ և երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով, խնամատար, 
հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան 
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«ԱՐԱԶԱ»                                                                                 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Արազա» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3, 3րդ մ/շ, 203 սենյակ, 
հեռ.՝ (374 10) 22 29 68, էլ. փոստ՝ araza.ngo@gmail.com  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մարդու իրավունքների և շահերի 
պաշտպանության միջոցով աջակցել  իրավական, ժողովրդավարական, 
զարգացած տնտեսությամբ և բնակչության բարձր կենսամակարդակով 
պետության կայացմանը, նպաստել հասարակության խոցելի 
խմբերի մարդու իրավունքների (քաղաքացիական, աշխատանքային, 
զբաղվածության, սոցիալական, կրթական, առողջապահական) ու 
շահերի պաշտպանությանը: 
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝

1. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

2. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում, 
շահերի պաշտպանություն

3. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
4. Թիրախ խումբը` երեխաներ, ընտանիքներ

Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի բոլոր  վարչական շրջանները, 
Հայաստանի մարզերը, եթե բնակչությունը կարողանում է օգտվել 
հաղորդակցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներից:

«ԱՐԱՐԱՏ»                                                                                
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Արարատ»
Հասցե՝ ք.Երևան, ՆարԴոսի 4, բն. 40, հեռ.՝ (374 99) 38 22 50,                               
էլ. Փոստ՝ mnelly1700@gmail.com
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  հոգևոր և ստեղծագործական 
ունակություններ ունեցող անձանց միավորում, հոգևոր, մշակույթային 
կյանքի զարգացումը և մատաղ սերնդի բարոյական ու գեղագիտական 
դաստիարակությունը խթանող ծրագրերի իրականացում:
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական, մշակութային, 
բնապահպանական
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Աջակցության տեսակը՝

1. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում

2. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում

3. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում 
4. Թիրախ խումբը` երեխաներ, ընտանիքներ

Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Աբովյան, Արարատ քաղաքներ

«ԱրԲեՍ» ԱԿ

Կազմակերպության անվանումը` «Արբես» ԱԿ
Հասցե` ք. Երևան, Մամիկոնյանց 30,  հեռ.՝ (374 10) 23 68 831111, 
ֆաքս՝ (374 10) 28 41 70
Կազմակերպության տեսակը` սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մտավոր, ֆիզիկական, շարժողական, 
լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների վերականգնողական 
բուժում 
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի տրամադրում, 
բժշկական պարագաների տրամադրում, վերականգնողական 
ծառայությունների տրամադրում
Թիրախ խումբը` 018 տարեկան նյարդաբանական, մտավոր և 
հոգեկան խնդիրներով, նաև զարգացման պերվազիվ 
խանգարումներով` աուտիզմով երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան,  Սպիտակ, Վանաձոր, Գավառ, 
Գյումրի, Արմավիր, Իջևան, Արտաշատ քաղաքներ

«ԱՐԵՎԻԿ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Արևիկ» հաշմանդամ երեխաների 
ծնողների հասարակական կազմակերպություն 
Հասցե՝ ք. Երևան, Ավան Առինջ, 7 մ/մ, հեռ.՝ (374 10) 62 07 83,                 
(374 94) 52 55 26
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
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Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հաշմանդամների իրավունքների 
պաշտպանություն, ուսուցում
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա 
4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում
5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սո
ցիալապես անապահով, զոհված ազատամարտիկների երեխաներ, 
զոհված ազատամարտիկների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ԱՐԾՎԱԲՈՒՅՆ ԶԵՅԹՈՒՆ»                                                    
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Արծվաբույն Զեյթուն» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 11, հեռ.՝ (374 93) 63 72 11,                   
էլ. փոստ՝ artsvabuyn.zeytun@yandex.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բնիկ զեյթունցի ընտանիքների 
իրավական և սոցիալական շահերի պաշտպանություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական, 
իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
1. Կրթական՝ ոչ ֆորմալ, ռազմահայրենասիրական
2. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 
3. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
Թիրախ խումբը` զեյթունցիների երեխաներ, զեյթունցի ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան քաղաքի ՔանաքեռԶեյթուն                   
և այլ համայնքներ, որտեղ ապրում են զեյթունցի ընտանիքներ:



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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«ԲԱԶԻՍ»                                                                                  
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Բազիս» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Լենինգրադյան 52/129, հեռ.՝ (374 93) 03 76 30,                
էլ. փոստ՝ gayanein@yandex.ru  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեխաների իրավունքների 
պաշտպանություն
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
մշակութային
Աջակցության տեսակը՝

1. Սոցիալհոգեբանական՝ խմբային թերապիա
2. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում
3. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում, 
4. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, կրթությունից դուրս մնացած, բռնությունների ենթարկված, 
մուրացիկ, օրենքի հետ կապված խնդիր ունեցող երեխաներ, երի
տասարդներ, ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ԳԱՅԱՆԵ»                                                                                  
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Գայանե» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Նուբարաշեն տուն 10,  հեռ.՝ (374 10) 43 79 15, էլ. 
փոստ՝ ymityan@rambler.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործական գործունեություն
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական 
պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի տրամադրում



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ
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3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում, 

5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սո ցիա
լապես անապահով, միակողմանի, երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված 
ազատամարտիկների, 618 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 
323 տարեկան տաղանդավոր, 1623 տարեկան հաս տա տության 
շրջանավարտ, օրենքի հետ կապված խնդիր ունեցող երեխաներ, 
երիտասարդներ, զոհված ազատամարտիկների, փա խստական, ազգա
յին, կրոնական փոքրամասնությունների, սոցիալապես անա    պա հով, 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի 6 վարչական շրջաններ, 
Խարբերդ, Նուբարաշեն, Գեղարքունիք, Գառնի, Սպիտակ, Վեդի, Վայք, 

«ԳԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱՆՆ Է»                                                                           
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Գթությունը մարդկանց 
առողջության պահպանման պատվիրանն է» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Ն. Տիգրանյան 19/1, բն. 8, հեռ.՝ (374 96) 23 45 63, 
էլ. փոստ՝ lediti@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել անապահով ընտանիքներին, 
հաշմանդամ երեխաներին, միայնակ թոշակառուներին և այլն, 
տրամադրել բժշկական օգնություն:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
դեղորայքի տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում

3. Կրթական՝ մասնագիտական ուսուցում



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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Թիրախ խումբը` երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, 
փախստական, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի բոլոր վարչական շրջանները, 
Տավուշի, Գեղարքունիքի, Արմավիրի մարզեր

«ԳՈՅԱՄԱՐՏ»                                                                              
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ 
«Գոյամարտ» համազգային բարեգործական միավորում
Հասցե՝ ք. Երևան, Իսահակյան 16, հեռ.՝ (374 10) 58 97 14
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական միավորում
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` խաղաղ բարեկեցիկ կյանքի ապահովման 
գործունեության ներդրում պետական շինարարության մեջ:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝

1. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում 

2. Կրթական՝ կրթավճարի տրամադրում՝ միջնորդում
3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 
4. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 1623 տարեկան զոհված ազատամարտիկների              
երե  խաներ, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` 
Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախ

«ԳՐԵՅԹՄԵԴ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ                                         
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «ԳՐԵՅԹՄԵԴ» երիտասարդական 
հասարակական կազմակերպություն 
Հասցե՝ ք. Երևան, Գլինկայի 6, բն 82, հեռ.՝ (374 99) 00 77 17,                        
էլ. փոստ` info@greatmed.am, վեբկայք` www.greatmed.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  խթանել երիտասարդական 
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հասարակական միավորումների փոխհամագործակցությունը և 
թիմային աշխատանքի զարգացումը, նպաստել հասարակության և 
հասարակական միավորումների փոխադարձ կապի սերտացմանը, 
հասարակության զարգացմանն ու բարեկեցության ապահովմանը:   
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական, կրթական, 
իրավաբանական, մշակութային, գյուղական երիտասարդության 
զարգացման ծրագրեր

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

գյուղատնտեսական խորհրդատվություն, հոգևոր արժեքների 
զարգացում

Թիրախ խումբը` 1623 տարեկան հաշմանդամ, սոցիալապես                            
անա պա հով, տաղանդավոր երեխաներ և երիտասարդներ

Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան, ՀՀ մարզեր

«ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ ԱՅՍՕՐ»                                                      
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Դեմոկրատիան այսօր» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Թումանյան 40, բն. 6, հեռ.՝ (374 10) 53 19 56, 
վեբկայք՝ http://www.democracytoday.am/ 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեխաներին արհեստ և արվեստ  
սովորեցնել (նկարչություն, կար ու ձև, մետաքսի վրա նկարչություն, 
կավագործություն, հելունագործություն, ուլունքագործություն), 
որպեսզի նաև բազմակողմանի հմտություններ  ունենան և 
հետագայում՝ կայուն ապրուստի միջոցներ:
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական 

պիտույքներ .մանկատան երեխաներին 
2. Սոցիալհոգեբանական` անհատական թերապիա 
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3. Կրթական՝ մասնագիտական ուսուցում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 

5. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում
Թիրախ խումբը` 1618 տարեկան հաշմանդամ, երկկողմանի ծնո
ղազուրկ, 1218 տարեկան սոցիալապես անապահով երեխաներ, սոցիա
լապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ»                   
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ 
«Դպրոցականների օլիմպիական շարժում» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 24/2, հեռ.՝ (374 10) 72 60 45,                
42 22 17, (374 91) 23 29 62
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` օժտված երեխաների հայտնաբերում և 
աջակություն նրանց զարգացմանը 
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական
Աջակցության տեսակը՝
1. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական          

ուսու ցում, օլիմպիադաների կազմակերպում տեղում և օնլայն 
Թիրախ խումբը` 1223 տարեկան տաղանդավոր երեխաներ, 
երիտասարդներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ՀՀ, Արցախ, Ջավախք

«ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ Երեխաների աջակցության կենտրոն 
Հասցե՝ ք. Երևան, Ուլնեցու 64, հեռ.՝ (374 60) 54 01 50, թեժ գիծ`        
0800 61 111 կամ (374 10) 24 15 80, ֆաքս (374 10) 24 01 21,                    
էլ. փոստ` farz@far.am, վեբկայք՝ www.armenianchildren.org, www.farusa.org 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` օգնել ճգնաժամային իրավիճակում 
հայտնված երեխաներին և նրանց ընտանիքներին՝ մեղմելու առկա 
սոցիալական ռիսկերը, նպաստել ՀՀում երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության համակարգի արդյունավետ գործառնմանը:
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Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, հոգեբանական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, սնունդ, բնակարանային պայմանների 

բարելավում, կենցաղային ապրանքների տրամադրում, հիգիենիկ 
պարագաների, գրենական պիտույքների տրամադրում, 
ժամանակավոր կացարան

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում

6. Դրամական` ամսական, միանվագ
7. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` 318 տարեկան կյանքի դժվարին իրավիճակներում 
հայտնված երեխաներ և նրանց ընտանիքները
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՈԱԿ)

Կազմակերպության անվանումը՝ Երևանի Աջափնյակ վարչական 
շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն 
Հասցե՝ ք. Երևան, Մարգարյան 35, հեռ.՝ (37495) 368910,                          
Էլ. փոստ` childcarecenter@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` համայնքային ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (ՀՈԱԿ)
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սոցիալական աջակցություն Երևանի 
Աջափնյակ վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով, 618 
տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքներին, շահառու երեխաների 
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ցերեկային խնամք, կազմակերպության նախկին շահառու երեխաների 
վերահսկողություն
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական 
պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա, խաղային թերապիա

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, սոցիալ
մանկավարժական` ուղղված կյանքի հմտությունների 
ձևավորմանը, գեղագիտական դաստիարակություն, ծնողների 
համար ուսուցողական ծառայություններ

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում

6. Դրամական՝ ճանապարհածախս
7. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում 

Թիրախ խումբը` 618 տարեկան երեխաներ, օրենքի հետ կապված 
խնդիր ներ ունեցող երեխաներ, բոլոր ընտանիքները
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջան

«ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Երեխաների զարգացման 
միջազգային կենտրոն 
Հասցե՝ հեռ.՝ (374 91) 45 19 79, էլ. փոստ՝ narinvard@gmail.com, 
վեբկայք՝ www.anf.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցություն ցուցաբերել ինչպես 
աուտիզմ և զարգացման այլ խանգարումներ ունեցող անձանց,        
այնպես էլ նրանց ընտանիքներին, ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ 
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աուտիզմ և զարգացման այլ խանգարումներ ունեցող անձանց 
կրթության և զբաղվածության համար, կազմակերպել սեմինարներ և 
վերապատրաստման դասընթացներ, իրագործել աուտիզմով 
ախտորոշված անձանց մասնագիտական կրթության զարգացումը և 
նրանց սոցիալական ադապտացիան:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական

Աջակցության տեսակը՝
1. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 

թերապիա
2. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 018 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ,             
հաշմանդամ երեխա ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ»

Կազմակերպության անվանումը՝ Երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության  բարեգործական հիմնադրամ
Հասցե՝ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 51, հեռ.՝ (374 10) 57 32 36,                      
էլ. փոստ` qocharyan11@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` պաշտպանել  երեխաների և 
ընտանիքների շահերը  տարբեր ոլորտներում
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ, կենցաղային ապրանքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, ընտանեկան 
թերապիա
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4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում
6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` 323 տարեկան նպաստառու, 016 տարեկան սո
ցիալապես անապահով, ֆիզիկական, հոգեբանական բռնության 
ենթարկված, 618 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, ծնողազուրկ, 
լքված, 018 տարեկան խնամակալության տրված, օրենքի հետ կապված 
խնդիրներ ունեցող երեխաներ, սոցիալապես անապահով, անապաստան, 
բազմազավակ, խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան,  ՀՀ մարզեր

«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ 
Երիտասարդական ակումբների դաշնություն 
Հասցե՝ ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 41/1, հեռ.՝ (374 10) 58 87 68,                 
էլ. փոստ՝ fyca@sci.am, վեբկայք՝ www.fyca.net 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` միավորելով երիտասարդական 
ակումբներին` բարձրացնել երիտասարդ սերնդի դերը (երեխաներ, 
պատանիներ, երիտասարդներ) պետության մեջ ու քաղաքացիական 
հասարակության կայացման գործում:  
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
մշակութային, բնապահպանական, գյուղատնտեսական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական 
պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական
5. Այլ մասնագիտական` գյուղատնտեսական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում 
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Թիրախ խումբը` 1216, 1823 տարեկան հաշմանդամ, 616 տարեկան 
նպաստառու, ծնողազուրկ, 623 տարեկան սոցիալապես անապահով, 
612, 1823 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 612 տարեկան 
անապաստան, խնամարկյալ, հաստատությունում խնամվող, 612,                      
1623 տարեկան տաղանդավոր երեխաներ և երիտասարդներ, ազգային 
փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապահով, անապաստան, 
բազմազավակ, խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`  
ք. Երևան, ՀՀ 10 մարզեր, 19 քա  ղա քներ

«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄՔ»                                              
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Երիտասարդության  կամք»
Հասցե՝ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 65 ա, 5րդ հարկ, հեռ.՝ (374 10) 23 22 60, 
(374 94) 74 54 74, (374 96) 74 54 74, (374 55) 74 54 74, (374 98) 10 73 07, 
(374 91) 35 25 44, (374 55) 80 19 72 (374 77) 64 92 62, (374 95) 76 77 08, 
էլ փոստ՝ youthwill@mail.ru, 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել մարդու անկաշկանդ, 
բազմակողմանի և ներդաշնակ զարգացմանը, երիտասարդության 
ազատ, անվտանգ, բարեկեցիկ ու արժանապատիվ ապրելու 
իրավունքի իրականացմանը, մատաղ սերնդի և երիտասարդության 
ռազմահայրենասիրական և հայեցի դաստիարակությանը, 
մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ժողովրդավարական 
ինստիտուտների ձևավորմանը և պետության ինտեգրմանը 
համաշխարհային առաջադեմ ընտանիքին:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական միջամտության կազմակերպում 

պետական պատվերի շրջանակներում
3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական 

Թիրախ խումբը` բոլոր երիտասարդներն ու երեխաները, օրենքի հետ 
կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, 
սոցիալապես անապահով, երիտասարդ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ՀՀ բոլոր մարզերը և Արցախ



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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«ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ»                                                                    
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Զանգակատուն» 
Հասցե՝ ք. Աշտարակ, հեռ.՝ (374 93) 20 93 53,                                                  
էլ. փոստ` kara_grig@yahoo.co.uk 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել ընտանիքների և նրանց 
դպրոցահասակ երեխաների հզորացմանը, զարգացնել նրանց 
կարողությունները և դարձնել նրանց սեփական կյանքում և 
համայնքում դրական փոփոխությունների ակտիվ մասնակիցներ:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, սնունդ, կենցաղային ապրանքներ, 
հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում 

6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
հոգևոր արժեքների զարգացում 

Թիրախ խումբը` զոհված ազատամարտիկների, փախստական, ազ
գային, կրոնական փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապա
հով, անապաստան, բազմազավակ ընտանիքներ և նրանց երեխաներ, 
օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջան, 
Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ
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«ԶԱՐԹՈՆՔ89»                                                                          
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Զարթոնք89» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Սեբաստիա 104, հեռ.՝ (374 10) 77 31 28,                           
էլ. փոստ՝ zartonk89@netsys.am, zartonkptpi@gmail.com,                                                                                               
վեբկայք՝ www.zartonk89.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել երեխաների, դեռահասների, 
երիտասարդների կրթությանը, առողջությանը, իրավունքների 
պաշտպանությանը, նպաստել հանրապետության տարբեր 
մարզերում խոսքի ազատությանը և բազմակարծությանը, զարգացնել 
երիտասարդության շրջանում  ՏՏի կիրառմամբ  լրագրողական 
հետազոտական, ստեղծագործական ունակությունների բարձրացմանը:  
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական 
պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում 

6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
հոգևոր  արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` 623 տարեկան  երեխաներ և երիտասարդներ, օրենքի 
հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ, ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան,  Վանաձոր, Հրազդան, Մար տու
նի, Ջերմուկ քաղաքներ,  Գանձաքար, Առափի, Շենիկ, Շաքի, Բյուրա
կան. Խոր վիրապ գյուղեր



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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«ԶԵՅԹՈՒՆ»                                                                               
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Զեյթուն» 
Հասցե՝  ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 11,  հեռ.՝ (374 10) 23 42 27,                                                    
(374 99) 23 42 27 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել հաշմանդամ երեխաների 
իրավունքների պաշտպանությանը
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում
3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 

թերապիա, ընտանեկան թերապիա
4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրավազեկության 

բարձրացում 
6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ և երիտա
սարդներ,  հաշմանդամ երեխա ունեցող ընտանիքներ

Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչա
կան շրջան

«ԶԻՆՎՈՐԻ ՄԱՅՐ»                                                                                      
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Զինվորի մայր» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 5, սենյակ 109, հեռ.՝ (374 10) 25 35 02, էլ. 
փոստ՝ anahit.hovnanyan@gmail.com, վեբկայք՝ www.zinvorimairngo.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  կրթական և իրավական աջակցություն 
զինծառայողների ընտանիքներին



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ
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Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
2. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, ընտանեկան 

թերապիա
3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում 
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում
Թիրախ խումբը` 1623 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, 
սոցիալապես անապահով, կրթությունից դուրս մնացած, ծնողազուրկ, 
զոհված ազատամարտիկների, տաղանդավոր, որդեգրված, 1823 
տարեկան բռնությունների ենթարկված, խնամատարության տրված, 
1618 տարեկան խնամարկյալ երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված 
ազատամարտիկների, փախստական, ազգային 
փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, 
խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

ԶՈՀՎԱԾ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ 
ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ                                 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Զոհված և հաշմանդամ 
սոցիալապես անապահով ազատամարտիկների ընտանիքների 
հասարակական կազմակերպություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 11, հեռ.՝ (374 10) 24 49 89,             
(374 93) 53 66 12
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործական, կրթական, 
առողջապահական աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական,
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Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, հիգիենիկ պարագաներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում
3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում 
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` հաշմանդամ, զոհված ազատամարտիկների 
ընտանիքներ և երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի ՔանաքեռԶեյթուն, Ավան, 
Մալաթիա, Շենգավիթ, Էրեբունի, Նոր Նորք վարչական շրջաններ

«ԷԽՈ»                                                                                        
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «ԷԽՈ» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 17, 2րդ հարկ, գրասենյակ 34, 
հեռ.՝ (374 60) 48 94 54, էլ. փոստ` info@ekhongoarmenia.am,                       
վեբկայք` www.ekho.am, www.irazekum.org   
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  աջակցել հաշմանդամ երեխաներին, 
երիտասարդներին և հոգեպես հենարան դառնալ նրանց ծնողներին` 
իրականացնելով առողջապահական, կրթական, մշակութային, 
սոցիալական, զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված 
ծրագրեր, որոնց շնորհիվ հաշմանդամ երեխաներն ու երիտասարդները 
կհաղթահարեն հասարակությունից մեկուսացված լինելու զգացումը, 
կինտեգրվեն հասարակական կյանքին:
Մատուցվող ծառայությունները` 
անվճար սոցիալական, առողջապահական, կրթական, իրավաբանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` նվերներ
2. Առողջապահական` դեղորայքի տրամադրում, բժշկական 

պարագաների տրամադրում
3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 
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Թիրախ խումբը` 018 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, կրթությունից դուրս մնացած, միակողմանի ծնո
ղազուրկ, լքված/անտեսված, խնամարկյալ, երեխաներ, փախստա կան, 
սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, հաշմանդամ ունե ցող                           
ըն տանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ԷՄՄԱՆՈՒԵԼ»

Կազմակերպության անվանումը՝ «Էմմանուել» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Բագրատունյաց 5, սենյակ 22, հեռ. (374 99) 53 12 71, 
էլ. փոստ՝ manuel7@mail.ru, ֆեյսբուքյան էջ՝ Emmanuel NGO
Կազմակերպության տեսակ` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նյութական և բարոյական աջակցություն 
հատուկ կարիքներով երեխաներին և նրանց ընտանիքներին:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում, վերականգնողական 
ծառայությունների տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա

4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում

5. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` 318 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, ծնողազուրկ, լքված, տաղանդավոր երեխա ներ, 
զոհված ազատամարտիկների,  սոցիալապես անապահով,  բազմա զա
վակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` 
Երևան, Ալավերդի, Նոյեմբերյան քաղաքներ
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«ԸՆԴԴԵՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՄԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ»                   
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ 
«Ընդդեմ իրավական կամայականության»
Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 6, հեռ.՝ (374 10) 58 28 19,                 
(374 98) 58 28 19, էլ. փոստ՝ info@favl.am, վեբկայք՝ www.favl.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  նպաստել միջազգային մարդասիրական 
իրավունքի, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 
տարածմանը, հեռավոր համայնքների սոցիալտնտեսական և 
քաղաքացիական զարգացմանը, քաղաքացիական հասարակության 
ձևավորմանը, Հայաստանում ժողովրդավարական ավանդույթների 
հաստատմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, հիգիենիկ պարագաներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում, վերականգնողական ծառայությունների 
տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա 

4. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում 
5. Դրամական` ըստ պահանջի 
6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 1623 տարեկան հաշմանդամ, 623 տարեկան 
նպաստառու, սոցիալապես անապահով, կրթությունից դուրս մնացած, 
բռնությունների ենթարկված, ծնողազուրկ, լքված, անապաստան, 
խնամարկյալ, խնամատարության տրված, որդեգրված, 
հաստատությունում խնամվող, հաստատության շրջանավարտ, զոհված 
ազատամարտիկների 1623 տարեկան երեխաներ և երիտասարդներ,  
զոհված ազատամարտիկների, փախստական, ազգային 
փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, 
խնամակալ, խնամատար ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` 
Վայոց ձորի, Սյունիքի, Տավուշի, Լոռու, Շիրակի մարզեր
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«ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ                       
ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Ժողովրդավարության և 
խաղաղության երևանյան կենտրոն
Հասցե՝ ք. Երևան, Անդրանիկի 20/66, հեռ.՝  (374 10) 72 87 80,                  
(374 55) 49 64 04, էլ. փոստ՝ ycdp_arm@yahoo.com, 
aminasyan80@gmail.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել Հայաստանում 
ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացմանը, իրավական 
պետության կայացմանը, քաղաքացիական հասարակության 
զարգացմանը և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, վառելանյութ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում
3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
4. Դրամական՝ ըստ անհրաժեշտության և հնարավորությունների
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` սոցիալապես անապահով առողջական խնդիրներ 
ունեցող,  6 18 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած երեխաներ և 
երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն, 
Երևան քաղաքում՝  առավել ակտիվ

«ԻԶԱԲԵԼ» ՇՆՈՐՀԱԼԻՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ»                              
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Իզաբել» շնորհալիների կենտրոն
Հասցե՝ ք. Երևան, Գյուլբենկյան 36, բն. 29, Հեռ.՝ (37410) 226983, էլ. 
փոստ՝ isa_avagyan@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
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պաշտպանության ոլորտում` շնորհալի երեխաների հայտնաբերում և 
ներկայացում հանրությանը ՀՀում և արտերկրում:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝

1. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 
2. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` 618 տարեկան տաղանդավոր երեխաներ և                            
երիտա սարդներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ԻՎԵՐԻԱ» ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ 
«Իվերիա» վրացական  բարեգոր ծական համայնք
Հասցե՝ ք. Երևան, Օրբելի 6, բն. 44, հեռ.՝ (374 10) 26 61 83,                         
էլ. փոստ՝ iveria.armenia@gmail.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների                   
պաշտ պանության ոլորտում` վրացերենի ուսուցում
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական
Աջակցության տեսակը՝
1. Կրթական՝ ոչ ֆորմալ կրթություն
 Թիրախ խումբը` բոլոր դիմող երեխաները
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ԼՈՒՅՍԻ ԱՇԽԱՐՀ» ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ,                                                                                        
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»                                                
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Լույսի աշխարհ» 
մանկապատանեկան, երիտասարդական կենտրոն
Հասցե՝ ք. Երևան, Անդրանիկի 30/45, հեռ.՝ (374 95) 70 11 45,                    
էլ. փոստ՝ lamekngo@mail.ru, վեբկայք՝ www.lamek.am
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործության իրականացում
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, մշակութային
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Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ, կենցաղային ապրանքներ, 
բնակարանային պայմանների բարելավում 

2. Առողջապահական` դեղորայքի տրամադրում
3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա 
4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում, ընդհանուր զարգացում
5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում
6.  Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա
7. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` 016 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա պա
հով, 023 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, մուրացիկ, հաստա
տությունում խնամվող, հաստատության շրջանավարտ երե խաներ և 
երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՊԻՆԱԼ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ  «ԼՈՒՅՍԻ ՇՈՂ»                                                                                                                                             
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ Հայաստանի սպինալ և այլ 
հաշմանդամների «Լույսի շող» բարեգործական հիմնադրամ
Հասցե՝ ք. Երևան, Ն. Ադոնցի 17,  հեռ.՝ (374 10) 23 31 90 (374 99) 23 31 90, 
Էլ. փոստ՝ ishxanuhi.harutjunyan@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, մշակութային, վճարովի 
իրավաբանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ, բնակարանային պայմանների 
բարելավում, ժամանակավոր կացարանի տրամադրում կամ 
կացարանի վարձավճարի ժամանակավոր տրամադրում

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
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տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում
3. Կրթական՝ կրթավճարի տրամադրում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական
5. Դրամական` տարին մեկ անգամ
6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սո ցիա
լա պես անապահով երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազա տա
մարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, անա պաստան, 
բազմազավակ, խնամակալ, որդեգրող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Գյումրի, Եղեգնաձոր, 
Արտաշատ քաղաքներ, գյուղ Շահումյան.

«ԼՈՒՍԱՇՈՂ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Լուսաշող» հաշմանդամ 
երեխաների ծնողների հասարակական կազմակերպություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 56/41, 
հեռ.՝ (374 10) 48 82 58,  (374 95) 48 82 58
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  մարդասիրական օգնություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար` սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 

գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում
3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում
5. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում, 

իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, սոցիալապես անապահով, 
018 տարեկան ծնողազուրկ, հաշմանդամ ծնող ունեցող երեխաներ և 
երիտասարդներ, հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջան



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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«ԼՈՒՍԻՆԵ» ԿԱՆԱՆՑ                                                                  
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Լուսինե» կանանց հասարակական 
կազմակերպություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Հալաբյան 57/5, հեռ.՝ (374 10) 34 67 79,                 
(374 77) 34 67 79, էլ. փոստ՝ lusinengo@rambler.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել սոցիալապես անապահով 
բազմազավակ ընտանիքների սոցիալական կայունության, իրավական 
պաշտպանվածության ապահովմանը, այդ ընտանիքների երեխաների 
մեջ ազգային և համամարդկային արժեքների ձևավորմանը, կրթական, 
հոգևորմշակութային կարողությունների զարգացմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա

4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում

Թիրախ խումբը` 616 տարեկան հաշմանդամ, 316 տարեկան նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, 612 տարեկան ծնողազուրկ երե
խաներ, սոցիալապես անապահով, բազմանդամ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Աջափնյակ, Քանաքեռ –
Զեյթուն վարչական շրջաններ

«ԽԱՏՈՒՏԻԿ» ԿՐԹԱԿԱՆ                                                        
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Խատուտիկ» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Պուշկինի 60/26, հեռ.՝ (374 10) 56 75 74,
 էլ. փոստ՝ shushan.gyulkhasyan@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել համայնքներում բնակվող 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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երեխաների և պատանիների գիտելիքների և կյանքի հմտությունների 
ձեռքբերմանը և համայնքի կայուն զարգացմանը։
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական
Աջակցության տեսակը՝

1. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

2. Այլ մասնագիտական` գյուղատնտեսական խորհրդատվություն

Թիրախ խումբը` 1216 տարեկան հաշմանդամ, խնամարկյալ, հաս տա
տությունում խնամվող, մարզերում բնակվող երեխաներ, ըն տա նիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ԽԱՐԻԶՄԱ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ                                             
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Խարիզմա» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 51, հեռ.՝ (374 91) 91 03 43,
 (374 95) 73 04 49, էլ. փոստ՝ armine.davtyan@rambler.ru, 
վեբկայք՝ www.aibengim.do.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` երիտասարդ հոգեբանների,                                                                                                           
մանկա վարժ   ների, հատուկ հոգեբան մանկավարժների 
վերապատրաստում, մասնագիտական թրեյնինգներ, ծառայությունների 
մատուցում երեխա ներին

Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, կրթական, 
վճարովի սոցիալական, կրթական

Աջակցության տեսակը՝
1. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 

թերապիա, ընտանեկան թերապիա
2. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում
3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում
4. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամ, սոցիալապես անապահով, 
316 տարեկան նպաստառու, միակողմանի ծնողազուրկ, երկկողմանի 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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ծնողազուրկ, 616 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 023 
տարեկան տաղանդավոր երեխաներ և երիտասարդներ, օրենքի հետ 
կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ,  
Աշխարհագրական ծածկույթը`  Երևան, Չարենցավան քաղաքներ, 
Կոտայքի մարզ

«ԿԱՆԱՆՑ ՌԵՍՈՒՐՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Կանանց ռեսուրսային կենտրոն 
Հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 62, բն. 35, հեռ.՝ (374 94) 56 56 26,                   
0800 01 280, էլ. փոստ՝ womenofarmenia@gmail.com, 
վեբկայք՝ www.womenofarmenia.org 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցություն սեռական բռնության 
ենթարկված կանանց և երեխաներին
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝

1. Սոցիալհոգեբանական՝ ուղղորդում հոգեբանի մոտ 
2. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան սեռական բռնության ենթարկված 
երեխաներ և ընտանիքներ, որտեղ կանանց կամ երեխաների 
նկատմամբ բռնություն կա
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ԿԱՆԱՉ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻՆ»                               
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Կանաչ ճանապարհ սերունդներին
Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 35, բն. 2, հեռ.՝ (374 55) 58 02 80, 
էլ. փոստ՝ wgwg@wgwg.am, վեբկայք՝  www.wgwg.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  նպաստել մարդկանց (առավելապես 
կանանց և երեխաների) կայուն ապրելակերպին և նրանց առողջ 
լինելու, առողջ սերունդ ունենալու և առողջ շրջակա միջավայրում 
ապրելու իրավունքների գիտակցմանը:



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական
Աջակցության տեսակը՝

1. Կրթական՝ կրթական ծրագրեր բնապահպանության, 
առողջության, գյուղատնտեսության և կայուն զարգացման 
ոլորտներում

2. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում 

Թիրախ խումբը` երեխաներ և երիտասարդներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ԿՅԱՆՔԻ ԿԱՄՈՔ»                                                                      
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Կյանքի կամոք»
Հասցե՝ ք. Երևան, Հալաբյան 35, բն. 74, հեռ.՝ (374 91) 00 87 77
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սոցիալական, կրթական աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, կրթական, 
իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 

գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական
6. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում 

Թիրախ խումբը` 616 տարեկան հաշմանդամ, մուրացիկ, անա պաստան,  
318 տարեկան սոցիալապես անապահով, 1218 տարե կան կրթությունից 
դուրս մնացած, 316 տարեկան միակողմանի ծնո ղազուրկ, հաստա
տությունում խնամվող, 1216 տարեկան լքված, տաղանդավոր, 612 
տարեկան խնամարկյալ երեխաներ, ազգային փոքրամաս նությունների, 
սոցիալապես անապահով, անապաստան, բազմազավակ, խնամակալ, 
որդեգրող ընտանիքներ
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Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջան,  
Արմավիրի մարզ

«ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՈՒՆ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ»                 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Համագործակցություն հանուն 
խաղաղության և հասարակության ներդաշնակ զարգացման» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Սեբաստիա 141/1, բն 35, հեռ.՝ (374 94) 77 57 05, 
(374 94) 77 57 05, էլ. փոստ`mkarina0707@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործություն և աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում 

Թիրախ խումբը` 618 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, միակողմանի ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկների 12
18 տարեկան երեխաներ, փախստական, սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ՀԱՄԱՅՆ ԿԱՆԱՅՔ ՀԱՆՈՒՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Համայն կանայք հանուն 
ամբողջական գիտելիքի»
Հասցե՝ ք. Երևան, 16րդ թաղամաս, շենք 45, բն. 84,                                      
հեռ.` (374 10) 35 11 68,  էլ. փոստ՝ svetlana.galstyan@yahoo.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` կանանց,  մայրերի,   ինչպես նաև  
ապագա մայրերի համար ապահովել կրթություն՝ գիտակցության 
բարձր վիճակները զարգացնելու միջոցով,  որը   հնարավորություն 
կտա   զարգացնելու լիարժեք անհատ,  որը կունենա պատասխա
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նատվության զգացում և  ներդաշնակ կլինի իր և իր շրջապատի հետ:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական
Աջակցության տեսակը՝
1. Կրթական՝ ուղեղի ամբողջական գործունեություն
Թիրախ խումբը` երեխաներ, մայրեր, դաստիարակներ, ուսուցիչներ, 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ՀԱՄԱՅՆՔ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ»                               
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Համայնք և երիտասարդություն»
Հասցե՝ ք. Երևան, Յան Ռայնիսի 13, բն. 38, հեռ.՝ (374 10) 24 23 43, 
(374 99) 24 23 43, էլ. փոստ՝ anahitkagramanyan@rambler.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  նպաստել քաղաքացիական 
հասարակության ձևավորմանը, ժողովրդավարության սկզբունքների 
արմատավորմանը, հանդուրժողականության մթնոլորտի 
տարածմանը, միջսերնդային համերաշխության կայացմանը, համայնք
երիտասարդություն կապի ամրապնդմանը, հասարակության և 
հատկապես երիտասարդության իրավագիտակցության բարձրացմանը, 
մարգինալ խմբերի ինտեգրմանը հասարակությունում, ոչ ֆորմալ 
կրթական և ուսուցողական ծրագրերի իրականացմանը` ապահովելու 
ՀՀի զարգացումը և ամրապնդումը:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` դասընթացների ժամանակ մեկանգամյա սնունդ, 

հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

դեղորայքի տրամադրում
3. Կրթական՝ երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի կրթական 

ծրագիր
4. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում 
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
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Թիրախ խումբը` 1216 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, ծնո ղա
զուրկ, զոհված ազատամարտիկների տաղանդավոր երեխաներ, զոհված 
ազատամարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, բազ
մա զավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի բոլոր  վարչական շրջանները՝ 
բացառությամբ Նուբարաշենի, ինչպես նաև Գյումրի, Հրազդան քա
ղաքներ, գյուղ Քաղսի, Տավուշի մարզ

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆԿԱԽ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Համաշխարհային անկախ 
երիտասարդական միավորում
Հասցե՝ ք. Երևան, Րաֆֆու 51/26, հեռ.՝ (374 94) 40 02 46,                  
էլ. փոստ՝ wiyuarm@gmail.com, վեբկայք՝ www.wiyu.org 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` քաղաքացիական հասարակության 
շրջանում համագործակցության և երկխոսության մշակույթի և 
մեխանիզմների զարգացում` միջազգային միջոցառումներին մասնակից 
դարձնելու միջոցով, տարածաշրջանում և աշխարհում խաղաղության 
մշակույթի տարածմանն ուղղված աշխատանքների խթանում
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, կրթական, 
մշակութային

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում
3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում

Թիրախ խումբը` 616, 1823 տարեկան հաշմանդամ, 016 տարեկան 
նպաստառու, 023 տարեկան սոցիալապես անապահով, 612 տա
րեկան կրթությունից դուրս մնացած, 36, 1218 տարեկան միա
կողմանի ծնողազուրկ, 623 տարեկան տաղանդավոր երեխաներ և 
երիտասարդներ, ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների, սո
ցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան
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«ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ»                                           
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Հայ օգնության միություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Նալբանդյան 116/24, հեռ.՝ (374 10) 56 75 13,                   
էլ. փոստ՝ ars@arsarmenia.org, վեբկայք՝ http://www.arsarmenia.org/ 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` զոհված ազատամարտիկների և 
երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների խնամակալություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա
4. Կրթական՝ կրթավճարի տրամադրում
5. Դրամական` տարին մեկ անգամ 
6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 323 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված 
ազատամարտիկների, 1823 տարեկան հաստատությունում խնամվող 
երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազատամարտիկների, փախս
տական, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան և ՀՀ բոլոր մարզերը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ (ՀԱՍԿ) 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Հայաստանի ազգային սկաուտական 
շարժում (ՀԱՍԿ)
Հասցե՝ ք. Երևան, Երվանդ Քոչարի 17/6, հեռ.՝ (374 10) 57 36 14,               
էլ. փոստ՝ hask@scout.am, վեբկայք՝ www.scout.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` դաստիարակել ֆիզիկապես ու հոգեպես 
առողջ, հայրենասեր ու հասարակայնորեն ակտիվ սերունդ:



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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Մատուցվող ծառայությունները` երիտասարդների ու պատանիների 
շրջանում սկաուտական մեթոդով աշխատանք
Աջակցության տեսակը՝

1. Ներառում և մասնակցություն` սկաուտություն

Թիրախ խումբը` 6 տարեկանից բարձր երեխաներն ու պատանիները` 
անկախ սոցիալական վիճակից և ընտանեկան հանգամանքներից
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Չարենցավան, Հրազդան, 
Էջմիածին, Գյումրի, Մարտունի, Աբովյան, Արմավիր քաղաքներ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ» ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե 
Հասցե՝ ք. Երևան, Պուշկինի 3 ա, Հեռ.՝ (374 10) 56 03 72, էլ. փոստ՝ 
info@armhels.com, silva@armhels.com, վեբկայք՝ www.armhels.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեխաների իրավունքների 
պաշտպանություն, իրավաբանական աջակցություն, շահերի 
պաշտպանություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական, 
իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

2. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում, 
բնապահպանական 

3. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
Թիրախ խումբը` երեխաներ, ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`  Հայաստանի Հանրապետություն

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ»                           
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ 
Հայաստանի մանկական ասոցիացիա
Հասցե՝ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 51, հեռ.՝ (374 10) 57 78 20, 57 33 56, 
էլ. փոստ՝ svaruzhan@rambler.ru, վեբկայք` http://ch_fund.narod.ru 
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Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեխաների սոցիալական, 
առողջապահական և իրավական խնդիրների վերհանում և լուծում
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական, սպորտ

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
2. Առողջապահական` վերականգնողական ծառայությունների 

տրամադրում, բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
դեղորայքի տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա 
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
6. Թիրախ խումբը` երեխաներ, ընտանիքներ

Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի  Հանրապետություն, 
Արցախի Հանրապետություն

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՆՈւԿՆԵՐ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ 
«Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամ
Հասցե՝ ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1, 24 սենյակ, 
հեռ.՝ (374 10) 50 20 76, 53 34 12, էլ. փոստ` coaf@coafkids.org,                              
վեբկայք`  www.coafkids.org                                                                           
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարձրացնել գյուղաբնակների կյանքի 
որակը համայնքային զարգացման երեխայակենտրոն ծրագրերի 
միջոցով
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, մշակութային, բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ (կրտսեր դպրոցականներին 
անվճար տաք սննդի տրամադրում դպրոցի ճաշարաններում), 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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հիգիենայի պարագաներ, գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում (հաստատություն), բժշկական պարագաների 
տրամադրում (հաստատություն),

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, կրթավճարի 
տրամադրում, արտադպրոցական խմբակներ

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում 

6. Այլ մասնագիտական` գյուղատնտեսական խորհրդատվություն

Թիրախ խումբը` երեխաներ, ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Արմավիրի և Արագածոտնի մարզեր

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՈՔՐԻԿ ԵՐԳԻՉՆԵՐ»

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ»
Հասցե՝ ք. Երևան, Արամի 23, հեռ.՝ (374 10) 53 57 58, 
էլ. փոստ՝ alschoir@gmail.com, վեբկայք՝ als.am
Կազմակերպության տեսակը` միջազգային ասոցիացիա
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` ներգրավել երեխաներին մշակութային 
կյանքում
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, կրթական, 
մշակութային, վճարովի մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` անվճար համերգների կազմակերպում
2. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա
3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում

Թիրախ խումբը` խնդիրներ չունեցող երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`  ՀՀ մարզեր,  քաղաքներ, եվրոպական     
երկրներ
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«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԼՅԱՆՍ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հայկական ալյանս»
Հասցե՝ հեռ.՝ (37491) 042212, (37477) 390139,                                                  
էլ. փոստ՝ nairi.d@rambler.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` իրավական, առողջապահական, 
քաղաքացիական կանոնակարգի, կրթական խորհրդատվություն, 
կանանց և երեխաների ինտեգրացիա: 
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, իրավաբանական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում
3. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 018 տարեկան սոցիալապես անապահով, մուրացիկ, 
միակողմանի ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկների, անապաս
տան, որդեգրված երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստա
կան, սոցիալապես անապահով, անապաստան, բազմազավակ ընտա
նիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան` Նոր Նորք վարչական շրջան,  
Հույսի ավան, Հրազդան, Չարենցավան քաղաքներ

«ՀԱՅՏՈՒՐ» ՍՈՑԻԱԼՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հայտուր» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Կիևյան 2, բն. 43, հեռ.՝  (374 10) 27 35 67, 
էլ. փոստ՝ haytour_arm@yahoo.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մանկատան երեխաների մշակութային 
զարգացում, աջակցություն գյուղի կանանց և աղջիկների  առողջության 
պահպանմանը,   վերարտադրողական գիտելիքների բարձրացում 
երիտասարդների շրջանում, էկոլոգիական կրթություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար` առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային
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Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հիգիենիկ պարագաներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում 
4. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` բարձր դասարանների աղջիկներ, երկու սեռի երի
տասարդներ, 618 տարեկան հաստատությունում խնամվող երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, 
Արարատի մարզեր

«ՀԱՆՍ ՔՐԻՍՏԻԱՆ ԿՈՖՈԵԴԵ»                                              
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդե» 
Հասցե՝ Վարդաշեն, 9րդ փող., 70 շենք, հեռ.՝ (374 10) 45 58 65, 
էլ. փոստ՝ kofoedarmenia@yahoo.com 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` 18ից  բարձր տարիքի անօթևան 
մարդկանց կացարանի տրամադրում և այլ ծառայությունների 
մատուցում (սնունդ, հագուստ, լոգարան)
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` hագուստ, կոշիկ, սնունդ, կենցաղային ապրանքներ, 
հիգիենիկ պարագաներ, կացարան

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում, 
վերականգնողական ծառայություններ

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, ընտանեկան 
թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական ուսուցում
5. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում 
6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
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Թիրախ խումբը` 1823 տարեկան հաշմանդամ, անապաստան 
երեխաներ և երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով, անօթևան 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Կազմակերպության անվանումը՝ Հաշմանդամների հայկական 
ասոցիացիա
Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 30, հեռ.՝ (374 10) 44 34 79, 53 13 17
Կազմակերպության տեսակը` ասոցիացիա
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել հաշմանդամներին, հատկապես՝ 
կարիքավոր
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում
4. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ և                                            
երի տա սարդ ներ, հաշմանդամ երեխա ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝                                             
Հաշմանդամների հայկական ընկերություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Պ.Սևակի 2, հեռ.՝ (374 94) 43 73 98,                               
էլ. փոստ՝ lilit.klungyan@yandex.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հաշմանդամների իրավունքների  
տեղեկացում, սոցիալտնտեսական, առողջապահական,  մշակութային, 
կրթական խնդիրների վերհանում և լուծում:
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Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, բնապահպանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում

3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում

4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում, բնապահպանական

5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` 623 տարեկան հաշմանդամ, 323 տարեկան նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, 1218 տարեկան տաղանդավոր 
երեխաներ, կրոնական փոքրամասնությունների, սոցիալապես անա
պահով, անապաստան, բազմազավակ, հաշմանդամ երեխա ունե ցող 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`  Երևանի ՔանաքեռԶեյթուն վարչական 
շրջան

ՀԱՎԱՍԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝                                                         
Հավասար հնարավորությունների աջակցման հիմնադրամ
Հասցե՝ ք. Երևան, Բագրատունյաց 23/2, հեռ.՝ (374 93) 24 95 24,                    
էլ. փոստ՝ EOFund@gmail.com 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել հասարակական տարբեր 
խավերին, հատկապես՝ սոցիալապես առավել անապահով և խոցելի 
խմբերին՝ նրանց հավասար հնարավորութուններ տալով օգտվելու այն 
առավելություններից և հնարավորություններից, որոնք տրվում են մեր 
հասարակությանը:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական, 
գյուղատնտեսական
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ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

94

Աջակցության տեսակը՝
1. Կրթական՝ մասնագիտական  կողմնորոշում, դասընթացների 

կազմակերպում
2. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական
3. Այլ մասնագիտական` գյուղատնտեսական խորհրդատվություն

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան սոցիալապես անապահով երեխաներ 
և երիտասարդներ,  սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Գյումրի, Հրազդան քաղաքներ, 
Շիրակի և Կոտայքի մարզեր

«ՀԱՎԱՏ» ՎԱՏ ԼՍՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՅՐԵՐԻ                      
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հավատ» վատ լսող երեխաների 
մայրերի հասարակական կազմակերպություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Մամիկոնյանց 30, հեռ.՝ (37410) 231953,                               
էլ. փոստ՝ surdocenter@yahoo.com, վեբկայք՝ www.havat.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել Հայաստանում լսողության 
խանգարում ունեցող երեխաների վաղ հայտնաբերմանը, վաղ 
սոցիալականացմանը, վաղ տարիքից կրթության իրավունքի 
իրականացմանը, հասարակական կյանք ներառմանը, պաշտպանել 
հանրապետության լսողության խանգարում ունեցող  երեխաների 
և նրանց ընտանիքների իրավունքներն ու արժանապատվությունը, 
խթանել այդ իրավունքների իրականացման համար անհրաժեշտ 
հավասար հնարավորությունների և պայմանների ստեղծումը:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և              
ուղղորդում, բժշկական միջամտության կազմակերպում,                  
դեղորայքի տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում

2. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 
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3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում

4. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում 

5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` լսողական խանգարումներ ունեցող երեխաներ, 
լսողական խանգարումներով երեխաներ ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան, ՀՀ մարզեր

«ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ »                                      
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝  «ՀիշողությունՎերածնունդ» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Չարենցի 72 ա, հեռ.՝ (374 10) 53 25 12,                              
(374 94) 53 25 12
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` օգնություն զոհված, մահացած և 
հաշմանդամ զինծառայողների (հատկապես՝ ոստիկանության և 
ազգային անվտանգության համակարգի) ընտանիքներին
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար առողջապահական,                          
մշա կութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում 
4. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

գյուղատնտեսական խորհրդատվություն, հոգևոր արժեքների 
զարգացում

Թիրախ խումբը` զոհված, մահացած և հաշմանդամ զինծառայողների 
երեխաներ (հատկապես ոստիկանության և ազգային անվտանգության 
համակարգի), զոհված, մահացած և հաշմանդամ զինծառայողների 
ընտանիքներ (հատկապես ոստիկանության և ազգային անվտանգության 
համակարգի)

Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն
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«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»                 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝                                                           
Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն (ՀԿԽԸ)
Հասցե՝ ք. Երևան, Պարոնյան 21, հեռ.՝ (374 10) 58 36 30,                   
էլ. փոստ՝ redcross@redcross.am, վեբկայք՝ www.redcross.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  նվազեցնել ազգաբնակչության 
խոցելիությունը մարդասիրության ուժի համախմբմամբ, 
նախապատրաստվել դիմակայելու այն իրավիճակներին, որոնք կարող 
են ազգաբնակչության խոցելիության պատճառ դառնալ, ցուցաբերել 
անհրաժեշտ օգնություն` սատարելով սոցիալտնտեսական ծանր 
պայմաններում գտնվող մարդկանց:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, մշակութային, բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական, հոգեբանականվերականգնողական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ, կենցաղային ապրանքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ խմբային թերապիա
4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում
5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական
6. Դրամական՝ եռամսյակը մեկ
7. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում 

Թիրախ խումբը` 1216 տարեկան հաշմանդամ, 616 տարեկան 
նպաս տառու, միակողմանի ծնողազուրկ, 612 տարեկան երկկողմանի 
ծնողազուրկ, 016 տարեկան սիրիահայ երեխաներ, փախստական, սո
ցիալապես անապահով, բազմազավակ, խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն,                 
12 մարզային, 3 տարածքային և 52 համայնքային մասնաճյուղեր
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«ՀԱՅ ՄԱՅՐԵՐ»                                                                         
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հայ մայրեր»
Հասցե՝ ք. Երևան, ՔանաքեռԶեյթուն, Մինաս Ավետիսյան 8 ա,                   
հեռ.՝ (374 93) 18 70 07, էլ. փոստ՝ haymayrer@yahoo.com,                                                                                                              
վեբկայք՝ www.haymayrer.com  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մանկական ուղեղային կաթված 
ունեցող երեխաների համար վերականգնողական ծառայաթյունների 
տրամադրում 
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար առողջապահական

Աջակցության տեսակը՝

1. Առողջապահական` բժշկական միջամտության կազմակերպում և 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում

2. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա

Թիրախ խումբը` 010 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն 

«ՀՈԳ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հոգ ընտանիքին» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Եզնիկ Կողբացու 22, հեռ.՝ (374 10) 56 11 56,                
էլ. փոստ՝ family@arminco.com, վեբկայք՝ www.villadelenda.com 
Կազմակերպության տեսակ` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` արվեստի դպրոց՝ անվճար 
դասընթացներ
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Կրթական՝ մասնագիտական ուսուցում
2. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 
3. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում 

Թիրախ խումբը` 616 տարեկան հաշմանդամ,                              
անապաստան երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Սպիտակ, Գյումրի քաղաքներ



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
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«ՀՈՎԱՐԴ ԿԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ»                                                    
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հովարդ Կարագյոզյան»
Հասցե՝ ք. Երևան, Նորքի այգիներ 180, հեռ.՝ (374 10) 65 56 12,                      
էլ. փոստ՝ hkcc@web.am, վեբկայք՝ www.thkcc.org 
Կազմակերպության տեսակ` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` ատամնաբուժական և ակնաբուժական 
անվճար ծառայություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում

2. Սոցիալհոգեբանական՝ նկարչության, ասեղնագործության և 
փայտամշակման խմբակներ

3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 

Թիրախ  խումբը` 318 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, միակողմանի ծնողազուրկ, երկկողմանի ծնողա
զուրկ, զոհված ազատամարտիկների, տաղանդավոր, խնամարկյալ, 
խնա մա  տա րության տրված, որդեգրված, հաստատությունում խնամ վող 
երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստական, ազ գային, 
կրոնական փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապահով, բազմա
զավակ, խնամակալ, խնամատար, որդեգրող ընտա նիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Գորիս և 
Ստեփանակերտ քաղաքներ

«ՀՈՒՅՍ և ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝«Հույս և օգնություն» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Ֆուչիկի 23, հեռ.՝ (374 91) 22 39 50, 
թեժ գիծ 080 080 801, էլ. փոստ՝ hopeandhelp.ngo@gmail.com, 
վեբկայք՝ www.hopehelp.am
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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պաշտպանության ոլորտում`  նպաստել երեխաների հանդեպ 
բռնության կանխմանը, աջակցել բռնության ենթարկված երեխաներին 
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար իրավաբանական, 
հոգեբանական, սոցիակալան, կրթական

Աջակցության տեսակը՝

1. Կրթական՝ երեխաների իրազեկության բարձրացում մարդու 
իրավունքների և բռնությունից պաշտպանվելու վերաբերյալ

2. Նյութական` հագուստ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական 
պիտույքներ

3. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում

4. Ներառում և մասնակցություն` իրավապահ մարմինների  և 
կրթության ոլորտի մասնագետների իրազեկության բարձրացում և 
հմտությունների ձևավորում 

5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
շահերի պաշտպանություն 

Թիրախ խումբը` ֆիզիկական, սեռական բռնության ենթարկված                  
երե  խաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ՀՈՒՅՍԻ ԿԱՄՈՒՐՋ»                                                                 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հույսի կամուրջ»
Հասցե՝  ք. Երևան, Կորյունի 19 ա, հեռ.՝ (374 10) 56 01 43,                  
էլ. փոստ՝ bridge@arminco.com, վեբկայք՝ www.bridgeofhope.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 
և երիտասարդների իրավունքների պաշտպանություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, կրթական, 
իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

2. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

100

3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում 

4. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, 018 տարեկան նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, միակողմանի ծնողազուրկ, երկ կող
մանի ծնողազուրկ, խնամարկյալ, որդեգրված, 616 տարեկան կրթու
թյունից դուրս մնացած երեխաներ, սոցիալապես անա պահով, խնա
մարկյալ, խնամատարության տրված, որդեգրող, հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Դիլիջան, Նոյեմբերյան, Բերդ, 
Իջևան քաղաքներ

«ՀՈՒՅՍԻ ՕՋԱԽ» ՄՏԱՎՈՐ ԱՆԿԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՅՐԵՐԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հույսի օջախ» մտավոր 
անկարողների մայրերի հասարակական կազմակերպություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Համբարձումյան 8/16, գործունեության հասցե`               
ք. Երևան, Ն. Զարյան 21, հեռ.՝ (37410) 265348, (37491) 881327,                   
Էլ. փոստ՝ mdanagulyan@mail.ru, mariettadan@gmail.com
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել  մտավոր անկարողների և 
նրանց մայրերի իրավունքների և շահերի պաշպանությանը:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար` սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական 
պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում

3. Կրթական՝ մասնագիտական ուսուցում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում 

Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, միակողմանի ծնողազուրկ, 1216 տարեկան 
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երկկողմանի ծնողազուրկ, տաղանդավոր, 1318 տարեկան առողջ երե
խաներ, սոցիալապես անապահով, խնամակալ, հաշմանդամներ ունեցող 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ՀՈՒՍԱՍՏՂ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հուսաստղ» հաշմանդամ 
երեխաների ծնողների հասարակական կազմակերպություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Նուբարաշեն 11 փ, 15 շ, 
հեռ.՝ (374 10) 47 57 82, (374 98) 51 54 56
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հնարավորության սահմաններում 
օգնություն երեխաներին
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, իրավաբանական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 

գրենական պիտույքներ, ջրաֆիկացում, էլեկտրաֆիկացում
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում
3. Սոցիալհոգեբանական՝ ուղղորդում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում 
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, միակողմանի ծնողազուրկ, երկկողմանի ծնո
ղազուրկ, զոհված ազատամարտիկների երեխաներ, զոհված ազա
տամարտիկների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, խնա մակալ 
ընտանիքներ, բոլոր խոցելի խմբերը
Աշխարհագրական ծածկույթը`                                                               
Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջան
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«ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Ձեզ համար»
Հասցե՝ ք. Երևան, Անդրանիկի 110, բն. 18, հեռ.՝ (374 77) 27 97 82                                                                                                          
(374 91) 42 79 60, էլ. փոստ՝ hbalasanian@yahoo.com,                            
վեբկայք՝ www.foryoungo.org 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` պաշտպանել հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց` երեխաների, պատանիների և տարեցների, ինչպես 
նաև նրանց ընտանիքների իրավունքներն ու շահերը և պատրաստել 
նրանց հասարակությանը լիարժեք ինտեգրվելու համար:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Առողջապահական` վերականգնողական ծառայությունների 
տրամադրում, աշխատանքային թերապիա, ամենօրյա 
խոհանոցային գործողությունների ուսուցում

2. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

Թիրախ խումբը` 623 տարեկան հաշմանդամ, հաստատությունում 
խնամվող,  612 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած երեխաներ և 
երիտասարդներ, հաշմանդամ երեխա ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, ՀՀ մարզեր

«ՄԱՅՐԻ»                                                                                   
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Մայրի»
Հասցե՝ ք. Երևան, Եղբայրության 11, հեռ.՝ (374 10) 46 21 07,                           
էլ. փոստ՝ zara@manoukyan.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հատուկ կարիքներով երիտասարդների 
զբաղվածության ապահովում
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, մշակութային
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Աջակցության տեսակը՝

1. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

2. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 

Թիրախ խումբը` 1618 տարեկան հաշմանդամ, 1823 տարեկան սո
ցիալապես անապահով, 612 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 
հոգեբանական բռնության ենթարկված երեխաներ և երի տա սարդներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Ջրվեժ, Աջափնյակ, 
Շենգավիթ, Արաբկիր, Դավիթաշեն վարչական շրջաններ

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝                                                         
Մանկական զարգացման հիմնադրամ
Հասցե՝ ք. Երևան, Ռոմանոս Մելիքյան 1, հեռ.՝ (374 10) 73 91 48,                 
(374 60) 49 10 01, էլ. փոստ՝ cdc@wv.org,                                                  
վեբկայք՝ www.wvarmenia.am, www.disabilityarmenia.am 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել երեխաների իրավունքների 
պաշտպանությանը՝ ապահովելով նրանց ներդաշնակ զարգացումը և 
խոցելի խմբերի երեխաների ինտեգրումը հասարակությանը:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, կենցաղային ապրանքներ, 
հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ, բնակարանային 
պայմանների բարելավում

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի, բժշկական 
պարագաների, վերականգնողական ծառայությունների 
տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում
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5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում 

6. Դրամական` ամսական, եռամսյակը մեկ, տարին մեկ 
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, տաղանդավոր, զար
գացման տարբեր խնդիրներ ունեցող, 316 տարեկան նպաստառու, 
սոցիալապես անապահով, 016 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ 
երեխաներ և երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով, բազմա զա
վակ, խնամակալ, զարգացման տարբեր խնդիրներ ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի ՄալաթիաՍեբաստիա  
վարչական շրջան

«ՄԱՐԻԱՄ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Մարիամ» հաշմանդամ երեխաների 
ծնողների hասարակական կազմակերպություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Ազատության 19, Կանազի մշակույթի կենտրոն, 
հեռ.՝ (374 10) 26 08 47
Կազմակերպության տեսակը` hասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հաշմանդամ երեխաների ինտեգրացիա, 
նյութական աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական 

պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում
3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 

թերապիա, ուղղորդում
4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում 
6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, միակողմանի ծնողա
զուրկ, երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ և երիտասարդներ, 
սոցիալապես անապահով, հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Արաբկիր  վարչական շրջան



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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«ՅՈՒՐԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ»                                                                
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝                                                            
«Յուրա Գևորգյան» բարեգործական հիմնադրամ
Հասցե՝ ք. Երևան, Բաշինջաղյան 162, հեռ.՝ (374 10) 35 44 70, 
էլ. փոստ՝ elenaug1941@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մարդասիրական օգնություն զոհված և 
հաշմանդամ ազատամարտիկների ընտանիքներին
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, ընտանեկան 
թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, կրթավճարի 
տրամադրում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում

6. Դրամական՝ կիսամյակը մեկ
7. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սո ցիա
լապես անապահով, ծնողազուրկ, լքված/անտեսված, անապաս տան, 
հաշ ման դամ ազատամարտիկների, 1218 տարեկան կրթությունից 
դուրս մնացած, 612 տարեկան մուրացիկ, 1623 տարեկան զոհված 
ազատամարտիկների, 623 տարեկան տաղան դավոր երեխաներ և 
երիտասարդներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստական, սո
ցիալապես անապահով, անապաստան, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Աջափնյակ և Կենտրոն 
վարչական շրջաններ



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
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«ՆԱԳԱՇՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ ՏՈՒՆ»                                       
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Նագաշյան մանուկների տուն
Հասցե՝ ք. Երևան, Ահարոնյան 2/2, էլ. փոստ` g.saribekyan@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` առանց ծնողական խնամքի մնացած 
աղջիկների կրթության և խնամքի իրականացում
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 

գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի, բժշկական 
պարագաների, վերականգնողական ծառայությունների 
տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում

6. Դրամական՝ ըստ անհրաժեշտության
7. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում
Թիրախ խումբը` ընտանիքներ, որոնց երեխաները գտնվում են հաստա
տությունում
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ՆԵՐԴԱՇՆԱԿ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ»                                                 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Ներդաշնակ զարգացում»
Հասցե՝ ք. Երևան, Այգեձոր փ. 3,  հեռ.՝ (374 95) 75 75 11,                           
էլ. փոստ՝ nazikas@yahoo.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` պաշտպանել երեխաների շահերը և 
իրավունքները առողջապահության, կրթության, բարոյական և մարդու 
իրավունքների ոլորտներում:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական 

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում 

6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
Թիրախ խումբը` զոհված ազատամարտիկների, փախստական, ազ
գային, կրոնական փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապա հով, 
անապաստան, բազմազավակ, խնամակալ, խնամատար, որդեգրող 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ»                                                                   
ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Նոր սերունդ» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Բաղրամյան 49, բն. 7, հեռ.՝ (374 60) 47 89 89,                                                                                   
էլ. փոստ՝ newgenerationngo@gmail.com, infongngo@gmail.com, 
վեբկայք` www.ngngo.net 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` կազմակերպել և իրականացնել այնպիսի 
ծրագրեր և միջոցառումներ, որոնք ուղղված են հասարակության 
հիմնախնդիրների լուծմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
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առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական, երիտասարդական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 

գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում

3. Կրթական՝ ոչ ֆորմալ կրթություն
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական
5. Դրամական՝ տարին մեկ 
6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան երեխաներ և երիտասարդներ, ՔԿՀ
ում գտնվող ան չա պահասներ և երիտասարդներ, զոհված ազատա
մարտիկների, փախստական, ազգային, կրոնական փոք րամաս նու
թյունների, սո ցիա  լա պես անապահով, անապաստան, բազ մազավակ, 
խնամակալ, խնամատար, որդեգրող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Գորիս, 
Կապան քաղաքներ

«ՆՈՒՆԵ ԵՍԱՅԱՆ»                                                                  
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Նունե Եսայան» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Հանրապետության 37, հեռ.՝ (374 10) 58 70 98
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական հասարակական 
կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մարդասիրական օգնություն շնորհալի, 
տաղանդավոր և անապահով երեխաներին:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում
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3. Կրթական՝ մասնագիտական ուսուցում, երկարօրյա, տնային 
աշխատանքների կատարում

4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում, ամառային ճամբար 

Թիրախ խումբը` 814 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, կրթությունից դուրս մնացած, միակողմանի ծնողազուրկ, 
զոհված ազատամարտիկների, տաղանդավոր երեխաներ, զոհված 
ազատամարտիկների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ըն
տանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ՇՈՂԵՐ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ»                                                           
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Շողեր միություն» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Մովսես Խորենացու 47, բն. 108, հեռ.՝ (374 10) 55 47 12, 
էլ. փոստ՝ shogher@mail.ru, shogherngo@gmail.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել կանանց և երեխաների 
վիճակի բարելավմանը, կանանց դերի բարձրացմանը կրթության, 
իրավունքների, մշակույթի, սոցիալտնտեսական, բնապահպանության 
ոլորտներում սեմինարների, միջոցառումների, դասընթացների, 
գենդերային հետազոտությունների միջոցով:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, կրթական, 
իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, բնակարանային պայմանների 

բարելավում, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում, բնապահպանական 
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, 1216 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած երեխաներ և 
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երիտասարդներ, բոլոր երեխաները` կախված կոնկրետ ծրագրից, սո
ցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ՇՈՂԻԿ ՀԱՅԿԱԿԱՆ»                                                           
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Շողիկ հայկական» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Նոր Արեշ 26 փ., 59/1, հեռ.՝ (374 10) 43 31 34,                  
էլ. փոստ՝ shoghik@armeniaanministries.org.uk 
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական հասարակական 
կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործություն սոցիալապես 
անապահով խավին
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական
Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, գրենական պիտույքներ
2. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սո ցիա
լապես անապահով, ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկների երե
խաներ և երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով, անապաստան 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն, 
Արցախ 

«ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՏՈՒԺԱԾՆԵՐԻ 
ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Պատերազմի ժամանակ 
տուժածների ընտանիքների իրավունքի կենտրոն
Հասցե՝ ք. Երևան, Նոր Նորքի 2րդ զանգվ., Երիտասարդության 7/88, 
հեռ.՝ (374 10) 62 99 73, (374 94) 62 99 73
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել Արցախյան պատերազմի 
տուժածներին
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Մատուցվող ծառայությունները` անվճար առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝
1. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում
2. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, ուղղորդում
3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում 
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան զոհված ազատամարտիկների, 
Արցախյան պատերազմի հաշմանդամների երեխաներ, զոհված ազա
տա մարտիկների, Արցախյան պատերազմի մասնակիցների, հաշ ման
դամների ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն, 
Արցախ 

«ՊԱՏՄՈՍԱՐԱՐԱՏ»                                                                
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «ՊատմոսԱրարատ»
Հասցե՝ ք. Երևան, Աշտարակի խճ. 50/1, հեռ.՝ (374 91) 34 10 88,                  
էլ. փոստ՝ patmosararatrhk@gmail.com, վեբկայք՝ www.patmosararat.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հաշմանդամ երեխաների լիարժեք 
ինտեգրում հասարակությանը 
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական

Աջակցության տեսակը՝

1. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում,

2. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

3. Ներառում և մասնակցություն`իրազեկության բարձրացում 
4. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
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Թիրախ խումբը` 312 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, կրթությունից դուրս մնացած, հաստա տությունում 
խնամվող երեխաներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Աշտարակ, Էջմիածին 
քաղաքներ

«ՊԱՐԳԵՎԵՆՔ ԺՊԻՏ»                                                        
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Պարգևենք ժպիտ» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Հանրապետության 37, հեռ.՝ (374 55) 66 00 59,                 
էլ. փոստ՝ liana.enli@gmail.com, վեբկայք՝ www.letscreatesmile.org,              
www.letscreatsmile.wordpress.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`    կարիքավոր անձանց համար 
հայթայթել ռեսուրսներ,  հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերել 
հատուկ կարիքավոր անձանց/երեխաներին, ինտեգրել նրանց 
հասարակությանը,  երիտասարդների մասնակցություն (մարդու 
իրավունքների և ժողովրդավարության թեմաներով սեմինարներ):
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, բնակարանային 

պայմանների բարելավում, կենցաղային ապրանքների 
տրամադրում, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ

2. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական 

5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
գյուղատնտեսական խորհրդատվություն

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, ֆիզիկական բռնության ենթարկված, հոգեբանա
կան բռնության ենթարկված, մուրացիկ, միակողմանի ծնողազուրկ, երկ
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կողմանի ծնողազուրկ, լքված/անտեսված, անապաստան, հաս տա
տությունում խնամվող, հաստատոթյան շրջանավարտ, 623 տարեկան 
կրթությունից դուրս մնացած երեխաներ և երիտասարդներ, սոցիա
լապես անապահով, անապաստան, բազմազավակ, խնամակալ, խնա
մատար ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, ՀՀ բոլոր մարզերը, Արցախ

«ՊՈՆՏԻ» ՀՈՒՆԱԿԱՆ                                                               
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Պոնտի» հունական հասարակական 
կազմակերպություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Ա. Խաչատրյան 28,  թիվ 132 դպր.,                                    
հեռ.՝ (374 10) 23 32 97, (374 91) 47 68 22, (374 95) 47 68 22
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` Պոնտոսի հույների սովորույթների,                 
լեզվի, մշակույթի պահպանում 
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար` առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
2. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում
3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում 
4. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` երեխաներ, ազգային փոքրամասնությունների, սոցիա
լապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ՋԵՐՄԻԿ ԱՆԿՅՈՒՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Ջերմիկ անկյուն»
Հասցե՝ ք. Երևան, Սիլիկյան թաղ, 4րդ փող, 1ին նրբ, 14/161 տուն, 
հեռ.՝ (374 10) 39 81 50, էլ. փոստ՝ jermikankyun@gmail.com, 
վեբկայք՝ www.jermikankyun.org 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
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Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` խմբային տուն՝ նախատեսված հատուկ 
կրթահամալիրներ ավարտած երիտասարդների համար, որոնք 
միայնակ են և բնակության վայր չունեն:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, բնակարանային 
պայմանների բարելավում, կենցաղային ապրանքներ,  հիգիենիկ 
պարագաներ, գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում, 
վերականգնողական ծառայությունների մատուցում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական
6. Դրամական` օրական  
7. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում 

Թիրախ խումբը` 1823 տարեկան հաշմանդամ, երկկողմանի ծնողա
զուրկ, հաստատության շրջանավարտ երեխաներ և երիտասարդներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջան

«ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Սերունդների համերաշխություն» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Գլինկայի 5/25, հեռ.՝ (374 10) 55 52 10,                              
(374 93) 96 08 51, էլ. փոստ՝ torosyan_tamara@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակ` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  մշակել և իրականացնել երեխաների, 
երիտասարդների, սոցիալապես անապահով ընտանիքների շրջանում 
ծրագրեր և միջոցառումներ, աջակցել երեխաների իրավունքների 
պաշտպանությանը:
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Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, կենցաղային ապրանքներ, հիգիենիկ 
պարագաներ, գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական 
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում
Թիրախ խումբը` 623 տարեկան հաշմանդամ, կրթությունից դուրս 
մնացած, տաղանդավոր, 023 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես 
անապահով երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազատա մարտիկ
ների, փախստական, ազգային փոքրամասնությունների, սոցիալապես 
անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»                                          
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Սոցիալական արդարություն» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Զաքյան 22, հեռ.՝ (374 10) 53 88 71,                                
էլ. փոստ՝ socialjusticengo@gmail.com, infosocialjusticengo@gmail.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  նպաստել ՀՀում դատաիրավական 
բարեփոխումների իրականացմանը, աջակցել պատիժների 
համակարգի արդյունավետ զարգացմանը, հանցագործություն 
կատարած անձանց վերահսկողություն, ուղղորդում և 
մասնագիտական աջակցություն, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների 
անդամներին բազմամասնագիտական ծառայությունների մատուցում՝ 
ուղղված հանցագործություն կատարած անձանց հասարակությունում 
որպես լիիրավ անդամ ինտեգրվելու երաշխիքներ ստեղծելուն:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, կրթական, 
իրավաբանական, մշակութային, հոգեբանական
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Աջակցության տեսակը՝

1. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

2. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, տառաճանաչության 
դասընթացներ

3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում 

4. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող, դատա
պարտված (ազատազրկված և այլընտրանքային պատժի դատա
պարտված), ազատազրկման վայրից վերադարձած (պատժից ազատ
ված) անչափահասներ և նրանց ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք.Երևան

«ՍՈՍԵ ՄԱՅՐԻԿ»                                                                     
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Սոսե մայրիկ»
Հասցե՝ ք. Երևան, ԱվանԱռինջ 1ին միկրոշրջան,                                           
հեռ.՝ (374 98) (374 91) 57 18 07, էլ. փոստ` sosemayrikbh@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական միջազգային 
միավորում
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մարդասիրական օգնություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, գրենական պիտույքներ, 
բնակարանային պայմանների բարելավում, 

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում, վերականգնողական ծառայությունների 
տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, ընտանեկան 
թերապիա 
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4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական
6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում, գյուղատնտեսական 
խորհրդատվություն

Թիրախ խումբը` 1223 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, միակողմանի ծնողազուրկ, անապաստան, 1623 տարեկան 
հոգեբանական բռնության ենթարկված, երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհ
ված ազատամարտիկների, 323 տարեկան լքված/անտեսված, 616 
տարեկան տաղանդավոր, 1618 տարեկան խնամարկյալ, խնա մա
տարության տրված երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազա տա
մարտիկների, փախստական, ազգային փոքրամասնությունների, սո 
ցիալապես անապահով, անապաստան, բազմազավակ, խնամատար 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ՍՈՒՐԲ ԳԵՎՈՐԳ»                                                                
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Սուրբ Գևորգ»
Հասցե՝ ք. Երևան, Նոր Նորքի 4րդ զանգվ., 2րդ հատվ.        
Գյուլիքեխվյան 36, հեռ.՝ (374 10) 64 79 13
Կազմակերպության տեսակը`
բարեգործական միջազգային միավորում
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մարդասիրական  օգնություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի, բժշկական 
պարագաների տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում
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5. Դրամական՝ խիստ անհրաժեշտության դեպքում
6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում 
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սո ցիա
լապես անապահով, ֆիզիկական բռնության ենթարկված, հո գեբա
նական բռնության ենթարկված, մուրացիկ, ծնողազուրկ, զոհված 
ազատամարտիկների, լքված/անտեսված, անապաստան, տաղանդա
վոր, խնամակարկյալ, հաստատությունում խնամվող, հաս տա տության 
շրջանավարտ, 618 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած  երեխաներ 
և երիտասարդներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստական, 
ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների, սոցիա լապես անա պա
հով, անապաստան, բազմազավակ, խնամակալ, խնամատար ըն տա
նիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն 

«ՍՈՒՐԲ ՍԱՆԴՈՒԽՏ» ԿԱՆԱՆՑ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Սուրբ Սանդուխտ» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Նաիրի Զարյան 70, հեռ.՝ (374 10) 25 33 15,                          
էլ. փոստ՝ surbsandukht@yahoo.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեխաների կրթական, սոցիալական, 
առողջապահական, իրավական խնդիրների վերհանում և 
աջակցություն դրանց լուծման հարցերում:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, կենցաղային ապրանքներ, 
հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ, բնակարանային 
պայմանների բարելավում

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում

3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում
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4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում, բնապահպանական 

5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
գյուղատնտեսական խորհրդատվություն, հոգևոր արժեքների 
զարգացում

Թիրախ խումբը` 612 տարեկան հաշմանդամ, 023 տարեկան նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, զոհված ազա տա
մարտիկների, 623 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 1618 
տարեկան տաղանդավոր երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազա
տամարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, բազ մա
զավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն 

«ՍՕՍ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԵՐ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ «ՍՕՍ մանկական գյուղեր»
Հասցե՝ ք. Երևան, Եկմալյան 1, բն. 31, հեռ.` (374 10) 53 33 52,                       
53 33 72, էլ. փոստ՝ soscvarmenia@soskd.am, վեբկայք՝ www.soskd.am 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեխաների` ընտանիքում հասակ 
առնելու և դաստիարակվելու բնական իրավունքի պաշտպանություն: 
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, տնտեսական 
կայունացման

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, կենցաղային ապրանքներ, 
հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ, ժամանակավոր 
կացարան/կացարանի վարձավճար

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի, բժշկական 
պարագաների, վերականգնողական ծառայությունների 
տրամադրում,

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում
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5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում 

6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, ծնողազուրկ, 018 տարեկան կրթությունից դուրս 
մնացած, սեռական բռնության ենթարկված, ֆիզիկական բռնության 
ենթարկված, հոգեբանական բռնության ենթարկված, զոհված ազա
տամարտիկների, լքված/անտեսված, անապաստան, տաղան դավոր, 
խնամարկյալ երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, փախս տա կան, 
ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների, սոցիա լապես անա
պահով, անապաստան, բազմազավակ, խնամակալ, որդեգ րող ըն
տանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան (ՔանաքեռԶեյթուն, Արաբկիր 
վարչական շրջաններ), Շիրակի մարզ (ք. Գյումրի), Կոտայքի, Տավուշի 
մարզեր 

«ՎԱՀԱՆ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ԲՀԿ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Վահան» 
Հասցե՝ ք. Երևան, ՀԱԱ1 թաղ, թիվ 105 մ/մ շենք,                                         
Հեռ.՝ (374 99) 36 49 41, Էլ. փոստ` vahanngo2000@rambler.ru 
Կազմակերպության տեսակ` բարեգործական հասարակական 
կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել հասարակության մեջ 
հանդուրժողականության ձևավորմանը, խոցելի խմբերի,  հատկապես 
հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներառմանը հասարակության 
մեջ, նպաստել նրանց կյանքի որակի բարձրացմանը՝ սոցիալական, 
կրթական, առողջական վիճակի բարելավմանը, հավասար 
իրավունքների և հնարավորությունների ապահովմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
կենցաղային ապրանքներ

2. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 

Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ և երիտա
սարդներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
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Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, ՄալաթիաՍեբաստիա վար
չական շրջան

«ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ                                   
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Վստահություն» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Խաչատրյան 9 շ., բն. 21, հեռ.՝ (374 91) 45 03 18,         
էլ. փոստ՝ harsusanna@gmail.com, վեբկայք՝ www.mankik.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել երեխաների և մայրերի 
առողջությանն ու բարօրությանը երեխաների օպտիմալ սնուցմանը և 
բուժսպասարկմանն աջակցելու միջոցով:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար առողջապահական

Աջակցության տեսակը՝
1. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում

Թիրախ խումբը` բոլոր երեխաները և նրանց ընտանիքները
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, ՀՀ բոլոր մարզերը, համա
գործակցում է միջազգային ցանցի հետ, որն ունի 200 անդամ տարբեր 
երկրներում:

«ՏԱԹԵՎ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Տաթև» հաշմանդամ երեխաների 
ծնողների հասարակական կազմակերպություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Ավան, Աճառյան փակուղի 1, թիվ 56 
մանկապարտեզ, հեռ.՝ (374 10) 56 87 81, (374 91) 36 72 74
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` առողջակրթական ցերեկային կենտրոնի 
գործունեություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, կենցաղային ապրանքներ, 
հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ
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2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում 

Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, կրթու
թյունից դուրս մնացած,  1623 տարեկան սոցիալապես անա պա հով, 
միակողմանի ծնողազուրկ, 1223 տարեկան զոհված ազա տա մար տիկ
ների, 623 տարեկան տաղանդավոր, 023 տարեկան խնամարկյալ, 
երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազատա մարտիկների, փախստա
կան, կրոնական փոքրամասնությունների, սո ցիա լապես անա պահով, 
անա պաստան, բազմազավակ, խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան

«ՏԱԹԵՎԻԿ»                                                                          
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Տաթևիկ» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Խորենացու 29/50, հեռ.՝ (374 10) 58 01 90,                     
(374 93) 41 33 17, (374 55) 60 63 88, էլ. փոստ՝ lusytatevik@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական հասարակական 
կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործություն և աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, կենցաղային ապրանքներ, 
հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում

3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում
4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում, աշխատանքի տեղավորում 
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ
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Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, միակողմանի ծնողազուրկ, երկկողմանի ծնո
ղազուրկ, զոհված ազատամարտիկների, որդեգրված, 36 տարեկան 
մուրացիկ երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազատամարտիկների, 
փախ ստա կան, ազգային փոքրամասնությունների, սոցիալապես անա
պահով, անապաստան, բազմազավակ, որդեգրող ընտանիքներ
Աշ խարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ՏՐՏՈՒ» ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ                                                       
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Տրտու» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Շարուրի 20, բն.12, հեռ.՝  (374 93) 51 73 26,                      
էլ. փոստ՝ trtu@web.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` իրավախախտում կատարած 
անչափահասների դաստիարակություն և կրթություն, մասնավորապես՝ 
«Աբովյան» ՔԿՀում
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝

1. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

2. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 
3. Դրամական` ամսական 
4. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում 

Թիրախ խումբը` հիմնականում՝ իրավախախտ, ազատազրկված                    
անչա փահասներ, դատապարտված երեխաների ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Կոտայքի  մարզ

«ՈՒՆԻՍՈՆ»                                                                              
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Ունիսոն»
Հասցե՝ ք. Երևան, Դեմիրճյան 36, հեռ.՝ (374 10) 50 21 70,    
էլ. փոստ՝ unison@unison.am, վեբկայք՝ www.unison.am,                                  
www.facebook.com/unison.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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պաշտպանության ոլորտում` հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 
իրավունքների պաշտպանություն և սոցիալական ներառում
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
իրավաբանական, մշակութային, մարզական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, գրենական պիտույքներ
2. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 

թերապիա
3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 

իրազեկության բարձրացում 
4. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, 323 տարեկան կրթու թ
յունից դուրս մնացած երեխաներ և երիտասարդներ, սոցիա լապես 
անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան և ՀՀ բոլոր մարզեր

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ «ՓԱՐՈՍ»                                                        
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Հաշմանդամների «Փարոս» 
կրթության և մշակույթի զարգացման կենտրոն
Հասցե՝ ք. Երևան, Նոր Նորք, Բաղյան 2, հեռ.՝ (374 10) 66 41 01,                    
էլ. փոստ՝ paros@web.com, վեբկայք՝ parosngo.org
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հոգեբանական աջակցություն, 
կրթություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝

1. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա

2. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

3. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում 

Թիրախ խումբը` 1223 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ և երի
տասարդներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն
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«ՓԻԼԱՏԵԼՓԻԱ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ                       
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Փիլատելփիա» հաշմանդամ 
երեխաների հասարակական կազմակերպություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Ավան  Առինջ թիվ  7մ/մ, հեռ.՝ (374 10) 61 53 70, 
(374 91) 91 06 50, էլ. փոստ՝ ngo_pilatelpia@mail.ru,                                
վեբկայք՝ www.pilatelpia.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հաշմանդամների ինտեգրում
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
իրավաբանական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 

գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում
3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 

թերապիա, ընտանեկան թերապիա 
4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 

ուսուցում
5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 

բարձրացում 
6. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 312 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ, սոցիալապես 
անապահով, անապաստան, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևանի Ավան վարչական շրջան,                       
ք. Աբովյան 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ «ՓՅՈՒՆԻԿ» ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Հայաստանի հաշմանդամների 
«Փյունիկ» միություն
Հասցե՝ ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 16, հեռ.` (374 10) 56 07 07, 
էլ. փոստ՝ pyunic@arminco.com, վեբկայք՝ www.pyunic.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

126

պաշտպանության ոլորտում` դաստիարակել ֆիզիկապես ու հոգեպես 
առողջ, հայրենասեր ու հասարակայնորեն ակտիվ սերունդ:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, մշակութային, մարզական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական 
պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական պարագաների տրամադրում, 
վերականգնողական ծառայություններ

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում 

Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ և երի տա
սարդներ, սոցիալապես անապահով, հաշմանդամ երեխա ունեցող 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Չարենցավան, Հրազդան, Էջ
միածին, Գյումրի, Մարտունի, Աբովյան, Արմավիր քաղաքներ

«ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Փրկություն» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Չեխովի 33/1, հեռ.՝ (374 10) 42 78 50, 49 93 13, 
(374 93) 00 07 57, էլ. փոստ` prkutyun@netsys.am, prkutyun@mail.ru, 
prkutyun.salvationngo@yahoo.com, վեբկայք` www.prkutyun.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել հաշմանդամ երեխաների 
և երիտասարդների կրթական և առողջապահական, ինչպես նաև 
նրանց ընտանիքների սոցիալական հիմնախնդիրների լուծմանը` 
ուսուցման, քարոզչության, խորհրդատվության, բուժծառայությունների 
և միջնորդավորման միջոցով` նպատակ ունենալով նրանց լիարժեք 
ինտեգրել հասարակությանը:  
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, մշակութային
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Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, հիգիենիկ պարագաներ,                

գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 

բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի 
տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում, 
ատամնաբուժական անվճար ծառայության տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, 1623 տարեկան 
նպաստառու, 1823 տարեկան սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, 
խնամարկյալ, որդեգրված, 1618 տարեկան կրթությունից դուրս մնա
ցած երեխաներ և երիտասարդներ, փախստական, ազգային փոք
րամասնությունների, սոցիալապես անապահով, անապաստան, բազ
մազավակ, խնամակալ, որդեգրող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ՓՐԿՎԱԾ ՄԱՍՈՒՆՔՆԵՐ»                                                        
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Փրկված մասունքներ»
Հասցե՝ ք. Երևան, Մամիկոնյանց 54, բն. 421, հեռ.՝ (374 91) 30 65 14, 
էլ. փոստ` saved_relics@yahoo.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել, նպաստել և խթանել 
երեխաների ու ընտանիքների իրավունքների պաշտպանությունը
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, անկողնու և հիգիենիկ 
պարագաներ, գրենական պիտույքներ
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2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական պարագաների տրամադրում

3. Կրթական՝ մասնագիտական ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում` 
միջնորդությամբ

4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 
5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 

հոգևոր արժեքների զարգացում

Թիրախ խումբը` շատ խիստ կարիքավոր ընտանիքներ և համա
պատասխան տարիքի շահառուներ, զոհված ազատամարտիկների, 
փախս տական, ազգային փոքրամասնությունների, սոցիալապես անա
պահով, անապաստան, բազմազավակ, խնամակալ, խնամատար ըն
տանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն և 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ Քաղաքացիական հասարակության 
զարգացման կենտրոն
Հասցե՝ ք. Երևան, Աղայան 15, #17, հեռ.՝ (374 10) 56 05 44,                         
էլ. փոստ՝ info@cdcs.am, վեբկայք՝ www.cdcs.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` կրթական, մշակութային ծրագրերի 
իրականացում՝ միտված տեղացի և փախստական երեխաների 
շրջանում հանդուրժողականության ձևավորմանը, իրավաբանական 
օգնություն փախստական ընտանիքներին:
Մատուցվող ծառայությունները` 
անվճար կրթական, իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, կենցաղային ապրանքներ, 
հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ

2. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում 

3. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
հոգևոր արժեքների զարգացում
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Թիրախ խումբը` 623 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկների, 1623 տարեկան 
կրթու թյունից դուրս մնացած երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված 
ազա տամարտիկների, փախստական, ազգային փոքրա մասնությունների, 
սոցիալապես անապահով, անապաստան, բազմա զավակ, ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Արարատի,  Արագածոտնի, Կոտայքի, 
Արմավիրի, Տավուշի մարզեր

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝                                                   
Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ (ՔՀԻ)
Հասցե՝ ք. Երևան, Այգեստան 11րդ փողոց, տուն 43,                                    
հեռ.՝ (374 10) 57 43 17, էլ. փոստ՝ csi@csi.am, վեբկայք՝ www.csi.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեխաների իրավունքների 
պաշտպանություն  
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝

1. Կրթական՝ ոչ ֆորմալ կրթություն
2. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում 
3. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 

Թիրախ խումբը` 1223 տարեկան հաստատությունում խնամվող երե
խաներ և երիտասարդներ, օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող 
երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն 

«ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Քայլ առ քայլ» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Գյուլբենկյան 31, բն. 20,                                               
հեռ.՝ (374 10) 22 69 96, 22 04 42, էլ. փոստ՝ ruzanna@sbsbf.am                                                          
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել Հայաստանում իրականացվող 
հիմնարար կրթական բարեփոխումներին, նպաստել բոլոր երեխաների 
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համար որակյալ կրթության մատչելիության ապահովմանը, 
երեխայակենտրոն մոտեցումների ներդրմանն ու ամրապնդմանը 
կրթական համակարգում, բավարարել երեխաների անհատական 
կրթական կարիքները:   
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` գրենական պիտույքներ
2. Կրթական՝ կրթական առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող երեխաների ինտեգրում, ծնողների և համայնքի 
մասնակցությունը երեխաների կրթադաստիարակչական 
գործընթացին, երեխաների քննադատական, վերլուծական, 
ստեղծագործական մտածողության, հետազոտական 
ունակությունների, ինքնուրույնության զարգացում, 
այլակարծության և բազմազանության հանդեպ հարգանքի ու 
հադուրժողականության սերմանում, ինչպես նաև իրավունքների և 
պատասխանատվության գիտակցում:

3. Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 012 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սո ցիալա
պես անապահով, 36 տարեկան կրթությունից դուրս մնա ցած, 018 
տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 016 տարեկան հաստա
տությունում խնամվող երեխաներ, ազգային, կրոնական փոքրամաս
նությունների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն 

«ՔԱՐԱՎԱՆ88» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Քարավան88»
Հասցե՝ ք. Երևան, Քեռու 50, հեռ.՝ (374 10) 26 65 35,                                      
(374 93) 77 50 01, (374 91) 26 65 35, էլ. փոստ` 
z_caravan88@yahoo.com, վեբկայք` www.caravan88ngo.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` նպաստել հայ ժողովրդի բարօրության և 
բարեկեցության բարձրացմանը, օգնել փախստականների, զոհված և 
հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների և սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին,  իրականացնել համայնքների զարգացման, կրթական, 
իրավական, առողջապահական, ամառային հանգստի  և այլ ծրագրեր:
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Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, 
առողջապահական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական

Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, բնակարանային պայմանների 
բարելավում, հիգիենիկ պարագաներ, գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական պարագաների տրամադրում

3. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում

4. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական

5. Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
գյուղատնտեսական խորհրդատվություն, հոգևոր արժեքների 
զարգացում 

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, կրթությունից դուրս մնացած, միակողմանի ծնո ղա
զուրկ, երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված 
ազատամարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, անա
պաստան, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Գեղարքունիքի, Շիրակի, Տավուշի 
մարզեր

«ՕՐՐԱՆ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ                                                                           
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Օրրան» 
Հասցե՝ ք. Երևան, Եկմալյան 6/1, հեռ.՝ (374 10) 53 51 67, 
էլ. փոստ՝ orran@orran.am, վեբկայք www.orran.am 
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական հասարակական 
կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում`  աջակցել Հայաստանի անապահով և առավել 
կարիքավոր ընտանիքներին, օգնության ձեռք մեկնել փողոցում 
հայտնված երեխաներին՝ ներառելով նրանց կրթական, մշակութային, 
հոգե բանական, բժշկական և սոցիալական ծառայությունների մեջ, 
պայքարել «երեխան որպես ընտանիքում հիմնական հաց վաստակող» 
գաղափարի դեմ, բացահայտել և զարգացնել երեխաների հետա
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քրքրություններն ու ընդունակությունները և ուղղորդել նրանց համա
պատասխան ապագա մասնագիտության, կանխել և վերացնել 
աղքատության և մուրացկանության տարածումը Հայաստանի երեխա
ների և տարեցների շրջանում:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, կրթական, 
մշակութային
Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` հագուստ, կոշիկ, սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ, 
գրենական պիտույքներ

2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
դեղորայքի տրամադրում, բժշկական պարագաների տրամադրում

3. Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային 
թերապիա, ընտանեկան թերապիա 

4. Կրթական՝ մասնագիտական ուսուցում, դասապատրաստում

5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում 

6. Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում, 
ձեռագործություն, կավագործություն, փայտամշակում, կար ու ձև, 
կարպետագործություն

Թիրախ խումբը` 616 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, միակողմանի ծնողազուրկ, երկկողմանի ծնո
ղազուրկ, լքված/անտեսված, տաղանդավոր, խնամարկյալ, հաս տա
տությունում խնամվող, հաստատության շրջանավարտ երեխա  ներ, սո
ցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխար հագրական ծածկույթը` Երևան և Վանաձոր քաղաքներ

«ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ԲՈՂՈՔԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ                 
ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ»(SPFA) 
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Կազմակերպության անվանումը՝ «Ֆրանսիայի բողոքական եկեղեցու 
և Հայաստանի միջև համերաշխություն»
Հասցե՝ ք. Երևան, Խանջյան 47, բն.10, հեռ.՝ (374 10) 54 16 16, 
էլ. փոստ՝ spfa_org@yahoo.fr, վեբկայք՝ www.spfaarmenie.org   
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական հասարակական 
կազմակերպության մասնաճյուղ
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Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` երեխաներին և ընտանիքներին կրթական, 
սոցիալական, բժշկական, մշակութային աջակցություն ցույց տալ՝ 
փորձելով բարելավել նրանց առօրյան ու կենսակերպը և հավատ 
ներշնչելով սեփական ուժերի ու կարողությունների նկատմամբ:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար` սոցիալական, առողջա
պահական, կրթական, մշակութային, գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝

1. Նյութական` գրենական պիտույքներ
2. Առողջապահական` բժշկական միջամտության կազմակերպում, 

վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում
3. Կրթական՝ մասնագիտական ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում
4.  Ներառում և մասնակցություն` մշակութային
5. Դրամական` ամսական, եռամսյակը մեկ, կիսամյակը մեկ, տարին 

մեկ 
6. Այլ մասնագիտական` գյուղատնտեսական խորհրդատվություն

Թիրախ խումբը` 612, 1823 տարեկան հաշմանդամ, 023 տարեկան  
նպաստառու, սոցիալապես անապահով, 618 տարեկան մուրացիկ, 
միակողմանի ծնողազուրկ, լքված/անտեսված, հաստատությունում 
խնամ վող, 1823 տարեկան զոհված ազատամարտիկների, 018 տարե
կան անապաստան, 1823 տարեկան հաստատոթյան շրջա նավարտ 
երեխաներ և երիտասարդներ, օրենքի հետ կապված խնդիր ներ ունեցող 
երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, փա խստա կան, սոցիալապես 
անապահով, անապաստան, բազմազավակ, հաշմանդամ երեխաներ 
ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Գյումրի, Էջմիածին, Գորիս, 
Ստեփանավան քաղաքներ, Այնթապ, Նոր Խարբերդ գյուղեր, ԼՂՀ

ՖՐԱՆՍՀԱՅԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը՝ Ֆրանսհայկական զարգացման 
հիմնադրամ
Հասցե՝ ք. Երևան, Ազատության 10/7, հեռ.՝ (374 10) 20 18 40, 
էլ. փոստ՝ info@ffad.am, վեբկայք՝ www.ffad.am
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել սոցիալական, մշակութային, 
կրթական և գիտական նախաձեռնությունների իրագործմանը, մշակել, 
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խրախուսել և իրականացնել կայուն զարգացմանն ուղղված ծրագրեր,  
աջակցել և օժանդակել Հայաստանում սոցիալական զարգացմանը և 
տնտեսական աճին, ապահովել և խթանել համագործակցությունը 
տարբեր ոլորտներում, աջակցել առավել խոցելի երեխաներին և նրանց 
ընտանիքներին լիարժեք և արժանապատիվ ապագայի ապահովման 
խնդրում:
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, կրթական, 
մշակութային, գյուղատնտեսական, մասնագիտական 

Աջակցության տեսակը՝

1. Կրթական՝ մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում

2. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում

3. Դրամական՝ փոքր ձեռնարկության ստեղծում

Թիրախ խումբը` 1223 տարեկան հաշմանդամ, խնամարկյալ, 623 
տարեկան նպաստառու, սեռական բռնության ենթարկված, հոգեբա
նական բռնության ենթարկված, տաղանդավոր, 023 տարեկան 
սոցիալապես անապահով, անապաստան, 618 տարեկան կրթությունից 
դուրս մնացած, մուրացիկ, հաստատությունում խնամվող, 018 տարե
կան ֆիզիկական բռնության ենթարկված, միակողմանի ծնո ղազուրկ, 
երկկողմանի ծնողազուրկ, լքված/անտեսված, որդեգրված, 012 
տարեկան խնամարկյալ, 1623 տարեկան հաս տատու թյան շրջանա
վարտ երեխաներ և երիտասարդներ, օրենքի հետ կապված խնդիրներ 
ունեցող երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, փախս տական, 
ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների, սոցիա լապես անապա
հով, անապաստան, բազմազավակ, խնամակալ, խնամատար, որդեգրող, 
ներգաղթյալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան և ՀՀ մարզեր
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2.2. ԼՈՌԻ
2.2.1. Պետական աջակցությամբ տրամադրվող 

ծառայություններ Լոռու մարզում1

Աղյուսակ 1. Լոռու մարզում գործող հատուկ սոցիալական 
նշանակություն ունեցող ծառայություններ՝ ուղղված երեխաներին/ 
երիտասարդներին1 

N Անվանում Կոնտակտ Թիրախ խումբ

1. Վանաձորի 
մանկատուն

ք. Վանաձոր 
Տարոն2, ՔՇՀ4 
հեռ.` (374 322) 6 01 20,             
6 26 89, 6 27 52
ֆաքս` (374 322) 6 01 20 
Էլ. փոստ` 
mankatun@mail.ru 

018 տարեկան 
ԱԾԽՄ երեխաներ

2. Միսիոներների 
բարեգործական 
մանկատուն

ք. Սպիտակ 
Իտալական թաղամաս 
հեռ.` (374 10) 65 32 93,                   
(374 255) 2 04 33

018 տարեկան 
ԱԾԽՄ երեխաներ

3. Վանաձորի 
երեխաների 
խնամքի և 
պաշտպանու թյան 
թիվ 1 գիշերօթիկ 
հաստատու թյուն 

 ք. Վանաձոր
Տարոնի 4, Մեքենաշինության 
թաղամաս 
հեռ.` (374 322) 6 07 32,                  
6 09 17, 6 11 51

դժվար իրավիճակ
ներում հայտ նված 
618 տարե կան 
երեխաներ  

4. Վանաձորի 
մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող 
երեխաների 
թիվ  1 հատուկ 
(օժանդակ) դպրոց

ք. Վանաձոր 
Շիրակի խճուղի 30 
hեռ. (374 322) 5 01 83

մտավոր  թեր զար
գացում ունեցող                
618 տարե կան 
երեխաներ

5. Սպիտակի 
մտա վոր թեր
զարգացում ունե
ցող երեխա ների 
թիվ 1 հատուկ 
(օժան դակ) դպրոց

ք.Սպիտակ, Իտալական 
թաղամաս

մտավոր 
թերզարգա
ցում ունեցող 
618 տարեկան 
երեխաներ   

1.  Ընդգրկում է 023 տարեկան երեխաներին և երիտասարդներին: 
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2.2.2. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը՝ ըստ 
շահառուների խմբերի

Շահառու Կազմակերպություն Էջ
«Ալավերդու ընտանիքի օժանդակման կենտրոն» ՀԿ 142

«Արան» ՀԿ 144

«Երիտասարդական ալիք» ՀԿ 146

«Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» 
ԲՀԿ

147

«ԷԴԱՍ» սոցիալառողջապահական ՀԿ 148

«Թռիչք» կրթամշակութային և խորհրդատվական ՀԿ 148

«Լիարժեք կյանք» ԲՀԿ 149

«Լուսաստղ» ՀԿ 151

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

«Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ 153

Հունական բժշկական «Հիպոկրատ» հիմնադրամ 155

«Մանկական կենտրոն» 156

«Մանկավարժ» ՀԿ 157

«Մոլորակ» մշակութայինլրատվական ԲՀԿ 157

«Սպիտակ բազե» հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
իրավունքների և շահերի պաշտպանության ՀԿ

159

Վանաձորի հոգեբանական վերականգնողական կենտրոն 160

Գուգարաց թեմի սոցիալական բաժին 315

«Առավոտ» ԲՀԿ 143

«Գայաննա» ՀԿ 145

«Երիտասարդական ալիք» ՀԿ 146

«Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» 
ԲՀԿ

147

«ԷԴԱՍ» սոցիալառողջապահական ՀԿ 148

«Թռիչք» կրթամշակութային և խորհրդատվական ՀԿ 148

«Լոռու զարգացման կենտրոն» ՀԿ 151

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

«Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ 153
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Հունական բժշկական «Հիպոկրատ» հիմնադրամ 155

«Մանկական կենտրոն» 156

«Մանկավարժ» ՀԿ 157

«Մոլորակ» մշակութայինլրատվական ԲՀԿ 157

«Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոն ԲՀԿ 158

Սպիտակի երիտասարդ մարդկանց քրիստոնեական 
ասոցիացիա 

159

Գուգարաց թեմի սոցիալական բաժին 314

«Ալավերդու ընտանիքի օժանդակման կենտրոն» ՀԿ 142

«Առավոտ» ԲՀԿ 143

«Գայաննա» ՀԿ 145

«Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը                     
Հայաստանում» ԲՀԿ

147

«ԷԴԱՍ» սոցիալառողջապահական ՀԿ 148

«Թռիչք» կրթամշակութային և խորհրդատվական ՀԿ 148

«Լոռե էկոակումբ» 150

«Լոռու զարգացման կենտրոն» ՀԿ 151

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

«Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ 153

«Հուսատու» սոցիալական ԲՀԿ 155

Հունական բժշկական «Հիպոկրատ» հիմնադրամ 155

«Մանկական կենտրոն» 156

«Մանկավարժ» ՀԿ 157

«Մոլորակ» մշակութայինլրատվական ԲՀԿ 157

«Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոն» ԲՀԿ 158

Վանաձորի հոգեբանական վերականգնողական կենտրոն 160

Գուգարաց թեմի սոցիալական բաժին 315

«Ալավերդու ընտանիքի օժանդակման կենտրոն» ՀԿ 142

«Երիտասարդական ալիք» ՀԿ 146

«Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» ԲՀԿ 147

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152
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«Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն» ՀԿ 153

«Մանկավարժ» ՀԿ 157
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«Առավոտ» ԲՀԿ 143

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

«Առավոտ» ԲՀԿ 143
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«Լոռե էկոակումբ» 150

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

«Մանկական կենտրոն» 156

«Մանկավարժ» ՀԿ 157
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«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

«Մանկավարժ» ՀԿ 157

«Աջակցություն    Լոռու մարզի համայնքներին»  ԲՀ  142

«Առավոտ» ԲՀԿ 143

«Գայաննա» ՀԿ 144

«Երիտասարդական ալիք» ՀԿ 146

«Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» 
ԲՀԿ
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«Լուսաստղ» ՀԿ 151

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152
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«Մանկավարժ» ՀԿ 157
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«Ալավերդու ընտանիքի օժանդակման կենտրոն» ՀԿ 142
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«Լուսաստղ» ՀԿ 151

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

Հունական բժշկական «Հիպոկրատ» հիմնադրամ 155

«Մանկական կենտրոն» 156

«Մանկավարժ» ՀԿ 157

«Մոլորակ» մշակութայինլրատվական» ԲՀԿ 157

«Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոն» ԲՀԿ 158

Վանաձորի հոգեբանական վերականգնողական կենտրոն 160

Գուգարաց թեմի սոցիալական բաժին 315

«Աջակցություն    Լոռու մարզի համայնքներին»  ԲՀ  142

«Երիտասարդական ալիք» ՀԿ 146

«Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» 
ԲՀԿ

147

«Թռիչք» կրթամշակութային և խորհրդատվական ՀԿ 148

«Լուսաստղ» ՀԿ 151

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

Հունական բժշկական «Հիպոկրատ» հիմնադրամ 155

«Մանկական կենտրոն» 156
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Վանաձորի հոգեբանական վերականգնողական կենտրոն 160

Գուգարաց թեմի սոցիալական բաժին 315

«Լոռե էկոակումբ» 150

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

«Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոն ԲՀԿ 158

Գուգարաց թեմի սոցիալական բաժին 315

«Լոռե էկոակումբ» 150

«Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոն» ԲՀԿ 158

«Թռիչք» կրթամշակութային և խորհրդատվական ՀԿ 148

«Գայաննա» ՀԿ 144

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն ՀԿ 153

«Մանկական կենտրոն» 156

«Մանկավարժ» ՀԿ 157

«Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոն ԲՀԿ 158

Գուգարաց թեմի սոցիալական բաժին 315

«Առավոտ» ԲՀԿ 143

«Երիտասարդական ալիք» ՀԿ 146

«Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» 
ԲՀԿ

147

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

«Մանկական կենտրոն» 156

«Մանկավարժ» ՀԿ 157

«Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոն» ԲՀԿ 158

Գուգարաց թեմի սոցիալական բաժին 315

«Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» ԲՀԿ 147

«Լուսաստղ» ՀԿ 151

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152
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«Մանկական կենտրոն» 156
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«Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» ԲՀԿ 147

Գուգարաց թեմի սոցիալական բաժին 315

«Առավոտ» ԲՀԿ 143

«Գայաննա» ՀԿ 144

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

«Մոլորակ» մշակութայինլրատվական ԲՀԿ 157

«Երիտասարդական ալիք» ՀԿ 146

«Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում» ԲՀԿ 147

«Թռիչք» կրթամշակութային և խորհրդատվական ՀԿ 148

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152

«Բնության պահպանություն»  ԲՀԿ 144

ԵՄՔԱ ՀԿ (Վանաձորի երիտասարդ մարդկանց 
քրիստոնեական ասոցիացիա)

145

«Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վամաձարի 
գրասենյակ» ՀԿ

154

«Ալավերդու ընտանիքի օժանդակման կենտրոն» ՀԿ 142

«Երիտասարդական ալիք» ՀԿ 146

«Լուսաստղ» ՀԿ 151

«Խաչվող ուղիներ» ՀԿ 152
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«Մանկական կենտրոն» 156
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2.2.3. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը 
այբբենական կարգով

«ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՕԺԱՆԴԱԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Ալավերդու ընտանիքի              
օժանդակման կենտրոն 
Հասցե` ք.Ալավերդի, Երևանյան 22, հեռ.՝ (374 93) 99 23 99,                             
էլ. փոստ՝ alsec2009@hotmail.ru , վեբկայք՝ www.alasec.org 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործական աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները`սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, մշակութային, հոգեբանական

Աջակցության տեսակը՝
1. Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 

տրամադրում
2. Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
3. Սոցիալհոգեբանական` անհատական թերապիա
4. Կրթական` մասնագիտական ուսուցում, գեղագիտական 

դաստիարակություն 
5. Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրավունքի 

իրազեկության բարձրացում

Թիրախ խումբը` 618 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, սոցիա
լապես անապահով, կրթությունից դուրս մնացած, 612 տարեկան 
ֆիզիկական բռնության ենթարկված, երկկողմանի ծնողազուրկ, 
օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ և սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Ալավերդի, Ախթալա, Շամլուղ, 
Թումանյան (Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր գյուղերը)

«ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ» 
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը` «Աջակցություն Լոռու մարզի 
համայնքներին»  
Հասցե` ք. Վանաձոր, Լոռու մարզպետարան, հեռ.՝ (374 322)4 30 99,                                            
էլ. փոստ՝ AGLMNBH@mail.ru, վեբկայք՝ www.lori.gov.am  



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` ֆինանսական օգնություն երկկողմանի և 
միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներին 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, գյուղատնտեսական

Աջակցության տեսակը՝
1. Դրամական՝ եռամսյակը մեկ անգամ
2. Խորհրդատվական՝ գյուղատնտեսության ոլորտում

Թիրախ խումբը` 018 տարեկան ծնողազուրկ, զոհված ազատա մար
տիկների երեխաներ և  ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու մարզ

«ԱՌԱՎՈՏ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ                                                                                                                                     
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Առավոտ» 
Հասցե` Վանաձոր, Թատերական 8, հեռ.՝ (374 322) 4 12 88, 4 56 88,
էլ. փոստ՝   aravott@mail.ru                                                                          
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պա նության ոլորտում` օրենքով սահմանված կարգով օժանդակել 
Հայաստանի բնակչության սոցիալական, գիտական, կրթական, մշակու
թային, առողջապահական, մարզական և այլ սոցիալմշակութային 
հիմնահարցերի լուծմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական` ամսական կտրվածքով
Նյութական` գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային և ընտանեկան                       
թերա պիա
Կրթական` մասնագիտական  կողմնորոշում
Թիրախ խումբը` 018 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, հաստատությունում խնամվող, 616 տարեկան ֆիզիկական, 
318  տարեկան հոգեբանական բռնության ենթարկված, 612, 1618 
տարեկան խնամատարության տրված երեխաներ և սոցիալապես 
անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու մարզ, Շիրակի մարզ



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
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«ԱՐԱՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Արան» 
Հասցե` ք. Վանաձոր, Կ. Դեմիրճյան 26, հեռ.՝ (374 322) 4 75 76,                              
(374 77) 97 30 03, էլ. փոստ՝aranhk92@yahoo.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հաշմանդամների ինտեգրում
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական պարագաների տրամադրում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ 
և երիտասարդներ, հաշմանդամ երեխա ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու մարզ

«ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Բնության պահպանություն» 
Հասցե` ք. Վանաձոր, Քիմիագործների 2րդ նրբանցք 43,                                                        
հեռ.՝ (374 322) 4 28 90, էլ.փոստ՝ arman104@yandex.ru 
Կազմակերպության տեսակը՝ հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պա նության ոլորտում` վերականգնել և պահպանել բնությունը, 
իրականացնել խորհրդատվություն, էկոդաստիարակություն
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական, բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝
Կրթական` էկոկրթություն
Գյուղատնտեսական՝ խորհրդատվություն
Հոգևոր՝   հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` բնապահպանական
Թիրախ խումբը` երեխաներ, ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ՀՀ բոլոր մարզերը



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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«ԳԱՅԱՆՆԱ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ                                                
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Գայաննա» 
Հասցե` ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի  փակուղի 2                                             
հեռ. (374 55) 89 87 99,   (374 322) 4 47 40
Էլ. փոստ ngogayanna@mail.ru
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործական աջակցություն, 
իրավունքների և շահերի պաշտպանություն
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար սոցիալական, առողջապա
հական, կրթական, մշակութային, բնապահպանական, մարզական, 
վճարովի կրթական, մշակութային, մարզական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Կրթական` մասնագիտական  կողմնորոշում և ուսուցում
Հոգևոր՝ հոգևոր  արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկության 
բարձրացում
Թիրախ խումբը` 323 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, տաղանդավոր, 616 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 623 
տա րեկան հաստատությունում խնամվող երեխաներ և երի տասարդներ, 
զոհված ազատամարտիկների, ազգային փոքրա մասնու թյունների, սո
ցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Վանաձոր, Սպիտակ քաղաքներ, գ. 
Մարգահովիտ

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԱՐԴԿԱՆՑ  
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Վանաձորի երիտասարդ մարդկանց  
քրիստոնեական ասոցիացիա (ԵՄՔԱ) 
Հասցե` ք.Վանաձոր, Աբովյան փ., ՍայաթՆովայի անվ. զբոսայգի, հեռ. 
(374 322) 4 44 71, էլ. փոստ՝ areg@ymca.am     
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպա նության ոլորտում` միավորել երիտասարդներին՝ կյանքի 
կոչելու քրիստոնեական համամարդկային սկզբունքները (հարգանք, 
հոգատարություն, ազնվություն, պատասխանատվություն) այնպիսի 
ծրագրերի միջոցով, որոնք նպաստում են նրանց մտավոր, հոգևոր, 
ֆիզիկական ընդհանուր ներդաշնակ զարգացմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական
Աջակցության տեսակը՝
Կրթական` դասընթացներ 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական
Թիրախ խումբը` 1623 տարեկան երեխաներ և երիտասարդներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք.Վանաձոր, գ. Փամբակ

«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱԼԻՔ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Երիտասարդական ալիք» 
Հասցե` ք. Վանաձոր, Լալվարի 28, հեռ.՝ (374 77) 07 08 47,                                           
էլ. փոստ՝ youthcanal@rambler.ru, վեբկայք՝ http://youthcanal.do.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպա նության ոլորտում` պարտադիր ուսումից դուրս մնացած 
երեխաների հայտնաբերում, ուղղորդում,  մասնագիտական 
անհատական  աշխատանք ընտանիքների հետ
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
իրավաբանական, հոգեբանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Դրամական` տարին մեկ անգամ
Նյութական` գրենական պիտույքների, հիգիենիկ պարագաների 
տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը`1223 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, միակող
մանի ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկների,  623 տարեկան 
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նպաստառու, 618 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 1623  տա
րեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, 1218 տարեկան խնամակալների 
խնամքի տակ գտնվող, 1823 տարեկան հաստատության շրջա նա
վարտներ, օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ և զոհ
ված ազատամարտիկների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, 
հաշ մանդամ ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու մարզ

«ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ ՍՈՒՐԲ ՂԱԶԱՐԻ ՕՐԴԵՆԸ                           
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը`                                                                
Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի օրդենը Հայաստանում 
Հասցե` ք. Սպիտակ, Շահումյան 7, հեռ.՝ (374 55) 43 43 02
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործական աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` կենցաղային ապրանքների, հիգիենիկ պարագաների 
տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի, բժշկական 
պարագաների, վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային, ընտանեկան թերապիա
Իրավաբանական` խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական,  իրազեկու
թյան բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, կրթությունից դուրս մնացած,  մուրա
ցիկ, ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկների, խնամակալների կամ 
խնամատարների խնամքի տակ գտնվող, որդեգրված երեխաներ և 
երիտասարդներ, հաստատության շրջանավարտներ և զոհված ազա
տամարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, անա
պաստան, բազմազավակ, խնամակալ, խնամատար ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ՀՀ բոլոր մարզերը
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«ԷԴԱՍ» ՍՈՑԻԱԼԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ                                         
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «ԷԴԱՍ» 
Հասցե` ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 59/69, հեռ.՝ (374 322) 2 34 50, 
(374 93) 53 68 90, էլ. փոստ՝ edassocial@rambler.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցություն երեխաներին և 
ընտանիքներին սոցիալական և առողջապահական խնդիրների 
լուծման գործում:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, հոգեբանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ 
Նյութական` հիգիենիկ  պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային,                            
ընտանեկան թերապիա
Կրթական` մասնագիտական  կողմնորոշում
Հոգևոր՝ հոգևոր արժեքների զարգացում
Թիրախ խումբը`1218 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 023  
տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, 323  տարեկան 
հոգեբանական բռնության ենթարկված երեխաներ և երիտասարդներ, 
զոհված ազատամարտիկների, սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ, խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու  մարզ

«ԹՌԻՉՔ» ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Թռիչք» 
Հասցե` ք. Վանաձոր, Թատերական 6, հեռ.՝ (374 322) 2 45 07,                                     
էլ. փոստ՝ flightngo@gmail.com,   վեբկայք՝  www.trichqngo.do.am    
Կազմակերպության տեսակ` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշ տ
պա նության ոլորտում` կրթության միջոցով զարգացման և յուրա
քանչյուր ոլորտում մշակույթի ձևավորման ճանապարհով հասա
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րակությունը դարձնել ինքնաբավ ու կյանքը՝ ավելի տանելի:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, մշակութային, 
բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային, ընտանեկան 
թերապիա
Կրթական` մասնագիտական  կողմնորոշում և ուսուցում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն, 
Գյուղատնտեսական՝ խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական,  իրազե կու
թյան բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը`1623 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 1223 
տարեկան նպաստառու, տաղանդավոր, 1218 տարեկան սոցիալապես 
անապահով, միակողմանի ծնողազուրկ,1216 տարեկան մուրացիկ, 
զոհված ազատամարտիկների երեխաներ և երիտասարդներ, 1618 
տարեկան հաստատության շրջանավարտներ և փախստական, ազգային 
փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Վանաձոր, Լոռու մարզ

«ԼԻԱՐԺԵՔ ԿՅԱՆՔ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ                                       
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Լիարժեք կյանք» 
Հասցե` ք. Ստեփանավան, Գ. Նժդեհի 17/23ա, հեռ.` (374 256)  2 30 23, 
(374 77) 02 30 23, 08000 13 11, (374 60) 27 28 88, 
էլ. Փոստ` info@fulllife.am,/office@fulllife.am, վեբկայք` www.fulllife.am                                         
Կազմակերպության տեսակ` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում՝ նպաստել հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար հավասար հնարավորությունների  ստեղծմանը և  
նրանց մասնակցությանը հասարակական կյանքի  բոլոր ոլորտներում 
կարողությունների  զարգացման, շահերի պաշտպանության և 
հանրության  իրազեկման միջոցով:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
իրավաբանական
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Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային թերապիա
Կրթական` մասնագիտական  կողմնորոշում, մասնագիտական ուսուցում
Հոգևոր` արժեքների զարգացում
Իրավաբանական` խորհրդատվություն
Գյուղատնտեսական` խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մարզական,  իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը`  623 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երե խա
ներ և երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով և հաշմանդամ երեխա 
ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու, Գեղարքունիքի, Շիրակի, 
Արագածոտնի մարզեր  

«ԼՈՌԵ ԷԿՈԱԿՈՒՄԲ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Լոռե էկոակումբ»
Հասցե` Ստեփանավան, Կամոյի 62,  հեռ.` (374 93) 31 51 08,                                         
(374 256) 2 24 77, էլ.փոստ`manya_lore@yahoo.com
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտ պա նության ոլորտում` պաշտպանել   երեխաներին,  աջակցել 
այն միջո ցառումներին, որոնք ուղղված են շրջակա միջավայրի 
առողջացմանը հանուն մեր և գալիք սերունդների:
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական, կրթական, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար`  հագուստ, կոշիկ, ավանդական և ոչ ավանդական 
բանջար բոստանային կուլտուրաների սերմեր
Նյութական` հիգինիկ պարագաների, գրենական պիտույքների                
տրամա դրում
Առողջապահական` առողջապահական դասընթացներ, էկոառողջապա
հության խթանում
Կրթական` բնապահպանական, առողջապահական դասընթացներ
Գյուղատնտեսական` խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 323 տարեկան սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, 
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623 տարեկան հոգեբանական բռնության ենթարկված,  1218 տարեկան 
լքված, 1223 տարեկան անապաստան երեխաներ և երիտասարդներ, 
փախստական, ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների,  սոցիա
լապես անապահով և բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Ստեփանավան, Սվերդլովի, Լոռի 
բերդ, Ամրակից, Գյարգյար համայնքներ

«ԼՈՌՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»                                                
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Լոռու զարգացման կենտրոն 
Հասցե`ք. Վանաձոր, Նժդեհի 7/34, հեռ.` (374 322) 2 52 68,                   
էլ.փոստ` lzkngo@gmail.com
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` ունենալ ինքնուրույն մտածելակերպ ու 
գործելակերպ ունեցող հասարակություն:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական:
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Իրավաբանական` խորհրդատվություն 
Գյուղատնտեսական` խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, բնապահպանական,  
իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 616 տարեկան նպաստառու, 612 տարեկան սո
ցիալապես անապահով երեխաներ և սոցիալապես անապահով ընտա
նիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր

«ԼՈՒՍԱՍՏՂ»                                                                             
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Լուսաստղ» 
Հասցե` ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 2/4, հեռ.` (374 93) 31 06 
08, էլ. փոստ gabranik@rambler.ru
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
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Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` ներառական կրթության միջոցով 
նպաստել  հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կրթական 
իրավունքի պաշտպանությանը:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, հոգեբանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` սնունդ
Դրամական` տարին մեկ անգամ
Նյութական` գրենական պիտույքների, հիգիենիկ պարագաների 
տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական թերապիա
Կրթական` մասնագիտական  կողմնորոշում
Իրավաբանական` խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական,                            
իրազեկության բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, 1223 տարեկան 
միակողմանի ծնողազուրկ, 1623 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, 
1216 և 1823 տարեկան զոհված ազատամարտիկների, 1216 տա
րեկան խնամատար և օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող 
երեխաներ և երիտասարդներ, սոցիալիալապես անապահով, հաշ
մանդամ ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու մարզ

«ԽԱՉՎՈՂ ՈՒՂԻՆԵՐ» ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ                                    
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Խաչվող ուղիներ»  
Հասցե` ք. Վանաձոր, Բանակի 44 բ, հեռ.` (374 322) 4 04 70,                       
(374 77) 80 77 67, էլ. փոստ`  xachuxi@mail.ru   
Կազմակերպության տեսակը`   հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների               
պաշտ պանության ոլորտում` նպաստել քաղաքացիական                         
հասա  րության ձևավորմանը՝ իրականացնելով կրթական,                                                                                                                   
սո ցիալա կան, համայնքային զարգացման և այլ ծրագրեր:  
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, հոգեբանական,                 
կրթա կան, մշակութային



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

153

Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ,  սնունդ, հիգիենիկ պարագաներ
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային, ընտանեկան
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում, կյանքի հմտություններին 
ուղղված խմբակներ, կրթադասատիարակչական դասընթացներ, հան
դիպումքննարկումներ
Հոգևոր` արժեքների զարգացում, Հայ Առաքելական եկեղեցու հետ սերտ 
համագործակցություն, հանդիպումների կազմակերպում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկության 
բարձրացում
Թիրախ խումբը` 316 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող,  1020 
տարեկան սոցիալապես անապահով, 612 տարեկան կրթությունից 
դուրս մնացած, 1216 տարեկան ֆիզիկական, հոգեբանական բռնության 
ենթարկված, մուրացիկ, լքված, միակողմանի, երկկողմանի ծնողազուրկ, 
խնամակալության տակ գտնվող, 618 տարեկան միակողմանի 
ծնողազուրկ երեխաներ, սոցիալաապես անապահով, բազմազավակ,  
հոգեբանական խնդիրներ ունեցող, վարքային դժվարություններ ունեցող 
երեխաների ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու մարզ

«ԽՈՒԼԵՐԻ ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»                     
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Խուլերի կրթամշակութային կենտրոն                                                        
Հասցե` ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 10 բացվածք,                                                                                
հեռ.` (374 322) 3 77 75 (374 93) 82 70 94, էլ. փոստ` gagngo@mail.ru                                                       
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` կրթությունից դուրս մնացած 
երեխաներին ժեստերի լեզվի ուսուցում, նրանց ինտեգրում  
հասարակություն, խուլ ու համր ընտանիքների և երեխաների 
իրավունքների պաշտպանություն:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` սնունդ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորրհրդատվություն և ուղղորդում
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Կրթական` ժեստերի լեզվի  ուսուցում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական
Թիրախ խումբը`323 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, 618 տարեկան կրթությունից դուրս 
մնացած, 616 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, 1223 տարեկան 
տաղանդավոր, օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ և 
երիտասարդներ, փախստական, սոցիալապես անապահով, բազմա զա
վակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու և Տավուշի մարզեր

«ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ 
ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Հելսինկյան քաղաքացիական 
ասամբլեայի Վամաձարի գրասենյակ 
Հասցե` ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 59, հեռ.` (374 322) 4 22 68,                    
էլ. փոստ՝ hcav@hcav.am, վեբկայք` www.hcav.am  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` պետական կառույցների հետ 
հարաբերություններում երեխաների խախտված իրավունքների  
վերականգնում:
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝
Կրթական` մարդու իրավունքների թեմայով դասընթացների, 
սեմինարների կազմակերպում
Իրավաբանական` խորհրդատվություն, դատական 
ներկայացուցչություն, մշտադիտարկում 
Ներառում և մասնակցություն`  իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` բոլոր տարիքների և  ամեն տեսակի խմբեր, եթե 
խախտվել են մարդու իրավունքները, այն ընտանիքները, որոնք դիմում 
են կազմակերպությանը
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն
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ՀՈՒՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ «ՀԻՊՈԿՐԱՏ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

Կազմակերպության անվանումը` 
Հունական բժշկական «Հիպոկրատ» հիմնադրամ
Հասցե` Ալավերդի, Թումանյան 42, հեռ (374253) 23426, 
էլ. փոստ` greecefund@mail.ru                                                     
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` ապահովել երեխաների և ընտանիքների 
առողջությունը
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` գրենական պիտույքների, հիգիենիկ պարագաների 
տրամադրում
Առողջապահական` դեղորայքի տրամադրում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, զոհված ազա
տա մարտիկների երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազատա
մարտիկների, փախստական, ազգային փոքրամասնությունների, սոցիա
լապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու  և Տավուշի մարզեր 
(Բագրատաշեն) 

«ՀՈՒՍԱՏՈՒ» ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Հուսատու» 
Հասցե` ք. Վանաձոր, Նժդեհի14, հեռ.` (374 322) 2 20 86,                 
էլ. փոստ` arak@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը`  բարեգործական հասարակական 
կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել խոցելի սոցիալական խմբերի 
քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը, սոցիալապես խիստ 
անապահով  (մուրացիկ, թափառաշրջիկ և այլն)  երեխաների համար 
ստեղծել բարեգործական ճաշարաններ, զբաղմունքի ակումբներ:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական
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Աջակցության տեսակը՝
Կրթական` մասնագիտական  կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական
Թիրախ խումբը` 312 տարեկան սոցիալապես անապահով երեխաներ 
և ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Վանաձոր

«ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Մանկական կենտրոն
Հասցե` ք. Վանաձոր, հեռ. (374 93) 83 40 24,                                                    
էլ. փոստ՝ vanadzorcity@mail.ru
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպա նու թյան ոլորտում` հաշմանդամ երեխաներին 
առողջա պահական օգնություն, ռիսկային խմբի երեխաներին`                                  
ըստ կարիքի օգնություն:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական,                      
առողջապահական, կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Դրամական` տարին մեկ անգամ
Նյութական` կենցաղային ապրանքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, բժշկական պարագաների 
տրամադրում, վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում
Կրթական` մասնագիտական  կողմնորոշում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, խնամակալության տակ 
գտնվող, խնամատարության տրված, 623 տարեկան հոգեբանական 
բռնության ենթարկված, տաղանդավոր, 1623 տարեկան զոհված ազա
տամարտիկների և օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող երե խաներ 
և երիտասարդներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստա կան, 
ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների, սոցիա լապես անա
պահով, բազմազավակ խնամակալ, խնամատար ըն տանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Վանաձոր և հարակից գյուղեր, Սպիտակ
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«ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ»
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Մանկավարժ»
Հասցե` ք. Վանաձոր, Մաշտոցի 15, հեռ.` (374 98) 11 99 88,                            
էլ. փոստ hhlorilab66 @mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մանակավարժների և երեխաների 
իրավունքների պաշտպանություն, հատուկ կարիքներով երեխաների 
շահերի և իրավունքների պաշտպանություն:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական,                                         
կրթական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝ Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` ժամանակավոր կացարանի տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի,                     
բժշկական պարագաների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային, ընտանեկան թերապիա                           
Կրթական` մասնագիտական  կողմնորոշում, մասնագիտական ուսուցում                          
Հոգևոր`  արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական,  
իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 06 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, 612 տարե կան կրթու
թյունից դուրս մնացած, մուրացիկ, տաղանդավոր, խնամա կալության 
տակ գտնվող,  36 տարեկան հոգեբանական բռնության են թար կված 
երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստական, սոցիալապես 
անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Վանաձոր

«ՄՈԼՈՐԱԿ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Մոլորակ» 
Հասցե` ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 2, Շ. Ազնավուրի անվան 
մշակույթի պալատ, 2րդ հարկ, սեն. 10, հեռ (374 91) 76 97 69,                  
էլ. փոստ a.syuzanna@rambler.ru
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական                      
հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սոցիալապես անապահով, հաշմանդամ 
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և ծնողազուրկ  երեխաների մշակութային կրթություն
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Կրթական` մասնագիտական  կողմնորոշում և ուսուցում
Հոգևոր`  արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային,  իրազեկության                               
բարձրա ցում
Թիրախ խումբը` 618 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, հաստատու թյունում 
խնամվող երեխաներ, սոցիալապես անապահով, բազմա զավակ ըն տա
նիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր

«ՇՈՂԵՐ» ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` 
«Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոն 
Հասցե` ք. Սպիտակ, Իտալական թաղամաս, Շվեյցարական 1, 
էլ. փոստ՝ armywca@yahoo.com, 
վեբկայք՝ https://www.facebook.com/shogher.am
Կազմակերպության տեսակը` 
բարեգործական հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանու թյան ոլորտում՝ աջակցել խոցելի խմբերի ընտանիքների 
երե  խաների սթրեսային վիճակներից դուրս գալուն, հոգեբանական 
վերականգմանը, մտավոր ու մասնագիտական զարգացմանը «Արտու
տիկ» նախակրթարանի,  դպրոցահասակ երեխաների տարբեր խմբակ
ների  (նկարչության, քանդակի, խեցեգործության, ձեռագործի, գորգա
գործության, երգերաժշտության, օտար լեզուների և համակարգ չային 
ուսուցման), ամառային ճամբարների գործառության միջոցով: 
Մատուցվող ծառայությունները` 
կրթական (մասամբ՝ վճարովի), մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային,  իրազեկության 
բարձրացում
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Թիրախ խումբը` 36 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, լքված, հոգեբա նական 
բռնության ենթարկված, անապաստան, տաղանդավոր, խնա մարկյալ 
երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստական, սոցիալապես 
անապահով, անապաստան, բազմազավակ, խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`  ք. Սպիտակ,  Ջրաշեն և Սարամեջ 
գյուղեր 

«ՍՊԻՏԱԿ ԲԱԶԵ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Սպիտակ բազե» 
Հասցե` ք. Սպիտակ, Կենտրոն 3 թաղ., Շահումյան 6/1,                                                              
հեռ.` (374 94) 85 31 16, էլ. փոստ` spitakbaze@gmail.com
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպա նու թյան ոլորտում` աշխատանքներ հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների կրթության և դաստիարակության ուղղությամբ:
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, կրթական
Աջակցության տեսակը՝
Առողջապահական` վերականգնողական ծառայությունների 
տրամադրում (Կարմիր խաչի միջազգային «Գրացիա» առողջարանի 
հետ համագործակցություն)
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային (ARTնկարչական խմբակ),  
իրազեկության բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ և 
երիտասարդներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Սպիտակ և հարակից գյուղեր

«ՍՊԻՏԱԿԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԱՐԴԿԱՆՑ                               
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`
Սպիտակի երիտասարդ մարդկանց քրիստոնեական ասոցիացիա
Հասցե` ք. Սպիտակ, Այգեստան 170, հեռ.` (374 255) 2 40 83, 
(374 255) 6 29 01, 
էլ. փոստ՝ spitak@ymca.am, վեբկայք` spitak.ymca@am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պա նության ոլորտում` միավորել երիտասարդներին՝ կյանքի կո չելու 
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քրիստոնեության համամարդկային սկզբունքները (հարգանք, հոգա
տարություն, ազնվություն և պատասխանատվություն) այնպիսի ծրա
գրերի միջոցով, որոնք նպաստում են անհատի մտքի, մարմնի և հոգու 
ներդաշնակ զարգացմանը, ստեղծել ապահով և անվտանգ միջավայր 
ազատ ժամանցի կազմակերպման համար, համայնքի երիտասարդներին 
տալ գիտելիքներ և խթանել նրանց ստեղծագործական միտքը:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալհոգեբանական, կրթական
Աջակցության տեսակը՝ 
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային, ընտանեկան թերապիա
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Ներառում և մասնակցություն`  իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` երիտասարդներ,  սոցիալապես                              
անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`  ք. Սպիտակ քաղաք և հարակից 
գյուղեր

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`
Վանաձորի հոգեբանական վերականգնողական կենտրոն
Հասցե` ք. Վանաձոր, Աղայան 74/3, բն.7, հեռ.` (374 99) 06 58 55, 
էլ. փոստ vhvk2006@rambler.ru,vanadzorezvk@mail.ru
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարձրակարգ հոգեբանական 
աջակցություն առանց տարիքային և սոցիալական խտրականության
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝ 
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային, ընտանեկան թերապիա
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Թիրախ խումբը` 312 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 612,         
1823  տարեկան սոցիալապես անապահով, 323 տարեկան հոգեբանա
կան բռնության ենթարկված, 1823 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, 
1623 տարեկան զոհված ազատամարտիկների երեխաներ և երիտա
սարդներ, զոհված ազատամարտիկների, սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ, խնամատար, որդեգրող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Լոռու մարզ
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2.3. ՍՅՈՒՆԻՔ

2.3.1.Պետական աջակցությամբ տրամադրվող 
ծառայություններ2

Աղյուսակ 1. Սյունիքի մարզում գործող հատուկ սոցիալական 
նշանակություն ունեցող ծառայություններ՝ ուղղված երեխաներին/ 
երիտասարդներին2

N Անվանում Կոնտակտ Թիրախ խումբ

1. Կապանի թիվ 
3 հատուկ 
կրթահամալիր

ք. Կապան
Սպանդարյան 4
հեռ.՝
(374 285) 6 34 29

618 տարեկան 
հատուկ կարիքներով 
երեխաներ

2. Սիսիանի մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող 
երեխաների 
թիվ 1 հատուկ 
(օժանդակ) դպրոց

ք. Սիսիան
Կամոյի 5 

618 տարեկան
մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող երեխաներ

3. Գորիսի թիվ 1 
հատուկ դպրոց

ք. Գորիս
Արզումանյան 4 

618 տարեկան 
հատուկ կարիք ներով 
երե խ աներ

4. Կապանի              
երեխաների              
խնամքի և 
պաշտպանության 
գիշերօթիկ 
հաստատություն 
(ՊՈԱԿ) 

ք.Կապան
Բաղաբերդ 27 
հեռ.` 
(374 285) 5 38 90
(374 91) 20 36 39

618 տարեկան սոցիալապես 
անապահով երեխաներ

5. Կապան քաղաքի 
մանկական 
կենտրոն (ՀՈԱԿ)

ք. Կապան 
Մինաս Պապյան 
14, հեռ.՝                  
(374 94) 66 55 72, 
(374 98) 10 82 22
էլ. փոստ՝ 
mankakankentron@
mail.ru                             

Երեխաներ
•	36, 1216 տարեկան 
հաշմանդամ

•	Նպաստառու
•	36 տարեկան 
սոցիալապես անապահով

2.  Ընդգրկում է 023 տարեկան երեխաներին և երիտասարդներին: 
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•	 1216 տարեկան 
սեռական բռնության 
ենթարկված

•	 612 տարեկան 
ֆիզիկական բռնության 
ենթարկված

•	616 տարեկան 
հոգեբանական բռնության 
ենթարկված

•	օրենքի հետ կապված 
խնդիրներ ունեցող

•	փախստական

•	 սոցիալապես անապահով

•	բազմազավակ 
ընտանիքների

2.3.2.Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը՝ ըստ 
շահառուների խմբերի

Շահառու կազմակերպություն էջ

Գորիսի ուսուցիչների միություն 166

«Ընդդեմ իրավական կամայականության»                                   
ՀԿի Կապանի  մասնաճյուղ 

167

«Ընդեմ իրավական կամայականության»                                         
ՀԿի Մեղրիի  մասնաճյուղ

168

«Իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն» 
իրավապաշտպանխորհրդատվական ՀԿ 

170 

«Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ 171 

«Հույսի և հավատի օջախ» ԲՀԿ 171 
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Գորիսի ուսուցիչների միություն  166

«Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿի 
Կապանի  մասնաճյուղ (Կապանի քաղաքացիական 
կենտրոն)

 167

«Ընդդեմ իրավական կամայականության»                               
ՀԿի Մեղրիի  մասնաճյուղ

 168

«Իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն» 
իրավապաշտպանխորհրդատվական ՀԿ 

 170

«Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ  171 

 

Գորիսի ուսուցիչների միություն  166

«Ընդդեմ իրավական կամայականության»                            
ՀԿի Կապանի  մասնաճյուղ 

 167

«Ընդդեմ իրավական կամայականության»                                
ՀԿի Մեղրիի  մասնաճյուղ

 168

«Իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն» 
իրավապաշտպանխորհրդատվական ՀԿ 

 170

 «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ  171

 

Ֆիզի կա կան 
բռնու թյան 
ենթար կ ված «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ

 171

 

Սեռական 
բռնության 
ենթարկ ված «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ

 171

 

Հոգեբանա
կան 

բռնության 
ենթարկ ված

«Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿի 
Կապանի  մասնաճյուղ 

167

«Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ
171 

   

Միակող մանի 
ծնողա զուրկ

«Ընդդեմ իրավական կամայականության»                              
ՀԿի Կապանի  մասնաճյուղ 

167 

«Ընդդեմ իրավական կամայականության»                                
ՀԿի Մեղրիի  մասնաճյուղ

168

Հայ Առաքելական  եկեղեցի, Սյունյաց թեմ  315 
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Երկկողմանի 
ծնողազուրկ

«Ընդդեմ Իրավական կամայականության»                              
ՀԿի Մեղրիի  մասնաճյուղ

 168

«Սերունդ»  ՀԿ  173

 

Զոհված 
ազատա
մարտիկի

Զոհված ազատամարտիկների մայրերի և կանանց 
հանրապետական խորհուրդ, Սյունիքի մարզ

 167

«Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿի 
Կապանի  մասնաճյուղ (Կապանի քաղաքացիական 
կենտրոն)

 167

«Իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն» 
իրավապաշտպանխորհրդատվական ՀԿ 

 170
 

 

Լքված «Իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն» 
իրավապաշտպանխորհրդատվական ՀԿ 

 170

 

Տաղան
դավոր

Զոհված ազատամարտիկների մայրերի և կանանց 
հանրապետական խորհուրդ, Սյունիքի մարզ

 167

 

Խնամակալ «Ընդդեմ իրավական կամայականության»                               
ՀԿի Մեղրիի  մասնաճյուղ

 168

 

Որդե գրված «Ընդդեմ իրավական կամայականության»                                  
ՀԿի Մեղրիի  մասնաճյուղ

 168

 

Հաստատու
թյունում 
խնամվող

«Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿի 
Կապանի  մասնաճյուղ (Կապանի քաղաքացիական 
կենտրոն)

 167

«Ընդեմ իրավական կամայականության» ՀԿի Մեղրիի  
մասնաճյուղ

 168

Հաստա
տության 
շրջանա
վարտ

«Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿի 
Կապանի  մասնաճյուղ (Կապանի քաղաքացիական 
կենտրոն)

 167
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Այլ (118 
տա րեկան 
երեխաներ)

«Առողջություն և բարեկեցություն» ՀԿ  165

արտագնա 
աշխա տան
քի մեկնած 
ընտանիք
ների 
երեխաներ

«ԹթենիՀամագործակցություն» մանկապատանեկան ՀԿ  169

 

Օրենքի հետ 
կապված 
խնդիր 
ունեցող 
երեխաներ

«Բարի երթ» ՀԿ 166

«Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿի 
Կապանի  մասնաճյուղ (Կապանի քաղաքացիական 
կենտրոն)
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«Իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն» 
իրավապաշտպանխորհրդատվական ՀԿ 

 170

«Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ  171

2.3.3. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը 
այբբենական կարգով

«ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

Կազմակերպության անվանումը` «Առողջություն և բարեկեցություն» 
Հասցե` ք. Մեղրի, Մ. Օհանջանյան 3, հեռ.՝ (374 77) 90 27 90,                     
էլ. փոստ՝ drnvard@gmail.com                          
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հիվանդությունների առաջնային 
և երկրորդային պրոֆիլակտիկա բնակչության լայն խավերի 
առողջապահական կրթման միջոցով: 
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Թիրախ խումբը` տարածաշրջանի ողջ մանկական բնակչությունը
Աշխարհագրական ծածկույթը` Մեղրու տարածաշրջան 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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«ԲԱՐԻ ԵՐԹ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

Կազմակերպության անվանումը` «Բարի երթ» 
Հասցե` ք. Գորիս, Սյունիքի 142/10, հեռ.՝ (374 284) 2 56 76
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցություն բնակչությանը
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ 
Նյութական՝ հիգիենիկ պարագաների, գրենական                            
պիտույքների տրամադրում 
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում 
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
Թիրախ խումբը` փախստական, սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզեր 

«ԳՈՐԻՍԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» (ԳՈՒՄ) 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

Կազմակերպության անվանումը` Գորիսի ուսուցիչների միություն 
Հասցե՝ Խորենացու 41 (Երևան, Նաիրի Զարյան 73/1),                                     
հեռ. 0284 2 23 17, 0 284 2 23 19, 0 11 78 00 22,                                                                                                                        
Էլ. փոստ info@gumiso.am, Վեբկայք www.gumiso.am
Կազմակերպության տեսակ` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սոցիալտնտեսական աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
մշակութային, բնապահպանական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական՝ հիգիենիկ պարագաների տրամադրում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 03, 1216, 1623 տարեկան հաշմանդամություն 
ունեցող, 023 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ
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երեխաներ և երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Արագածոտնի, 
Գեղարքունիքի մարզեր 

«ԶՈՀՎԱԾ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ ՄԱՅՐԵՐԻ 
ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ»                                               
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

Կազմակերպության անվանումը` Զոհված ազատամարտիկների 
մայրերի և կանանց հանրապետական խորհուրդ 
Հասցե՝ ք. Գորիս, Մաշտոցի 15, հեռ.՝ (374 284) 2 59 88,                    
(374 94) 57 19 26, էլ. փոստ՝ armanush.bakunc@mail.ru                              
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սոցիալական խնդիրների լուծում 
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, կրթական, իրավաբանական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Դրամական՝ եռամսյակը մեկ, կիսամյակը մեկ
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, ընտանեկան թերապիա
Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` զոհված ազատամարտիկների երեխաներ, թոռներ, 
1823 տարեկան տաղանդավոր երեխաներ և երիտասարդներ, 
սոցիալապես անապահով ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Գորիս և շրջակա գյուղեր 

«ԸՆԴԴԵՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՄԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ»                    
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ (ԿԱՊԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ) 

Կազմակերպության անվանումը` «Ընդդեմ իրավական 
կամայականության» ՀԿի Կապանի մասնաճյուղ  (Կապանի 
քաղաքացիական կենտրոն) 

Հասցե` ք. Կապան, Սպանդարյան 6/58, հեռ.՝ (374 285) 2 20 55,                 
(374 94) 50 20 86, (374 77) 27 79 51,
էլ. փոստ` favl.kapan@favl.am, վեբկայք` www.favl.am
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել կարիքավոր ընտանիքների               
և շահառու համայնքների սոցիալական ու այլ բնույթի                             
խնդիրների լուծմանը: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, 
առողջապահական,կրթական, իրավաբանական, մշակութային, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական, մշտադիտարկումներ և 
դիտորդական առաքելություն ընտրական գործընթացներում
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ 
Առողջապահական` դեղորայքի, բժշկական պարագաների տրամադրում
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում 
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
գյուղատնտեսական խորհրդատվություն, հոգևոր արժեքների 
զարգացում 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական 
Թիրախ խումբը` 1216 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող,                  
016, 1823  տարեկան նպաստառու, 03, 612 տարեկան սոցիալապես 
անապահով, 612 տարեկան հոգեբանական բռնության ենթարկված, 
06 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 1823 տարեկան զոհված 
ազատամարտիկների, հաստատության շրջանավարտ, 1216  տարեկան 
հաստատությունում խնամվող երեխաներ, օրենքի հետ կապված 
խնդիրներ ունեցող երեխաներ, ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Կապան և տարածաշրջանի գյուղեր, 
այդ թվում` Եղեգ և Գեղանուշ 

«ԸՆԴԴԵՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՄԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ»  
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ՄԵՂՐԻԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 

Կազմակերպության անվանումը` «Ընդդեմ իրավական 
կամայականության» ՀԿի Մեղրիի մասնաճյուղ
Հասցե` ք. Մեղրի, Զ.Անդրանիկի 36 /1, 
հեռ.՝ (374 286) 4 23 13 , (374 94) 96 93 13,
Էլ. փոստ՝ favl.meghri@favl.am, վեբկայք՝ www.favl.am  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել կարիքավոր ընտանիքների 
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և շահառու համայնքների սոցիալական ու այլ բնույթի խնդիրների 
լուծմանը: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի, բժշկական 
պարագաների, վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային, ընտանեկան թերապիա
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկման մակարդակի բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող,                   
023 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, 316 տարեկան 
միա        կողմանի ծնողազուրկ, 312 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, 
016 տարեկան խնամարկյալ, 03, 1618 տարեկան որդեգրված, 36,  
1216 տարեկան հաստատությունում խնամվող երեխաներ, ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` Մեղրու տարածաշրջան, 
մասնավորապես՝  ք.Մեղրի և Վարդանիձոր, Թխկուտ, Ալվանք գյուղեր

«ԹԹԵՆԻՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

Կազմակերպության անվանումը` «Թթենիհամագործակցություն» 
Հասցե  ̀ք. Գորիս, Գետափնյա 14, հեռ.՝ (374 284) 2 26 55, (374 99) 33 07 37, 
էլ. փոստ՝ ttenicoop@rambler.ru                             
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել ներդաշնակ և 
համակողմանի զարգացած, ինքնուրույն գործելակերպ և 
քաղաքացիական ինքնագիտակցություն ունեցող երիտասարդ սերնդի 
դաստիարակմանը, երեխաների, կանանց, ընտանիքների սոցիալական, 
քաղաքացիական, տնտեսական և մշակութային իրավունքների 
պաշտպանությանը:
Մատուցվող ծառայությունները` իրավաբանական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Նյութական` գրենական պիտույքների տրամադրում 
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Կրթական` լեզուների և ժողովրդական արհեստների ուսուցում, 
համակարգչային դասընթացների կազմակերպում 
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
բնապահպանական, իրազեկման մակարդակի բարձրացում
Թիրախ խումբը` երեխաներ, որոնք ցանկություն են հայտնում հաճախել 
«Թթենի» կենտրոն և պարբերաբար մասնակցում են պարապմունքներին 
և զանազան միջոցառումներին:  
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Գորիս և շրջակա գյուղեր

«ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

Կազմակերպության անվանումը` 
Իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն
Հասցե` ք. Գորիս, Մաշտոցի 3, հեռ.՝ (374 284) 2 40 20, (374 91) 54 20 06, 
էլ. փոստ՝ itekngo@gmail.com, վեբկայք՝ www.itekngo.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` օգնել մարդկանց իմանալու 
և պաշտպանելու իրենց իրավունքները, երեխաների                          
իրավունքների պաշտպանություն: 
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, կրթական, իրավաբանական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկում 
Թիրախ խումբը` 1216 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, լքված, 
1618  տարեկան նպաստառու, զոհված ազատամարտիկների, 1218  
տարեկան սոցիալապես անապահով երեխաներ, օրենքի հետ կապված 
խնդիրներ ունեցող երեխաներ, փախստական, սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Սյունիքի մարզ
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«ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Կապանի մանկական կենտրոն 
Հասցե՝ ք. Կապան, Մինաս Պապյան 14, հեռ.՝ (374 94) 66 55 72, 
(374 98) 10 82 22 , 
էլ. փոստ՝ mankakankentron@mail.ru                             
Կազմակերպության տեսակը` 
համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մինչև 18 տարեկան կյանքի դժվարին 
իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալհոգեբանական, 
մանկավարժական, իրավական պաշտպանության աջացության 
ծրագրերի իրականացում: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական ծառայություններ     
Աջակցության տեսակը՝ 
Սոցիալհոգեբանական` անհատական և խմբային թերապիա 
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական,                                  
իրազեկու թյան բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 36, 1216 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
նպաստառու, 36 տարեկան սոցիալապես անապահով, 1216  
տարեկան սեռական բռնության ենթարկված, 612  տարեկան 
ֆիզիկական բռնության ենթարկված, 616 տարեկան հոգեբանական 
բռնության ենթարկված երեխաներ, օրենքի հետ կապված խնդիրներ 
ունեցող երեխաներ, փախստական, սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ ընտանիքներ  
Աշխարհագրական ծածկույթը` Սյունիքի մարզ, մասնավորապես՝ 
Կապան,  Քաջարան քաղաքներ

«ՀՈՒՅՍԻ ԵՎ ՀԱՎԱՏԻ ՕՋԱԽ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

Կազմակերպության անվանումը` «Հույսի և հավատի օջախ» 
Հասցե` ք. Կապան, Հ. Ավետիսյան 14, թիվ 9 ավագ դպրոց,                        
հեռ.՝ (374 93) 45 48 28, (374 95) 45 48 28 , 
էլ. փոստ՝ merichok1978@mail.ru                      
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
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Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` 
աջակցել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին 
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, կրթական,
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական՝ տարին մեկ անգամ 
Նյութական՝ հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում 
Առողջապահական` բժշկական միջամտության կազմակերպում, 
դեղորայքի տրամադրում 
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական
Թիրախ խումբը` 018 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող                          
երեխա ներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Կապան և. Քաջարան քաղաքներ,  
մերձակա գյուղեր

«ՄԵՂՐՈՒ ԿԱՆԱՆՑ ՌԵՍՈՒՐՍ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

Կազմակերպության անվանումը` Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոն 
Հասցե` ք. Մեղրի, Մ. Օհանջանյան 2/3, հեռ.՝ (374 286) 4 23 20,
 էլ. փոստ՝ meghriwomen@gmail.com, վեբկայք www.syunikwrc.net 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  համագործակցություն և զարգացում 
կանանց միջոցով` հանուն հասարակության առաջընթացի:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, մշակութային, բնապահպանական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկման 
մակարդակի բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` Մեղրու տարածաշրջանի կանայք, ինչպես նաև զոհված 
ազատամարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, անա
պաստան, բազմազավակ ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` Մեղրու տարածաշրջան  
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«ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ» ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

Կազմակերպության անվանումը` «Նոր սերունդ» 
Հասցե  ̀գլխամասային գրասենյակի հասցե՝ ք. Երևան, Բաղրամյան 49, բն. 7, 
հեռ.՝ (374 60) 47 89 89, (374 60) 37 89 89, 
էլ. փոստ՝ newgenerationngo@gmail.com, infongngo@gmail.com, 
վեբկայք` www.ngngo.net  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`կազմակերպել և իրականացնել 
հասարակության հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր և 
միջոցառումներ: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական՝ տարին մեկ անգամ 
Նյութական` հիգիենայի պարագաների տրամադրում, գրենական 
պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի տրամադրում
Կրթական` ոչ ֆորմալ կրթություն
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկման 
մակարդակի բարձրացում 
Թիրախ խումբը` հասարակություն
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Գորիս, 
Կապան քաղաքներ

«ՍԵՐՈՒՆԴ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  

Կազմակերպության անվանումը` «Սերունդ» 
Հասցե` ք. Գորիս, Կոմիտասի 38, 1ա, հեռ.՝ (374 94) 73 41 74,                        
էլ. փոստ՝ gorisiserund@rambler.ru                            
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  երեխաների իրավունքների 
պաշտպանություն 
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Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, իրավաբանական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` սնունդ
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկման մակարդակի բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված 
ազատամարտիկների երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազատա
մարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ 
ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզեր 
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2.4. ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ
  
2.4.1.Պետական աջակցությամբ տրամադրվող 

ծառայություններ3   

Աղյուսակ 1. Վայոց ձորի մարզում գործող հատուկ սոցիալական 
նշանակություն ունեցող ծառայություններ՝ ուղղված երեխաներին/ 
երիտասարդներին3

N Անվանում Կոնտակտ Թիրախ խումբ

1. Պետական աջակցությամբ տրամադրվող ծառայություններ չկան

2.4.2.Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը՝ ըստ 
շահառուների խմբերի

Շահառու Կազմակերպություն Էջ
«Երիտասարդ ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՀԿ 179

«Երիտասարդ սերունդ» ՀԿ 180

«Էմանուել» ՀԿ 181

ԸԻԿ ՀԿ Եղեգնաձորի քաղաքացիական կենտրոն 181

ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182

ՀԿԽԸ Վայոց ձորի ՄՄ 183

ՀՕՄ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 185

«Ջինջ Արփա» ՀԿ 186

«Սյունիքզարգացում» ՀԿ 186

Սոցիալհոգեբանական և վիճակագրական 
հետազոտությունների կենտրոն

187

«Վարդաձոր» համայնքային սոցիալական աջակցության ՀԿ 188

«Երիտասարդ ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՀԿ 179

«Երիտասարդ սերունդ» ՀԿ 180

«Էմանուել» ՀԿ 181

ԸԻԿ ՀԿ Եղեգնաձորի քաղաքացիական կենտրոն 181

«Հույս98» ՀԿ  184

ՀՕՄ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 185

3.  Ընդգրկում է 023 տարեկան երեխաներին և երիտասարդներին 
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«Սյունիքզարգացում» ՀԿ 186
Սոցիալհոգեբանական և վիճակագրական 
հետազոտությունների կենտրոն

187

«Վարդաձոր» համայնքային սոցիալական աջակցության ՀԿ 188

«Աշխատանք և հայրենիք» ՀԿ 179
«Երիտասարդ ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՀԿ 179
«Երիտասարդ սերունդ» ՀԿ 180
«Էմանուել» ՀԿ 181
ԸԻԿ ՀԿ Եղեգնաձորի քաղաքացիական կենտրոն 181
ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
«Հույս98» ՀԿ  184
ՀՕՄ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 185
«Սյունիքզարգացում» ՀԿ 186
Սոցիալհոգեբանական և վիճակագրական 
հետազոտությունների կենտրոն

187

«Վարդաձոր» համայնքային սոցիալական աջակցության ՀԿ 188

ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
«Հույս98» ՀԿ  184

«Երիտասարդ ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՀԿ 179
ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
«Հույս98» ՀԿ  184

«Երիտասարդ ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՀԿ 179
ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
«Հույս98» ՀԿ  184

«Երիտասարդ ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՀԿ 179
«Երիտասարդ սերունդ» ՀԿ 180
ԸԻԿ ՀԿ Եղեգնաձորի քաղաքացիական կենտրոն 181
ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
«Հույս98» ՀԿ  184
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ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182

«Երիտասարդ ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՀԿ 179
«Երիտասարդ սերունդ» ՀԿ 180
ԸԻԿ ՀԿ Եղեգնաձորի քաղաքացիական կենտրոն 181
ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
ՀԿԽԸ Վայոց ձորի ՄՄ 183
ՀՕՄ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 185
«Սյունիքզարգացում» ՀԿ 186
Սոցիալհոգեբանական և վիճակագրական 
հետազոտությունների կենտրոն

187

«Վարդաձոր» համայնքային սոցիալական աջակցության ՀԿ 188

ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
ՀԿԽԸ Վայոց ձորի ՄՄ 183
ՀՕՄ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 185
Սոցիալհոգեբանական և վիճակագրական 
հետազոտությունների կենտրոն

187

«Վարդաձոր» համայնքային սոցիալական աջակցության ՀԿ 188

«Երիտասարդ ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՀԿ 179
ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
ՀԿԽԸ Վայոց ձորի ՄՄ 183
«Հույս98» ՀԿ  184
ՀՕՄ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 185
«Սյունիքզարգացում» ՀԿ 186
«Վարդաձոր» համայնքային սոցիալական աջակցության ՀԿ 188

ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
«Հույս98» ՀԿ  184
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«Երիտասարդ սերունդ» ՀԿ 180
ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
«Հույս98» ՀԿ  184
«Սյունիքզարգացում» ՀԿ 186
«Վարդաձոր» համայնքային սոցիալական աջակցության ՀԿ 188

«Երիտասարդ ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՀԿ 179
ԸԻԿ ՀԿ Եղեգնաձորի քաղաքացիական կենտրոն 181
ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
«Հույս98» ՀԿ  184
ՀՕՄ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 185
«Սյունիքզարգացում» ՀԿ 186

ԸԻԿ ՀԿ Եղեգնաձորի քաղաքացիական կենտրոն 181
ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182

«Հույս98» ՀԿ  184

ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 179
«Հույս98» ՀԿ  184
ՀՕՄ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 185

ՀՕՄ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 185

ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182

«Երիտասարդ սերունդ» ՀԿ 180
ԸԻԿ ՀԿ Վայքի քաղաքացիական կենտրոն 182
«Սյունիքզարգացում» ՀԿ 186
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2.4.3. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը 
այբբենական կարգով

«ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Աշխատանք և հայրենիք» 
Հասցե` ք. Վայք, Ջերմուկի խճուղի 10ա, հեռ.՝ (374 282) 9 28 09, 
էլ. փոստ՝ ghazaryan.ruzan@gmail.com                                                                                                                                              
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել կանանց հասարակական 
ակտիվությանը, նպաստել երիտասարդ ընտանիքների 
հիմնախնդիրների լուծմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Գյուղատնտեսական՝ խորհրդատվություն, տարբեր մասնագիտական և 
գործարար հմտությունների զարգացում
Ներառում  և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության բարձրա ցում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան աղքատ (սոցիալապես անապահով) 
երեխաներ և երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով և 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Վայոց ձորի մարզ

«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Երիտասարդ ընտանիքի 
աջակցության կենտրոն 
Հասցե` ք. Եղեգնաձոր, Մյասնիկյան Ա1, հեռ.՝ (374 77) 33 87 75,                     
էլ. փոստ՝ rinagay@_rambler.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների պաշտ
պանու թյան ոլորտում` նպաստել քաղաքացիական հասարա կության 
կայացմանը, կառավարման ժողովրդավարական մեխա նիզմների ներ
դրմանը, բնակչության առողջության պահպանմանն ու բարելավմանը, 
նրանց իրավական, սոցիալական, բարոյահոգեբանական խնդիրների 
լուծմանը ուսուցման, խորհրդատվության, շահերի պաշտպանության, 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
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նյութական օգնության և ծառայությունների մատուցման միջոցով:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական
Աջակցության տեսակը՝
Նյութական՝ հիգիենիկ պարագաների տրամադրում
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն
Թիրախ խումբը` 616 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 06 
տարեկան աղքատ ճանաչված, նպաստառու, 318 տարեկան աղքատ 
(սոցիալապես անապահով), 1223 տարեկան սեռական բռնության 
ենթարկված, 612 տարեկան ֆիզիկական բռնության ենթարկված, 
623 տարեկան հոգեբանական բռնության ենթարկված, 316 
տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 1623 տարեկան զոհված ազա 
տա   մարտիկների, 1623 տարեկան խնամարկյալ երեխաներ և երի
տասարդներ, փախստական, սոցիալապես անապահով և բազմա զավակ 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Վայոց ձորի մարզ

«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՍԵՐՈՒՆԴ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Երիտասարդ սերունդ» 
Հասցե` ք. Եղեգնաձոր, Վայքի փող. թիվ 5. հեռ.՝ (374 93) 22 11 44,                 
էլ. փոստ՝ karinemovsisyan@rambler.ru           
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երիտասարդների և երիտասարդ  
ընտանիքների իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, 
քաղաքացիական կրթություն և զբաղվածության խթանում:
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական, կրթական, 
իրավա բանական
Աջակցության տեսակը՝ 
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
Թիրախ խումբը`1216 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, աղ
քատ ճանաչված, նպաստառու, աղքատ (սոցիալապես անապահով), 
հոգեբանական բռնության ենթարկված, միակողմանի ծնողազուրկ, 
լքված/անտեսված, տաղանդավոր, հաստատությունում խնամվող, հաս
տատության շրջանավարտ երեխաներ, սոցիալապես անապահով և 
բազմազավակ ընտանիքներ, միայնակ մայրեր
Աշխարհագրական ծածկույթը` Վայոց ձորի և այլ մարզեր
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«ԷՄԱՆՈՒԵԼ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Էմանուել»
Հասցե` ք. Եղեգնաձոր, Նորավան 3, Հեռ.՝ (374 281) 2 50 90, 
(374 94) 39 49 75,  էլ. փոստ՝ akmalishka@rambler.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սոցիալական, առողջապահական 
աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական, կրթական, 
իրավաբանական, գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝ 
Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական, խմբային և ընտանեկան 
թերապիա
Գյուղատնտեսական՝ խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը`1823 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, աղքատ 
ճանաչված, նպաստառու, աղքատ (սոցիալապես անապահով) երեխաներ 
և երիտասարդներ, 1223 տարեկան դեռահասներ, սոցիալապես անա
պահով և բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Վայոց ձորի մարզ

«ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
 («ԸՆՆԴԵՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՄԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ» ՀԿի ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ)

Կազմակերպության անվանումը` 
Եղեգնաձորի քաղաքացիական կենտրոն (ԸԻԿ ՀԿի մասնաճյուղ)
Հասցե` ք. Եղեգնաձոր, Նարեկացու 3/1, հեռ.՝  (374 93) 41 92 92, 
էլ. փոստ՝  favl_yeghegnadzor@favl.am  վեբկայք՝ www.favl.am https://
www.facebook.com/CivilCenterOfYeghegnadzor
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` նպաստել քաղաքացիական հասարակու թյան 
կայացմանը և ժողովրդավարական հիմքերի ամրա պնդմանը հասարա
կության իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացման, հա մայն
քային նախաձեռնությունների և ՏԻՄերի հզորացման, հանրային լսում
ների, ուսուցման միջոցով:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական՝ գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկա կան միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի, բժշկական 
պարագաների տրամադրում 
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում
Գյուղատնտեսական` խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը`1223 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 623 
տարեկան աղքատ ճանաչված, նպաստառու, 623 տարեկան աղքատ 
(սոցիալապես անապահով), 1623 տարեկան հոգեբանական բռնության 
ենթարկված, 1618 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 1823 
տարեկան խնամարկյալ, խնամատարության տակ գտնվող երեխաներ և 
երիտասարդներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստական, կրոնա
կան և ազգային փոքրամասնությունների, սոցիալապես անա պահով, 
անա պաստան, բազմազավակ, խնամակալ, խնամատար և որդե գրող 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Վայոց ձորի մարզ  և այլ մարզեր

«ՎԱՅՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 
(«ԸՆՆԴԵՄ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՄԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ» ՀԿի ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ)

Կազմակերպության անվանումը՝ 
Վայքի քաղաքացիական կենտրոն (ԸԻԿ ՀԿի մասնաճյուղ)
Հասցե` ք. Վայք, Շահումյան 21/7, հեռ.՝ (374 77) 78 88 16, 
(374 98) 90 17 68,  (374 93) 95 88 06, 
էլ. փոստ՝ www.favl.vayk@favl.am վեբկայք՝ www.favl.am  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել քաղաքացիական 
հասարակության ձևավորմանն ու զարգացմանը, ինչպես նաև օրենքի 
գերակայության հաստատմանը` իրավապաշտպանության, հանրային 
քաղաքականության, քարոզչության, մոնիթորինգի և քաղաքացիների 
մասնակցային վարքի ձևավորման միջոցով:



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ
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Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, իրավաբա
նական, մշակութային, բնապահպանական, գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝
Նյութական՝ գրենական պիտույքների տրամադրում, 
երիտասարդական կենտրոնի վերանորոգում (ստեղծում) 
Սոցիալհոգեբանական՝ խմբային թերապիա
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Գյուղատնտեսական՝ խորհրդատվություն
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության բարձ
րացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը`1223 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 03, 
623 տարեկան աղքատ ճանաչված, նպաստառու, 023 տարեկան 
աղքատ (սոցիալապես անապահով) 323 տարեկան կրթությունից դուրս 
մնացած, 1223 տարեկան սեռական բռնության ենթարկված, 1623 
տարեկան ֆիզիկական բռնության ենթարկված, 1623 տարեկան 
հոգեբանական բռնության ենթարկված, 323 տարեկան մուրացիկ, 
միակողմանի, երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկների, 
լքված/անտեսված, անապաստան, տաղանդավոր, խնամարկյալ, խնա
մա տարության  տակ գտնվող, որդեգրված, հաստատությունում խնամ
վող, հաստատության շրջանավարտ երեխաներ և երիտասարդներ, 
զոհված ազատամարտիկների, փախստական, կրոնական և ազգային 
փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապահով, անապաստան, 
բազմազավակ, խնամակալ, խնամատար և որդեգրող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Վայք և Մարտիրոս, Հերհեր, 
Արտաբույնք, Հորբատեղ, Արփի, Ագարակաձոր գյուղեր

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Հայկական Կարմիր խաչ 
ընկերության Վայոց ձորի մարզային մասնաճյուղ
Հասցե` ք. Եղեգնաձոր  Շահումյան 1, հեռ.՝ (374 281) 2 55 28,
 էլ. փոստ՝ vayotsdzorredcross@mail.ru    
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` թեթևացնել մարդկաին 
տառապանքները՝ համախմբելով ընդանուր ուժերը:



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթա կան, մշակութային, բնապահպանական, գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական՝ գրենական պիտույքների տրամադրում, երիտասարդական 
կենտրոնի վերանորոգում (ստեղծում), 
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, վերականգնողական ծա
ռայությունների տրամադրում
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 18
23 տարեկան միակողմանի, երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված ազա
տամարտիկների երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազատա
մարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, բազմա զավակ 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Վայոց ձորի մարզ

«ՀՈՒՅՍ98» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Հույս98»
Հասցե` ք. Վայք, Ալավերդյան 15, հեռ.՝ (374 282) 2 11 31, 
(374  98) 11 40 55, էլ. փոստ՝ arminemsk@yahoo.com    
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պա նության ոլորտում` մոնիթորինգի միջոցով վեր հանել երեխա ներին 
և ընտանեկան բռնություններին վերաբերող հիմնահարցեր, ուսում
նասիրել դրանց լուծմանը վերաբերող հիմնախնդիրները, համա պա
տասխան լուծում տալ  ծրագրերում ընդգրկված ուսումնադաստիա
րակչական աշխատանքների, սեմինարխորհրդատ վություն ների միջո
ցով:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
մշակութային
Աջակցության տեսակը՝ 
Նյութական՝ հիգիենայի պարագաների և գրենական պիտույքների 
տրամադրում 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 
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Թիրախ խումբը` 36 տարեկան աղքատ ճանաչված, նպաստառու,                    
1216 տարեկան աղքատ (սոցիալապես անապահով), 1618 տարեկան 
կրությունից դուրս մնացած, 1223 տարեկան սեռական բռնության 
ենթարկված, 1823 տարեկան սեռական, ֆիզիկական, հոգեբանական 
բռնության ենթարկված, 36 տարեկան զոհված ազատամարտիկների, 
612 տարեկան լքված/անտեսված, անապաստան, տաղանդավոր, 
խնամակալության  կամ խնամատարության  տակ գտնվող, որդեգրված 
երեխաներ և զոհված ազատամարտիկների, փախստական, սոցիալապես 
անապահով, անապաստան, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Վայքի տարածաշրջան, Եղեգնաձորի   
տարածաշրջան

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` 
Հայ օգնության միության Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
Հասցե` ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան15/12, հեռ.՝ (374 98) 00 32 30,                 
էլ. փոստ՝ ars_eghegnadzor@mail.ru      
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պա նության ոլորտում` օգնություն սոցիալապես անապահով ընտա
նիքների, միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին:
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, կրթական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական՝ գրենական պիտույքների տրամադրում 
Կրթական` կրթավճարի տրամադրում
Թիրախ խումբը` 618 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
1618 տարեկան աղքատ ճանաչված, նպաստառու, 1216, 1823 
տա րեկան աղքատ (սոցիալապես անապահով), 1618 տարեկան  
միակողմանի, երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկների, 
խնամակարկյալ, 1823 տարեկան որդեգրված երեխաներ և երի
տասարդներ, զոհված ազա տա մարտիկների, փախստական, սո ցիա
լապես անապահով, բազ  մազավակ, խնամակալ, խնամատար, որդեգրող 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` 
Եղեգնաձոր,Վայք, Ջերմուկ քաղաքներ, գ.Արենի
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«ՋԻՆՋ ԱՐՓԱ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Ջինջ Արփա» 
Հասցե` ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 4, հեռ.՝ (374 93) 79 90 97,
 (374 281) 6 37 60, էլ. փոստ՝ Narin75@bk.ru      
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեխաների շրջանում մեծացնել 
իրազեկությունը էկոլոգիական խնդիրների մասին և արմատավորել 
հոգատար վերաբերմունք բնության և շրջակա միջավայրի նկատմամբ:
Մատուցվող ծառայությունները` բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Ներառում և մասնակցություն` բնապահպանական 
Թիրախ խումբը`1216 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Եղեգնաձոր և հարակից գյուղեր

«ՍՅՈՒՆԻՔԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Սյունիքզարգացում» 
Հասցե` ք. Եղեգնաձոր, Մոմիկի 5, հեռ.՝ (374 281) 2 07 88 ,                              
էլ. փոստ՝ syunikngo@yahoo.com, վեբկայք` www.syunikngo.am  
(+374) 281.2.40.09 (+374) 099.01.35.94
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել Վայոց ձոր մարզում 
աղքատության նվազեցմանը՝ համայնքների բնակչության համար 
ապահովելով արժանապատիվ կյանք,  բնակչության խաղաղ 
գոյակցման և, համագործակցության խթանման նպատակով 
աջակցել քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների 
ձևավորմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուտ, կոշիկ
Նյութական՝ գրենական պիտույքների տրամադրում 
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում 
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Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և մասնագիտական  
ուսուցում 
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկության 
բարձրացում, բնապահպանական 
Թիրախ խումբը` 36 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 323 
տարեկան աղքատ ճանաչված, նպաստառու, աղքատ (սոցիալապես 
անապահով), միակողմանի ծնողազուրկ, 1823 տարեկան զոհված 
ազատամարտիկների, 323 տարեկան տաղանդավոր, 316 տարեկան 
խնամարկյալ, 1623 տարեկան հաստատության շրջանավարտ երե
խաներ և երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով և բազմազավակ 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`  Վայոց ձորի մարզ,                              
ՀՀ մարզեր, Վրաստան

«ՍՈՑԻԱԼՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ»                                         
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵ ՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Սոցիալհոգեբանական և 
վիճակագրական հետազոտությունների կենտրոն
Հասցե` ք. Եղեգնաձոր, Նարեկացու 7, հեռ.՝ (374 77) 06 24 66,                   
(374 281) 2 24 66, էլ. փոստ՝ khnkanushm@yahoo.com     
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սոցիալտնտեսական աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, 
Դրամական՝ տարին մեկ
Նյութական՝ կենցաղային ապրանքների տրամադրում 
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում 
Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում 
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում 
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 316 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 318 
տարեկան աղքատ  ճանաչված, նպաստառու, աղքատ (սոցիալապես 
անա պահով), 316 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 1216 տա րե
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կան երկ կող   մանի ծնողազուրկ երեխաներ և սոցիալապես անապահով, 
բազ մազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք.  Եղեգնաձոր, Եղեգնաձորի 
տարածաշրջանի գյուղեր     

«ՎԱՐԴԱՁՈՐ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Վարդաձոր» համայնքային 
սոցիալական աջակցության հասարակական կազմակերպություն
Հասցե` ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5, 
Հեռ.՝ (374 281) 2 30 73, էլ. փոստ՝ vardadzor@mail.ru    
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը  երեխաների պաշտ
պա նության ոլորտում` համայնքային սոցիալական աջակցություն 
ու զարգացում, երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշում, 
աջակ ցություն մարդկային ռեսուրսի զարգացմանը, բարեգործություն, 
խորհրդատվական սեմինարներ
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական, կրթական, 
իրավաբանական, մշակութային

Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, 
Նյութական՝ հիգիենայի պարագաների և գրենական պիտույքների 
տրամադրում 
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում 
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում 
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային 

Թիրախ խումբը`1223 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, աղքատ 
ճանաչված, նպաստառու, աղքատ (սոցիալապես անապահով), 1223 
միակողմանի, երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկների, 
տաղանդավոր երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազատա մար
տիկ ների, փախստական, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ 
ընտանիքներ

Աշխարհագրական ծածկույթը` Հորս, Աղնջաձոր, Արտաբույնք, Հերմոն, 
Գողթանիկ, Վարդահովիտ գյուղեր



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

189

2.5. ՏԱՎՈՒՇ

2.5.1. Պետական աջակցությամբ տրամադրվող 
ծառայություններ Տավուշի մարզում4 

Աղյուսակ 1. Տավուշի մարզում գործող հատուկ սոցիալական 
նշանակություն ունեցող ծառայություններ՝ ուղղված երեխաներին/ 
երիտասարդներին4

N Անվանում Կոնտակտ Թիրախ 
խումբ

1. Դիլիջանի 
երեխաների խնամքի և 
պաշտպանության գիշերօթիկ 
հաստատություն ՊՈԱԿ

ք. Դիլիջան, 
Կամոյի  137
հեռ.`  (374 2680)
62 55, 7140

618 տ.
երեխաներ

2.5.2. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը՝ ըստ 
շահառուների խմբերի

ՏԱՎՈւՇ
Շահառու Կազմակերպություն Էջ

«Ապահով մանկություն» ՀԿ 196

«Աջակցություն Նոյեմբերյանին» ՀԿ 196

«Բայրամյան» ՀԿ 197

«Եվրասիա համագործակցություն» հիմնադրամի 
հյուսիսային    մասնաճյուղ

200

«Երիտասարդ Տավուշ»  երիտասարդական  ՀԿ 200

«Թոփ մենեջմենթ» ՀԿ 201

«Լուսածիր» ՀԿ 202

«Կորպորատիվ գործարար» ՀԿ,                                                
ՀՕՄի Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ

203

«Կրթության ակունք» ՀԿ 203

«Հակինթ» 204

Հայ օգնության միության Իջևանի մասնաճյուղ 205

4. Ընդգրկում է 023 տարեկան երեխաներին և երիտասարդներին: 
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

190

«Հույսի Կամուրջ» ՀԿի Բերդի մասնաճյուղ,                     
Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն 

206

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Դիլիջանի մասնաճյուղ,                
Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն 

207

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Իջևանի մասնաճյուղ,                 
Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ 208

«Ուտիքի կանայք» ՀԿ 210

«Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ 198

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Ապահով մանկություն» ՀԿ 196

«Աջակցություն Նոյեմբերյանին» ՀԿ 196

«Բայրամյան» ՀԿ 197

«Երիտասարդ Տավուշ»  երիտասարդական  ՀԿ 200

«Թոփ մենեջմենթ» ՀԿ 201

«Լուսածիր» ՀԿ 202

«Կորպորատիվ գործարար» ՀԿ, ՀՕՄի Նոյեմբերյանի 
մասնաճյուղ

203

«Կրթության ակունք» ՀԿ 203

«Հակինթ» 204

Հայ օգնության միության Իջևանի մասնաճյուղ 205

«Հույսի Կամուրջ» ՀԿի Բերդի մասնաճյուղ,                    
Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն 

206

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Դիլիջանի մասնաճյուղ,               
Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն 

207

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Իջևանի մասնաճյուղ,                  
Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ 208

«Ուտիքի կանայք» ՀԿ 210

«Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ 198

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Ապահով մանկություն» ՀԿ 196

«Աջակցություն Նոյեմբերյանին» ՀԿ 196
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«Բայրամյան» ՀԿ 197

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության 
կենտրոն» ՀԿ

199

«Եվրասիա համագործակցություն» հիմնադրամի 
հյուսիսային    մասնաճյուղ

200

«Երիտասարդ Տավուշ»  երիտասարդական  ՀԿ 200

«Թոփ մենեջմենթ» ՀԿ 201

«Լուսածիր» ՀԿ 202

«Կորպորատիվ գործարար» ՀԿ, ՀՕՄի Նոյեմբերյանի 
մասնաճյուղ

203

«Կրթության ակունք» ՀԿ 203

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Իջևանի մասնաճյուղ, Երեխայի 
զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ 208

«Ուտիքի կանայք» ՀԿ 210

«Պրոգրես»  ՀԿ 211

«Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ 198

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Աջակցություն Նոյեմբերյանին» ՀԿ 196

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության 
կենտրոն» ՀԿ

199

«Եվրասիա համագործակցություն» հիմնադրամի 
հյուսիսային    մասնաճյուղ

200

«Երիտասարդ Տավուշ»  երիտասարդական  ՀԿ 200

«Հույսի Կամուրջ» ՀԿի Բերդի մասնաճյուղ,  Երեխայի 
զարգացման ցերեկային կենտրոն

206

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Դիլիջանի մասնաճյուղ,  Երեխայի 
զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Իջևանի մասնաճյուղ, Երեխայի 
զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ 208

«Ուտիքի կանայք» ՀԿ 210

«Պրոգրես»  ՀԿ 211

«Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ 198

Հայ օգնության ֆոնդ 209
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

192

«Ուտիքի կանայք» ՀԿ 210

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Եվրասիա համագործակցություն» հիմնադրամի 
հյուսիսային    մասնաճյուղ

200

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Ուտիքի կանայք» ՀԿ 210

«Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ 198

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Ուտիքի կանայք» ՀԿ 210

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Ապահով մանկություն» ՀԿ 196

«Բայրամյան» ՀԿ 197

«Երիտասարդ Տավուշ»  երիտասարդական  ՀԿ 200

«Թոփ մենեջմենթ» ՀԿ 201

«Լուսածիր» ՀԿ 202

«Կորպորատիվ գործարար» ՀԿ, ՀՕՄի Նոյեմբերյանի 
մասնաճյուղ

203

«Կրթության ակունք» ՀԿ 203

«Հակինթ» 204

Հայ օգնության միության Իջևանի մասնաճյուղ 205

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Բերդի մասնաճյուղ,  Երեխայի 
զարգացման ցերեկային կենտրոն 

206

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Դիլիջանի մասնաճյուղ,  Երեխայի 
զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Իջևանի մասնաճյուղ, Երեխայի 
զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ 208

«Ուտիքի կանայք» ՀԿ 210

«Սևաչ» ՀԿ 211
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«Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ 198

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Ապահով մանկություն» ՀԿ 196

«Բայրամյան» ՀԿ 197

«Երիտասարդ Տավուշ»  երիտասարդական  ՀԿ 200

«Թոփ մենեջմենթ» ՀԿ 201

«Կորպորատիվ գործարար» ՀԿ, ՀՕՄի Նոյեմբերյանի 
մասնաճյուղ

203

«Կրթության ակունք» ՀԿ 203

«Հակինթ» 204

Հայ օգնության միության Իջևանի մասնաճյուղ 205

«Սևաչ» ՀԿ 211

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Ապահով մանկություն» ՀԿ 196

«Թոփ մենեջմենթ» ՀԿ 201

«Կորպորատիվ գործարար» ՀԿ,                                              
ՀՕՄի Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ

203

Հայ օգնության միության Իջևանի մասնաճյուղ 205

«Սևաչ» ՀԿ 211

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Դիլիջանի մասնաճյուղ,               
Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ 208

«Ուտիքի կանայք» ՀԿ 210

«Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ 198

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Իջևանի մասնաճյուղ,                 
Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

«Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ 198
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194

«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության 
կենտրոն» ՀԿ

199

«Եվրասիա համագործակցություն» հիմնադրամի 
հյուսիսային    մասնաճյուղ

200

«Կորպորատիվ գործարար» ՀԿ, ՀՕՄի Նոյեմբերյանի 
մասնաճյուղ

203

«Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն» հիմնադրամ 198

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Բերդի մասնաճյուղ,                   
Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն

206

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Դիլիջանի մասնաճյուղ,               
Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Իջևանի մասնաճյուղ,                
Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ 208

Հայ օգնության ֆոնդ 209

«Լուսածիր» ՀԿ 202

«Կորպորատիվ գործարար» ՀԿ,                                           
ՀՕՄի Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ

203

«Դիլնետ սերվիս» կրթական ՀԿ 199

«Քաղաքացիական դաշինք» ՀԿ 202
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Տավուշի թեմ 315

«Երիտասարդ Տավուշ»  երիտասարդական  ՀԿ 200

«Լուսածիր» ՀԿ 202

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Բերդի մասնաճյուղ,  Երեխայի 
զարգացման ցերեկային կենտրոն

206

«Հույսի կամուրջ» ՀԿի Իջևանի մասնաճյուղ, Երեխայի 
զարգացման ցերեկային կենտրոն

207

«Ուտիքի կանայք» ՀԿ 210

«Քաղաքացիական դաշինք» ՀԿ 212
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2.5.3. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը 
այբբենական կարգով

«ԱՊԱՀՈՎ ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Ապահով մանկություն»
Հասցե` ք.Իջևան, Երիտասարդական 2/1. հեռ.՝ 
(374 94) 53 11 07 էլ. փոստ՝  apmank@mail.ru                                                                                                                                               
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մեղմել մարզի անապահով երեխաների 
և կանանց սոցիալական, իրավական, կրթական, առողջապահական 
հիմնախնդիրները:
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, կրթական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական՝ գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, բժշկական պարագաների և 
դեղորայքի տրամադրում
Թիրախ խումբը` 018 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, աղքատ 
ճանաչված, նպաստառու ընտանիքների, աղքատ (սոցիալապես անա
պահով), միակողմանի, երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ և զոհված 
ազատամարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, անա
պաստան, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻՆ»                                
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Աջակցություն Նոյեմբերյանին»
Հասցե` Նոյեմբերյան, Երևանյան 3, հեռ.՝ (374 91) 78 32 83,                             
(374 266) 6 32 86, էլ.փոստ՝ h.azibekyan@gmail.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել տարածաշրջանի սոցիալ 
տնտեսական զարգացմանը
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Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական՝ հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների                 
տրամադրում                                                  
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, բժշկական պարագաների 
տրամադրում 
Սոցիալ հոգեբանական՝ անհատական, խմբային թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և ուսուցում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկման բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու ընտանիքների, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, զոհված 
ազատամարտիկների, 616 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած 
երեխաներ և երիտասարդներ,  զոհված ազատամարտիկների, սոցիա
լապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի մարզ

«ԲԱՅՐԱՄՅԱՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Բայրամյան»
Հասցե` գ. Գետահովիտ, հեռ.՝ (374 93) 21 32 33,                                     
էլ. փոստ` arsbayr@yandex.ru
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործություն, կրթական, 
մշակույթային աջակցություն, մսուրմանկապարտեզի գործունեություն 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
առողջապա հական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական                                              
պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական պարագաների տրամադրում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և ուսուցում,                                             
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կրթավճարի տրամադրում/ միջնորդում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական 
Թիրախ խումբը` 06 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, 018 տարեկան սոցիալապես անապահով, 018 տարեկան 
ծնողազուրկ երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստական, 
սոցիալապես անապահով, անապաստան, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի մարզ

«ԲԵՐԴԻ ԿԱՆԱՆՑ ՌԵՍՈՒՐՍ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը` Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոն 
Հասցե` ք. Բերդ, Լևոն Բեկի 3, հեռ.՝ (374 55) 75 25 94,                                      
էլ. փոստ՝ bwrcfound@gmail.com, վեբկայք՝ www.bwrcfound.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպա նության ոլորտում` նպաստել Բերդի սահմանամերձ 
տարածաշրջանի կանանց զբաղվածության, կրթության և                        
առողջա պա հության խնդիրների լուծմանը, ինչպես նաև պաշտպանել 
նրանց իրավունքները, ներառյալ նրանց երեխաների 
իրավապաշտպանությունը, իրազեկումն ու կայացումը:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` կենցաղային ապրանքների տրամադրում
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում 
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 612 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 623 
տարեկան աղքատ ճանաչված, նպաստառու ընտանիքների, 03, 623 
տարեկան աղքատ (սոցիալապես անապհով), 612, 1823 տարեկան 
կրթությունից դուրս մնացած, 612 տարեկան հոգեբանական բռնության 
ենթարկված, 1823 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 612 տարեկան 
լքված, անապաստան, 612, 1623 տարեկան տաղանդավոր երեխաներ 
և երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ըն
տանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Բերդի տարածաշրջան
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«ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` 
Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն 
Հասցե` ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 55, հեռ.՝ (374 77) 77 25 05, 
էլ. փոստ՝ yccdngo@gmail.com, վեբկայք՝  www.yccd.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`բարձրացնել երիտասարդների 
քաղաքացիական մասնակցությունը հանուն համայնքային 
զարգացման:
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական, մշակութային, 
բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական ուսուցում, 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկության 
բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը`1618 տարեկան աղքատ (սոցիալապես անապահով), 
1623 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 1223 տարեկան տա
ղանդավոր երեխաներ և երիտասարդներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի, Լոռու և Շիրակի մարզեր

«ԴԻԼՆԵՏ ՍԵՐՎԻՍ» ԿՐԹԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Դիլնետ սերվիս» 
Հասցե` ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան 66, հեռ.՝ (374 268) 2 72 50, 
էլ. փոստ՝ dilnetservice@mail.ru, վեբկայք՝ www.culturaldilijan.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` դասընթացների կազմակերպում
Մատուցվող ծառայությունները` անվճար կրթական, մշակութային, 
բնապահպանական, վճարովի` կրթական
Աջակցության տեսակը՝
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, բնապահպանական
Թիրախ խումբը`1223 տարեկան երեխաները և երիտասարդները
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի մարզ,  ք.Դիլիջան 
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«ԵՎՐԱՍԻԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 

Կազմակերպության անվանումը` «Եվրասիա համագործակցություն» 
հիմնադրամի հյուսիսային  մասնաճյուղ
Հասցե` ք. Իջևան, Անկախության 60, հեռ.՝ (374 95) 25 15 63 
էլ. փոստ՝ vnerkararyanepfnorth@epfound.am, վեբկայք՝ www.epfound.
am, www.epfarmenia.am 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամի մասնաճյուղ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` ՀՀ հյուսիսային մարզերում հզորացնել 
մարդկանց` սոցիալական արդարության և տնտեսության 
ասպարեզներում էական փոփոխությունների հասնելու նպատակով և 
իրականացնել ծրագրեր, որոնք կօգնեն մարդկանց բարելավելու          
իրենց համայնքը և կյանքը, 
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական, մշակութային, 
գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, ոչ ֆորմալ կրթություն
Գյուղատնտեսական՝ խորհրդատվություն, աջակցություն երիտասարդ 
ձեռներեցներին
Թիրախ խումբը`1229 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 
տաղանդավոր երեխաներ և երիտասարդներ, փախստական, ազգային
կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, սոցիալապես 
անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի, Լոռու, Շիրակի մարզեր

«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՏԱՎՈՒՇ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ                        
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Երիտասարդ Տավուշ» 
Հասցե` ք. Իջևան, Ազատամարտիկների 4/36, հեռ.՝ (374 94) 00 64 10, 
էլ. փոստ՝ maralchyan@gmail.com                            
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների       
պաշտ պա նության ոլորտում` հասարակական կյանքում բարձրացնել 
երի տասադ ընտանիքների դերը, նպաստել նոր արժեքային 
համակարգի ձևավորմանը, ինչպես նաև երիտասարդ ընտանիքների 
կարողությունների զարգացմանը, աջակցել նրանց հանրային 
դերակատարության բարձրացման հիմնախնդրի լուծմանը:
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Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, հիգիենայի պարագաներ
Առողջապահական` բժշկական պարագաների տրամադրում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, երիտասարդների ակտիվ 
քաղաքացիական դիրքորոշում, առավել խոցելի երեխաների ներգրա
վում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 6 18 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, երկկողմանի ծնողազուրկ, 6 12 
տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 6 16 տարեկան միակողմանի 
ծնողազուրկ երեխաներ, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի մարզ

«ԹՈՓ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Թոփ մենեջմենթ»
Հասցե` ք. Իջևան, Նալբանդյան 1, հեռ.՝ (374 93) 21 32 33,
էլ. փոստ` arsbayr@yandex.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարեգործություն, կրթական, 
մշակութային աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական՝ հիգիենայի պարագաների, գրենական                         
պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և 
ուղղորդում, բժշկական պարագաների, տարածքի տրամադրում                  
պրոթեզավորման համար
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում 
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
նպաստառու ընտանիքների, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ 
երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազատամարտիկների, 
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փախստա կան, անապաստան, սոցիալապես անապահով,                                                         
բազմազավակ ընտանիքներ, 
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի մարզ

«ԼՈՒՍԱԾԻՐ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Լուսածիր»
Հասցե` ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 6, հեռ.՝ (374 94) 01 11 20, 
էլ. փոստ՝ lusatsir@rambler.ru
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պա նության ոլորտում` նպաստել Տավուշի մարզի համայնքների 
զարգացմանը՝ առողջության պահպանման, կարճաժամկետ զբաղվա
ծության պայմանների բարելավման և կրթադաստիարակչական 
այլընտրանքային հնարավորությունների ընդլայնման միջոցով:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական, գյուղա
տնտեսական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական՝ հիգիենիկ, գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի,                                        
վերականգնո ղական ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական ուսուցում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Գյուղատնտեսական՝ խորհրդատվություն
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկության 
բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 36 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, 06 տարեկան սոցիալապես անապահով, 36 տարեկան 
միակողմանի ծնողազուրկ, 623 տարեկան հաստատության շրջանա
վարտ երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված ազատամար տիկների, 
փախստական, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Նոյեմբերյան և հարակից  գյուղեր 
(Կողբ, Բերդավան, Զորական, Հաղթանակ, Այրում, Արճիս, Լճկաձոր, 
Բագրատաշեն, Պտղավան, Դեղձավան, Դեբեդավան, Դովեղ, Ջուջևան, 
Բաղանիս, Ոսկեվան, Կոթի, Բարեկամավան, Ոսկեպար)



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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«ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`
«Կորպորատիվ գործարար», ՀՕՄի Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ
Հասցե` ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 3, Հեռ.՝  (374 98) 61 37 93, 
(374 266) 6 32 82, էլ. փոստ՝ hayuhi66@rambler.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների      
պաշտ պանության ոլորտում` հնարավորինս օգտակար  լինել 
սոցիա լապես անապահով երեխաներին՝ ցուցաբերելով 
նյութական օժանդակություն, աջակցել կրթամշակութային                            
դաստիարակչական հարցերում:
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների,  գրենական                                                                           
պիտույքների տրամադրում                                              
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային
Թիրախ խումբը` 612 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 12
16 տարեկան նպաստառու, 36 տարեկան սոցիալապես անապահով,                             
1218 տարեկան միակողմանի, 612 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, 
1823 տարեկան զոհված ազատամարտիկների, 36 տարեկան տաղան
դավոր, 623 տարեկան հաստատության շրջանավարտ երեխաներ 
և երիտասարդներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստա կան, 
սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` Նոյեմբերյանի տարածաշրջան՝ 
Բարեկամավան, Դովեղ,  Բերդի տարածաշրջան՝ Չինարի, Այգեձոր, 
Ներքին Կարմիրաղբյուր 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՆՔ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Կրթության ակունք» 
Հասցե` ք. Նոյեմբերյան, Կամոյի 10, Հեռ.՝ (374 266) 2 24 83,                     
(374 94) 52 83 09, էլ. փոստ՝ parakunk@mail.ru
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
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Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նախադպրոցական տարիքի երեխաների 
կրթության մատչելիության ապահովում, այլընտրանքային կրթական 
ծառայությունների մատուցում, ծնողների կրթություն:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Դրամական` մանկապարտեզի վարձի մի մասի վճարում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, ծնողների կրթություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական 
Թիրախ խումբը` 06 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, կրթությունից դուրս մնացած, միա
կողմանի ծնողազուրկ երեխաներ և սոցիալապես անապահով, բազ
մազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի մարզ

«ՀԱԿԻՆԹ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Հակինթ»
Հասցե` գ.Կողբ, հեռ.՝ (374 94) 13 87 13, էլ. փոստ՝ ahaykavard@mail.ru  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` օգնել և օժանդակել ծնողազուրկ, 
սոցիալապես խիստ անապահով երեխաներին և նրանց ընտանիքներին
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, իրավաբանական, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` սնունդ
Նյութական՝ հիգիենայի պարագաների և գրենական պիտույքների 
տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
դեղորայքի տրամադրում
Ներառում և մասնակցություն` բնապահպանական 
Թիրախ խումբը` 0 12 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
նպաստառու, միակողմանի ծնողազուրկ, 6 12 տարեկան երկկողմանի 
ծնողազուրկ երեխաներ, սոցիալապես անապահով և 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Նոյեմբերյանի տարածաշրջան
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ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Կազմակերպության անվանումը` 
Հայ օգնության միության Իջևանի մասնաճյուղ
Հասցե` ք. Իջևան, Մելիքբեկյան 2, հեռ.՝ (374 93) 06 63 37, 
(374 77) 76 87 07, (374 55)_95 65 26, 
էլ. փոստ՝ ars_ijevan@mail.ru,  վեբկայք՝ www.arsarmenia.org 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պա նության ոլորտում` օժանդակել  բնակչության սոցիալական, կրթա
կան, առողջապահական և այլ բարեսիրական կառուցողական ջանքերին, 
նպաստել բարոյական բարձր ըմբռնումների զարգացմանը, տրամադրել 
նյութական, հոգևոր և այլ բնույթի օգնություն անապահով, հաշմանդամ 
անձանց և երեխաներին, զոհված ազատամարտիկների, երկկողմանի 
ծնողազուրկ երեխաներին և այլ խոցելի խմբերի անձանց, ակտիվացնել 
կանանց մասնակցությունը հասարակական կյանքին և այլն:
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական` տարին մեկ անգամ, կրթավճար
Նյութական՝ հիգիենայի պարագաների, գրենական                          
պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվության տրամադրում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, բժշկական                 
պարագաների տրամադրում
Կրթական` կրթավճարի տրամադրում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկության 
բարձրացում 
Թիրախ խումբը`1823 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 1218 
տարեկան նպաստառու, 1823 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, 
զոհված ազատամարտիկների երեխաներ և երիտասարդներ, զոհված 
ազատամարտիկների, փախստական, ազգային և կրոնական փոքրա
մասնությունների, սոցիալապես անապահով, անապաստան, բազմա
զավակ, խնամակալ, խնամատար, որդեգրող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Իջևանի տարածաշրջան
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«ՀՈՒՅՍԻ ԿԱՄՈՒՐՋ»  
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ԲԵՐԴԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ, 
ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  

Կազմակերպության անվանումը` «Հույսի կամուրջ», 
հասարակական կազմակերպության  
Բերդի մասնաճյուղ, Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն 
Հասցե` Բերդ, Հայկ նահապետի 6ա, հեռ.՝ (374 267) 2 19 75, 
(374 95) 95 96 08, էլ. փոստ՝ berd@bridgeofhope.am, վեբկայք՝ 
http://www.bridgeofhope.am/ http://bridgeofhopeberd.wordpress.com/ 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների        
պաշտ   պա   նության ոլորտում` պաշտպանել հաշմանդամություն 
ունեցող երե խաների և երիտասարդների, ընտանիքների        
իրավունքներն ու արժանա պատվությունը և նպաստել նրանց 
սոցիալական ներառմանը Հայաս տանի Հանրապետությունում:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալհոգեբանական, 
մանկավարժական, կրթական, խորհրդատեղեկատվական
Աջակցության տեսակը՝
Առողջապահական՝  բժշկական խորհրդատվության, վերականգնողական 
ծառայությունների, պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային թերապիա, 
վերականգնողական թերապիա
Կրթական`   ծնողների կրթություն, հաշմանդամություն ունեցող երեխա
ների համար հատուկ կրթության անհատական պարապմունքներ, խոս
քի զարգացման  և սոցիալական հմտությունների դասընթաց
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում 
Ներառում և մասնակցություն՝ համայնքային մշակութային 
կյանքին, իրազեկության բարձրացում իրավունքների և շահերի 
պաշտպանության ոլորտում 
Թիրախ խումբը` 235 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող անձինք,  
018 տարեկան կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող երեխաներ, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, միակող
մանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ, խնամակալ կամ խնամատար, 
հաշմանդամի, հատուկ հաստատությունից վերադարձածի ընտանիք
ների երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Բերդի տարածաշրջան
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«ՀՈՒՅՍԻ ԿԱՄՈՒՐՋ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 
ԴԻԼԻՋԱՆի ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ,  ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

Կազմակերպության անվանումը` 
«Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության 
Դիլիջանի մասնաճյուղ, Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն
Հասցե` ք.Դիլիջան, Շահումյան15, Հեռ.՝ (374 268) 2 36 50, 
էլ. փոստ՝ bridgedilijan@rambler.ru, 
վեբկայք՝ http://bridgeofhopedilijan.blogspot.com/
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` պաշտպանել հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների և երիտասարդների, նրանց ընտանիքների 
իրավունքներն ու արժանապատվությունը և նպաստել նրանց 
սոցիալական ներառմանը Հայաստանի Հանրապետությունում:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային թերապիա
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
Ներառում  և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 018 
տարեկան նպաստառու, 612 տարեկան կրթությունից դուրս մնա ցած, 
018 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 018 տարեկան լքված, 
անտեսված, 1618 տարեկան խնամարկյալ երեխաներ և զոհ ված 
ազատամարտիկների, փախստական, ազգային և կրոնական փոքրա
մասնությունների, սոցիալապես անապահով, անապաստան, բազմա
զավակ, խնամակալ, խնամատար, որդեգրող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`  Դիլիջան, Թեղուտ, Հաղարծին, Գոշ, 
Ներքին Գոշ, Հովք, Ենոքավան, Ակնաղբյուր, Լուսաձոր, Աղավնավանք, 
Խաչարձան

«ՀՈՒՅՍԻ ԿԱՄՈՒՐՋ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  
ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ, ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

Կազմակերպության անվանումը` 
«Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության Իջևանի 
մասնաճյուղ, Երեխայի զարգացման ցերեկային կենտրոն
Հասցե` Իջևան, Բլբուլյան 4րդ նրբ. 2 , հեռ.` (374 263) 3 56 16,                     
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էլ. փոստ__ijevan@bridgeofhope.am, վեբկայք՝ www.bridgeofhope.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պա նության ոլորտում` պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների և երիտասարդների, նրանց ընտանիքների իրավունքներն 
ու արժանապատվությունը և նպաստել նրանց սոցիալական ներառմանը 
Հայաստանի Հանրապետությունում:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվության, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա,                                 
խմբային թերապիա, ընտանեկան թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում 
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Ներառում  և  մասնակցություն` մշակութային, մարզական,                            
իրազեկության բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 018 
տարեկան աղքատ ճանաչված, նպաստառու, 016 տարեկան աղքատ 
(սոցիալապես անապահով), 618 տարեկան կրթությունից դուրս 
մնացած, 312 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 36 տարեկան 
անապաստան, 312 տարեկան հաստատություններում խնամվող 
երեխաներ և սոցիալապես անապահով, անապաստան, բազմազավակ, 
խնամակալ, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի մարզ, ք. Իջևան

«ՀՈՒՅՍԻ ԿԱՄՈՒՐՋ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 
ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Կազմակերպության անվանումը` «Հույսի կամուրջ» հասարակական 
կազմակերպության Նոյեմբերյանի մասնաճյուղ
Հասցե` ք. Նոյեմբերյան, Զորավար Անդրանիկի 1, հեռ.` (374 266) 2 36 70,  
էլ. փոստ huysi.kamurj@mail.ru,  վեբկայք՝ 
http://bridgeofhopenoyemberyan.wordpress.com/
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պա նության ոլորտում` պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող 
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երեխաների և երիտասարդների, նրանց ընտանիքների իրավունքներն 
ու արժանապատվությունը և նպաստել նրանց սոցիալական ներառմա
նը Հայաստանի Հանրապետությունում:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, հոգեբանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Առողջապահական՝ բժշկական խարհրդատվության, վերականգնո
ղական ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական ուսուցում 
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 023 
տարեկան նպաստառու, 618 տարեկան սոցիալապես անապահով,                 
1623 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 323 տարեկան 
միակողմանի ծնողազուրկ, 03 տարեկան լքված, անտեսված, 1216 
տարեկան հաստատությունում խնամվող երեխաներ և երիտասարդներ, 
սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Նոյեմբերյան, գյուղեր` Կողբ, Բեր
դավան, Հաղթանակ, Զորական, Այրում, Արճիս, Լճկաձոր, Բագրատաշեն, 
Պտղավան, Դեղձավան, Դեբեդավան, Դովեղ, Ջուջևան, Բաղանիս, 
Ոսկեվան, Կոթի, Բարեկամավան, Ոսկեպար

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՖՈՆԴ

Կազմակերպության անվանումը` Հայ օգնության ֆոնդ
Հասցե` ք. Բերդ, Հայկ Նահապետի 8, հեռ.՝ (374 267) 2 19 99,
(374 99) 40 55 19, 
էլ. փոստ՝ info@far.am , lusine.grigoryan@far.am, վեբկայք` www.farusa.org 
Կազմակերպության տեսակը` միջազգային                              
կազմակերպության մասնաճյուղ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեք և ավելի անչափահաս երեխաներ 
ունեցող ընտանիքների կայունացում` սոցիալական, տնտեսական, 
կրթական և առողջապահական ուղղվածությամբ
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական
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Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական` ամսական, կիսամյակը մեկ
Նյութական՝ հիգիենայի պարագաների, կենցաղային ապրանքների 
տրամադրում, բնակարանային պայմանների բարելավում
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
վերականգնողական ծառայությունների, դեղորայքի տրամադրում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում
Սոցիալհոգեբանական՝  անհատական, խմբային,                           
ընտանեկան թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և ուսուցում, կրթավճարի, 
ճանապարհածախսի տրամադրում 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 0 18 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, աղքատ 
ճանաչված, նպաստառու, աղքատ (սոցիալապես անապահով), կրթու
թյունից դուրս մնացած, սեռական, ֆիզիկական, հոգեբանական բռնու
թյան ենթարկված, մուրացիկ, միակողմանի և երկկողմանի ծնո ղազուրկ, 
զոհված ազատամարտիկների, լքված, անտեսված, տա ղան դավոր, 
խնամարկյալ, հաստատությունում խնամվող երեխաներ, զոհ ված ազա
տամար տիկների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ և խնա
մակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի մարզ, ք. Բերդ, գյուղեր՝                    
Պա ռավաքար, Վարագավան, Ծաղկավան, Չինչին, Ներքին Կարմի րաղ
բյուր, Չինարի, Այգեպար, Տավուշ

«ՈՒՏԻՔԻ ԿԱՆԱՅՔ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Ուտիքի կանայք» 
Հասցե` ք. Բերդ, Հայկ Նահապետի 6,  հեռ.՝ (374 93) 46 10 80,                      
էլ. փոստ՝ marieta47@mail.ru                            
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` խնդիրներ ունեցող երեխաներին ներգրա վել 
ակտիվ հասարակական կյանքում, դպրոցում, լրացնել դաստիարակչա
կան բացթողումները:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական` ամսական, կիսամյակը մեկ
Նյութական՝ գրենական պիտույքների տրամադրում 
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Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական, խմբային, ընտանեկան թերապիա
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 612 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սո ցիա
լապես անապահով, կրթությունից դուրս մնացած, ֆիզիկական, հոգե
բանական բռնության ենթարկված, մուրացիկ, միակողմանի ծնո
ղազուրկ, լքված, անտեսված երեխաներ և սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Բերդ

«ՊՐՈԳՐԵՍ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Պրոգրես»
Հասցե` ք.Իջևան, Անկախության 23/13, հեռ.՝ (374 98) 55 68 00,                   
էլ. փոստ՝  geghetsik@live.com 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել երեխաների կյանքում 
բացասական երևույթների հաղթահարմանը, կազմակերպել 
բազմաբնույթ կրթամշակութային միջոցառումներ կրթական 
հաստատություններում, հայտնաբերել կրթությունից դուրս մնացած 
երեխաների և վերադարձնել դպրոց:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, կրթավճարի տրամադրում
Թիրախ խումբը` 612 տարեկան սոցիալապես անապահով, 
կրթությունից դուրս մնացած երեխաներ և սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի մարզ

«ՍԵՎԱՉ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Սևաչ» 
Հասցե` ք. Նոյեմբերյան, Շիրազի 3, հեռ.՝ (374 77) 10 07 36, 
էլ. փոստ՝ zurabyan.gohar@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեխաների և ընտանիքների 
պաշտպանություն
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Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական,                                   
կրթական, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական՝ հիգիենայի պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Թիրախ խումբը`1823 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ,  1216 
տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, 1216, 1823 տարեկան զոհված 
ազատամարտիկների երեխաներ և զոհված ազատամարտիկների 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարա
ծաշրջան

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՇԻՆՔ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Քաղաքացիական դաշինք»
Հասցե` ք. Իջևան, Անկախության 5/15, հեռ.՝ (374 93) 91 17 19, 
(374 93) 06 63 37, էլ. փոստ՝ narine17@rambler.ru                              
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` աջակցել ՀՀում մարդու, քաղաքացու իրա
վունքների և ազատությունների պաշտպանությանը, տարածել 
իրավական գիտելիքներ և տեղեկություններ, մշակել միգրանտների, 
փախստականների, հաշմանդամների, տարեցների, ազատազրկման 
վայրերում գտնվող անձանց և նրանց ընտանիքների անդամների, 
զինծառայողների, այլ անապահով խմբերի իրավական օգնության 
ծրագրեր, իրականացնել մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում և այլն:
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական, իրավական, 
սոցիոլոգիական հարցումներ, հետազոտություններ
Աջակցության տեսակը՝ 
Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա,                             
ընտանեկան թերապիա
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան բոլոր երեխաները և նրանց ընտա
նիքները, 018 տարեկան որդեգրված, հաստատությունում խնամվող, 
հաստատության շրջանավարտ երեխաները
Աշխարհագրական ծածկույթը`  Հայաստանի Հանրապետություն
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2.6. ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

2.6.1. Պետական աջակցությամբ տրամադրվող 
ծառայություններ Գեղարքունիքի մարզում 5

Աղյուսակ 1. Գեղարքունիքի մարզում գործող հատուկ սոցիալական 
նշանակություն ունեցող ծառայություններ՝ ուղղված երեխաներին/ 
երիտասարդներին5

N Անվանում Կոնտակտ Թիրախ խումբ

1.
Գավառի թիվ 1 
հատուկ դպրոց

Ք. Գավառ
Միքայելյան 27, 
հեռ.՝ (374 264) 2 43 08 

618 տարեկան 
մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող երեխաներ

2. Գավառ քաղաքի 
մանկատուն 
ՊՈԱԿ

ք. Գավառ
Օգոստոսի 23ի, փ. 106
հեռ.` (374 264) 2 23 50,                 
2 30 45, 
(37410) 28 19 39

018 տարեկան 
ԱԾԽՄ երեխաներ 

2.6.2. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը՝ ըստ 
շահառուների խմբերի

Գեղարքունիք

Շահառու Կազմակերպություն Էջ
«Աստղանիվ»  հաշմանդամ  երեխաների  ծնողների ՀԿ 216

«Աստղավարդ» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ 216

«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Բարի հույս» սոցիալական, հաշմանդամ երեխաների 
առողջությանն աջակցող ՀԿ

219

«Հույս և ապագա» ՀԿ 220

«Մանկուց հաշմանդամների մայրերի խորհուրդ» ՀԿ 221

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 222

«Տաթև» մարզական մշակութային ՀԿ 223

5. Ընդգրկում է 023 տարեկան երեխաներին և երիտասարդներին: 
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«Արժանապատիվ սերունդ» ՀԿ 217

«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Բարի հույս» սոցիալական, հաշմանդամ երեխաների 
առողջությանն աջակցող ՀԿ

219

«Հույս և ապագա» ՀԿ 220

«Մանկուց հաշմանդամների մայրերի խորհուրդ» ՀԿ 221

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 222

«Տաթև» մարզական մշակութային ՀԿ 223

«Արժանապատիվ սերունդ» ՀԿ 217

«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Կապուտաչյա Սևան» բնապահպանական և տնտեսա
իրավական ՀԿ

220

«Հույս և ապագա» ՀԿ 220

«Մանկուց հաշմանդամների մայրերի խորհուրդ» ՀԿ 221

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 222

«Տաթև» մարզական մշակութային ՀԿ 223

«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 222

«Արժանապատիվ սերունդ» 217

«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Հույս և ապագա» ՀԿ 220

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 222

«Արժանապատիվ սերունդ» ՀԿ 217

«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 222
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Կրթությու
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«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Հույս և ապագա» ՀԿ 220

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 222

«Հույս և ապագա» ՀԿ 220

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 222

«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Մանկուց հաշմանդամների մայրերի խորհուրդ» ՀԿ 221

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 222

«Արժանապատիվ սերունդ» ՀԿ 217

«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Մանկուց հաշմանդամների մայրերի խորհուրդ» ՀԿ 221

«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 222

«Բարեկամություն» ազգային փոքրամասնության ԲՀԿ 218

«Կապուտաչյա Սևան» բնապահպանական և                 
տնտեսաիրավական ՀԿ
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«Աստղանիվ»  հաշմանդամ  երեխաների  ծնողների ՀԿ 216

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ 222
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2.6.3. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը 
այբբենական կարգով

«ԱՍՏՂԱՆԻՎ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Աստղանիվ» հաշմանդամ 
երեխաների ծնողների  հասարակական կազմակերպություն
Հասցե` ք. Մարտունի, Չարենցի 21/33, հեռ.՝ (374 94) 11 19 13,                     
էլ. փոստ՝ simonyan.manuchar@mail.ru                          
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպա նության ոլորտում` նպաստել Մարտունու տարածաշրջանի 
հաշմանդամ երեխաների առողջության ամրապնդմանը, 
կրթության  հնարավորությանը, մասնագիտության ձեռքբերմանը, 
զբաղվածությանը և հաշվանդամ երեխաների ու նրանց ընտանիքների 
իրավունքների պաշտպանությանը:
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական,                         
կրթական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝
Դրամական` տարին մեկ անգամ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական միջամտության կազմակերպում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Թիրախ խումբը` 018 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ, օրենքի հետ 
կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ, սոցիալապես 
անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`  ք. Մարտունի, Մարտունու 
տարածաշրջան 

«ԱՍՏՂԱՎԱՐԴ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Աստղավարդ» հաշմանդամ 
երեխաների ծնողների հասարակական կազմակերպություն
Հասցե` ք. Վարդենիս,  Հ. Արզոյան 42, հեռ.՝ (374 93) 46 27 06,                      
էլ. փոստ՝ vaheast@rambler.ru                            
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել հաշմանդամություն ունեցող 
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երեխաների  առողջության ամրապնդմանը, կրթության 
հնարավորությանը, մասնագիտությունների ձեռքբերմանը, 
հասարակության լիարժեք անդամ լինելու իրավունքի իրացմանը, 
աջակցել պետությանը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 
հիմնախնդիրների լուծման գործում: Օգնել հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների ընտանիքներին սոցիալտնտեսական իրավիճակների 
բարելավման, իրավունքների և շահերի պաշտպանության հարցերում:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական,                    
առողջապահական, կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և                                            
ուղղորդում, վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և ուսուցում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական,                           
իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ և երիտա
սարդներ, սոցիալապես անապահով, հաշմանդամ երեխա ունեցող 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Վարդենիս, Վարդենիսի 
տարածաշրջան

«ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ՍԵՐՈՒՆԴ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Արժանապատիվ սերունդ»
Հասցե` ք. Գավառ, Սայադյան 93, հեռ.՝ (374 93) 75 91 78,     
էլ. փոստ՝ jannaghuloyan@rambler.ru                 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպա նության ոլորտում` նպաստել տարածաշրջանի                     
սոցիալա պես անապահով ընտանիքների, փախստականների, 
կանանց, երիտասարդների, անչափահասների, սոցիալտնտեսական, 
առողջապահական, կրթական և մշակութային խնդիրների լուծմանը՝ 
տալով նրանց այլ իրավունքների վերաբերյալ խորհրդատվական 
ծառայություններ:
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային
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Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և ուսուցում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության                  
բարձ րացում
Թիրախ խումբը` 018 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա պա
հով, ծնողազուրկ, խնամարկյալ երեխաներ, սոցիալապես անա պահով, 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Գավառի տարածաշրջան

«ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ                                
ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Բարեկամություն» 
Հասցե` ք. Գավառ, Զորավար Անդրանիկի 3 ա, 
հեռ.` (374 264) 2 36 58, (374 77) 01 28 36, (374 91) 84 11 15
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մշակութային, սոցիալտնտեսական, 
առողջապահական, կրթական, գյուղատնտեսական, իրավունքի 
պաշտպանության հարցեր:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Դրամական` տարին մեկ անգամ
Նյութական` գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի տրամադրում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Գյուղատնտեսական՝ խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական

Թիրախ խումբը` 623 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 1223 
տարեկան նպաստառու, 618 տարեկան սոցիալապես անապահով, 
զոհված ազատամարտիկների, 36 տարեկան կրթությունից դուրս 
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մնացած, 312 տարեկան միակողմանի ծնղազուրկ, 612 տարեկան 
երկկողմանի ծնողազուրկ, տաղանդավոր, խնամակալության տակ 
գտնվող, 612, 1823  տարեկան որդեգրված, հաստատությունում խնամ
վող երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստական, ազգային 
փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապահով, անա պաստան, 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Գեղարքունիքի մարզ

«ԲԱՐԻ ՀՈՒՅՍ» ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ                                                  
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՂ                                                                                  
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Բարի հույս» 
Հասցե` ք. Գավառ, Սայադյան 39, հեռ.՝ (374 93) 805775, 
էլ. փոստ՝ barihuys@mail.ru, վեբկայք՝ https://www.facebook.com/pages/
GoodHopeNGO/535722489788324?fref=ts                            
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել հատուկ կարիքներով 
(ֆիզիկական, լսողական և մտավոր խնդիրներ ունեցող) երեխաների 
սոցիալական, կրթական և առողջապահական խնդիրների 
լուծմանը, Նրանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը, 
հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվությանը, ինչպես նաև 
իրավագիտակցության բարձրացմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների տրա
մադրում
Առողջապահական` բժշկական միջամտության կազմակերպում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկության 
բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու երեխաներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Գավառ, գյուղեր՝ Ծաղկաշեն, Հայրա
 վանք, Բերդկունք, Լճափ, Ծովազարդ, Նորատուս, Կարմիրգյուղ, Գան
ձակ, Սարուխան, Լանջաղբյուր, Գեղարքունիք
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«ԿԱՊՈՒՏԱՉՅԱ ՍԵՎԱՆ» ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 
ՏՆՏԵՍԱԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Կապուտաչյա Սևան» 
Հասցե` Սևան, Նաիրյան 164, հեռ.՝ (374 94) 20 11 88, (374 261) 2 11 88, 
էլ. փոստ՝ kaputachsevan@mail.ru                                                 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` իրավաբանական խորհրդատվություն 
և շահերի պաշտպանություն, անհրաժեշտության դեպքում` նաև 
դատական ատյաններում 
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական (անվճար, վճարովի), 
իրավաբանական, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական պարագաների, վերականգնողական 
ծառայությունների տրամադրում
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն 
Գյուղատնտեսական՝ խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը`1223 տարեկան սոցիալապես անապահով 
երեխաներ և երիտասարդներ, 1823  տարեկան հաստատության 
շրջանավարտներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Գեղարքունիքի մարզ, Սևանի 
տարածաշրջան, Գավառի տարածաշրջան

«ՀՈՒՅՍ ԵՎ ԱՊԱԳԱ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Հույս և ապագա»
Հասցե` Մարտունու թիվ 1 մանկապարտեզ, հեռ.՝ (374 94) 88 44 84, 
էլ. փոստ՝ martunu1mankapartez@mail.ru emmi1981@mail.ru                             
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` օգնել և աջակցել հաշմանդամութուն 
ունեցող և սոցիալապես անապահով երեխաներին:
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Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական                           
պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական պարագաների տրամադրում
Հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում  և մասնակցություն` մշակութային,                               
իրազեկության  բարձ րացում
Թիրախ խումբը` 36 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, անա
պաստան, 318  տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, 
312 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 1216 տարեկան զոհված 
ազատամարտիկների երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, սո
ցիա լապես անապահով, անապաստան, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Գեղարքունիքի  մարզ՝  քաղաք 
Մարտունի, Վայոց  ձորի  մարզ՝ քաղաք Եղեգնաձոր 

«ՄԱՆԿՈՒՑ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԱՅՐԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` 
Մանկուց հաշմանդամների մայրերի խորհուրդ 
Հասցե` Գավառ, Կահիրեի 20, հեռ.՝ (374 95) 28 91 78, 
էլ.փոստ՝ ntorchyan@imbox.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պա նության ոլորտում` մարդու իրավունքների պաշտպանություն, ման 
կուց հաշմանդամների իրազեկում իրավունքների ոլորտում
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական
պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն, 
Ներառում և մասնակցություն` մարզական, իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 623 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
նպաստառու, 1623  տարեկան սոցիալապես անապահով, 1823  
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տարեկան տաղանդավոր, 023  տարեկան խնամակարկյալ, 1223  
տարե կան հաստատությունում խնամվող երեխաներ, սոցիալապես 
անա պահով, բազմազավակ, խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Գավառ, 2 արվարձան,                   
հարակից գյուղեր

«ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` 
Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ 
Հասցե` ք. Մարտունի, Պռոշյան 8,  հեռ.՝ (374 94) 21 13 96,                        
էլ. փոստ՝ kananc7@gmail.com, վեբկայք՝ www.mwccngo.am  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել համայնքների զարգացման 
գործում համայնքի բնակչության մասնակցային վարքի ձևավորմանը և 
այդ միջոցով համայնքների տնտեսական, սոցիալական, մշակութային 
խնդիրների արդյունավետ լուծմանը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով 
խոցելի խմբերին:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների,  գրենական                                                                                                          
պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 1823 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 616  
տարեկան նպաստառու, ֆիզիկական բռնության ենթարկված, 023  
տարեկան սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, լքված, անապաս
տան, հաստատությունում խնամվող, 1223  տարեկան տաղանդավոր, 
օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ, փախստական, 
ազգային փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապահով, անա
պաստան, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Գեղարքունիքի մարզ, Երևան, 
Վանաձոր, Ալավերդի քաղաքներ,  գյուղ Ախուրյան 
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«ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ 
ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» (ԵՄՔԱ) 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` Վարդենիսի երիտասարդ մարդկանց 
քրիստոնեական ասոցիացիա ( ԵՄՔԱ)
Հասցե` Վարդենիս, Լ. Ազգալդյան 10, հեռ.՝ (374 93) 31 35 26, 
էլ. փոստ՝ vardenis@ymca.am, վեբկայք՝ www.vardenis.ymca.am                        
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել երիտասարդության մտքի, 
մարմնի և հոգու ներդաշնակ, հավասարաչափ զարգացմանը` հանգստի 
կազմակերպման, իրազեկության բարձրացման, քարոզչության և 
շահառու հասարակությանն անշահախնդրորեն ծառայություններ 
մատուցելու միջոցով:
Մատուցվող ծառայությունները` մշակութային (անվճար, վճարովի), 
բնապահպանական (անվճար, վճարովի), կրթական (վճարովի)
Աջակցության տեսակը՝
Կրթական` ոչ ֆորմալ կրթություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը`  բոլոր տարիքների երեխաներ, փախստական, 
սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Վարդենիս,                                    
Դարանակ ճամբարային կենտրոն   

«ՏԱԹԵՎ» ՄԱՐԶԱԿԱՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Տաթև» մարզական, 
մշակութային հասարակական կազմակերպություն
Հասցե` ք. Մարտունի, Երևանյան 24/35, Հեռ.՝ (374 262) 4 49 58, 
(374 91) 91 12 57, էլ. փոստ՝ gtatev@rambler.ru                         
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մարզական, մշակութային 
նախաձեռնությունների շրջանակներում երեխաներ ներգրավել իր 
գործունեության մեջ, մասնավորապես՝ հաշմանդամ երեխաներին:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, մշակութային, 
բնապահպանական
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Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկության 
բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 318 տարեկան հաշմանդամ, 1216 տարեկան 
նպաստառու, 1618 տարեկան սոցիալապես անապահով երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Մարտունի, շրջակա 16 գյուղ 
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2.7. ՇԻՐԱԿ

2.7.1. Պետական աջակցությամբ տրամադրվող 
ծառայություններ Շիրակի մարզում 6

Աղյուսակ 1. Շիրակի մարզում գործող հատուկ սոցիալական 
նշանակություն ունեցող ծառայություններ՝ ուղղված երեխաներին/ 
երիտասարդներին6

N Անվանում Կոնտակտ Թիրախ խումբ
1. Գյումրու 

մտա վոր թեր
զարգացում 
ունեցող երե
խաների թիվ 
3 հատուկ 
(օժանդակ) 
դպրոց

ք. Գյումրի, Թբիլիսյան խճուղի 
հեռ.՝ (312 374) 3 67 10 
(374 94) 32 77 18  

6 18 տարեկան 
մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող երեխաներ

2. Արթիկի թիվ 1 
հատուկ դպրոց

ք. Արթիկ, Լենինականի 1 
հեռ.՝ (244 374) 5 28 31 

6 18 տարեկան 
երեխաներ, մտավոր 
թերզա րգացում 
ունեցող երեխաներ

3. Գյումրու 
Ֆրիտյոֆ 
Նանսենի անվան 
մանկատուն 
ՊՈԱԿ

ք. Գյումրի, Շիրակացու 10, 
հեռ.` (312 374) 3 27 83
ֆաքս` (312 374) 3 27 83 
Էլ. փոստ` 
r.markosyan@rambler.ru 

018 տարեկան 
ԱԾԽՄ երեխաներ

4. Գյումրու 
«Երեխաների 
տուն» ՊՈԱԿ 

ք. Գյումրի, 
Թամանյան 17 
հեռ.` (312 374) 3 13 28
ֆաքս` (312 374) 3 13 28 
էլ. փոստ` 
mss.home@mail.ru 

06 տարեկան 
հատուկ կարիքներ 
ունեցող երեխաներ

5. Գյումրու 
երեխաների 
խնամքի և 
պաշտպա
նության թիվ 
1 գիշերօթիկ 
հաստա տու թյուն 
ՊՈԱԿ 

ք. Գյումրի, Չարենցի 4 
հեռ.` (312 374) 6 62 33,              
6 62 34, 6 62 35,  
(374 94) 10 10 99, 
(374 93) 10 10 99  

դժվար 
իրավիճակներում 
հայտնված 618 
տարեկան երեխաներ  

6. Ընդգրկում է 023 տարեկան երեխաներին և երիտասարդներին: 
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2.7.2. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը՝ ըստ 
շահառուների խմբերի

Շահառու Կազմակերպություն Էջ
Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236

«Անի» հաշմանդամ երեխաների ՀԿ 237

«Առողջ կենտրոն» վերականգնողական կենտրոն 239

«Արաքս կենտրոն» ԲՀԿ 239

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան ՀԿ 241

«Երեխաների հասարակություն» մանկապատանեկան 
ձեռնարկումների աջակցության կենտրոն» ՀԿ

243

«Երիտասարդ կանանց քրիստոնեական «Ֆլորա» 
ասոցիացիա» ՀԿ

244

«Ընտանիք» բարեգործական ՀԿ 246

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Հայկական Կարիտաս» ՀԿ 250

«ՀՀ Հաշմանդամների ասոցիացիայի Գյումրու 
մասնաճյուղ» ՀԿ

251

«Հավատ և լույս» ԲՀԿ 252

«Հույս, կյանք, հավատ, ապագա» երիտասարդական ՀԿ 252

«Խորան Արդ» ինտելեկտուալ կենտրոն» ՀԿ 253

«Շիրակի ագրարագյուղացիական միավորում» ՀԿ  255

«Ցոլինե» բարեգործական, մշակութային, 
իրավապաշպան ՀԿ

256

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության Գյումրու 
մասնաճյուղ» ՀԿ  

257

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ
կրթական կենտրոն

315
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

227

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236

«Անի» հաշմանդամ երեխաների ՀԿ 237

«Առողջ կենտրոն» վերականգնողական կենտրոն 239

«Արաքս կենտրոն» ԲՀԿ 239

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան ՀԿ 241

Գյումրու  «Օզոն» ԵՄՔԱ ՀԿ 243

«Երեխաների հասարակություն» մանկապատանեկան 
ձեռնարկումների աջակցության կենտրոն» ՀԿ

244

«Երիտասարդ կանանց քրիստոնեական «Ֆլորա» 
ասոցիացիա» ՀԿ

244

«Ընտանիք» ԲՀԿ 245

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Հայկական Կարիտաս» ՀԿ 250

«Խորան Արդ» ինտելեկտուալ կենտրոն» ՀԿ 253

«Շիրակի ագրարագյուղացիական միավորում» ՀԿ  255

«Ցոլինե» բարեգործական, մշակութային, 
իրավապաշպանական ՀԿ

256

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության Գյումրու 
մասնաճյուղ» ՀԿ  

257

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ
կրթական կենտրոն

315

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236

«Անի» հաշմանդամ երեխաների ՀԿ 237

«Առողջ կենտրոն» վերականգնողական կենտրոն 239
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

228

«Արաքս կենտրոն» ԲՀԿ 239

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան ՀԿ 241

Գյումրու  «Օզոն» ԵՄՔԱ ՀԿ 243

«Երեխաների հասարակություն» մանկապատանեկան 
ձեռնարկումների աջակցության կենտրոն» ՀԿ

243

«Երիտասարդ կանանց քրիստոնեական «Ֆլորա» 
ասոցիացիա» ՀԿ

244

«Ընտանիք» ԲՀԿ 246

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Հայկական Կարիտաս» ՀԿ 250

«Խորան Արդ» ինտելեկտուալ կենտրոն» ՀԿ 253

«Շիրակի ագրարագյուղացիական միավորում» ՀԿ  255

«Ցոլինե» բարեգործական, մշակութային, 
իրավապաշպան ՀԿ

256

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության Գյումրու 
մասնաճյուղ» ՀԿ  

257

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ
կրթական կենտրոն

315

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236

«Անի» հաշմանդամ երեխաների ՀԿ 237

«Արաքս կենտրոն» ԲՀԿ 239

«Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան ՀԿ 241

«Երեխաների հասարակություն» մանկապատանեկան 
ձեռնարկումների աջակցության կենտրոն» ՀԿ

243

«Երիտասարդ կանանց քրիստոնեական «Ֆլորա» 
ասոցիացիա» ՀԿ

244

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

Ա
ղ

քա
տ

 (
սո

ցի
ա

լա
պ

ես
 

ա
նա

պ
ա

հո
վ

)
Կ

րթ
ու

թ
յո

ւ ն
ից

 դ
ու

րս
 մ

նա
 ցա

ծ



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

229

«Հայկական Կարիտաս» ՀԿ 250

«Ցոլինե» բարեգործական, մշակութային, 
իրավապաշպան ՀԿ

256

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության Գյումրու 
մասնաճյուղ» ՀԿ  

257

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ
կրթական կենտրոն

315

«Արաքս կենտրոն» ԲՀԿ 239

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Ցոլինե» բարեգործական, մշակութային, 
իրավապաշպան ՀԿ

256

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի 
խնամքի հիմնադրամ

240

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Արաքս կենտրոն» ԲՀԿ 239

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան ՀԿ 241

«Ընտանիք» ԲՀԿ 245

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Ցոլինե» բարեգործական, մշակութային, 
իրավապաշպան ՀԿ

256

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի                        
սոցիալկրթական կենտրոն

315
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

230

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236

«Անի» հաշմանդամ երեխաների ՀԿ 237

«Արաքս կենտրոն» ԲՀԿ 239

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան ՀԿ 241

Գյումրու  «Օզոն» ԵՄՔԱ ՀԿ 243

«Երիտասարդ կանանց քրիստոնեական «Ֆլորա» 
ասոցիացիա» ՀԿ

244

«Ընտանիք» բարեգործական ՀԿ 246

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Հայկական Կարիտաս» ՀԿ 250

«Շիրակի ագրարագյուղացիական միավորում» ՀԿ  255

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության Գյումրու 
մասնաճյուղ» ՀԿ  

257

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236

«Անի» հաշմանդամ երեխաների ՀԿ 237

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան ՀԿ 241
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

231

Գյումրու  «Օզոն» ԵՄՔԱ ՀԿ 249

«Ընտանիք» ԲՀԿ 246

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Հայկական Կարիտաս» ՀԿ 250

«Շիրակի ագրարագյուղացիական միավորում» ՀԿ  255

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ
կրթական կենտրոն

315

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236

«Արաքս կենտրոն» բարեգործական ՀԿ 239

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

Գյումրու  «Օզոն» ԵՄՔԱ ՀԿ 243

«Երեխաների հասարակություն» մանկապատանեկան 
ձեռնարկումների աջակցության կենտրոն» ՀԿ

243

«Հայկական Կարիտաս» ՀԿ 250

«Հույս, կյանք, հավատ, ապագա» երիտասարդական ՀԿ 252

«Ցոլինե» բարեգործական, մշակութային, 
իրավապաշպան ՀԿ

256

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության Գյումրու 
մասնաճյուղ» ՀԿ  

257

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Ընտանիք» բարեգործական ՀԿ 246

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

232

«Անի» հաշմանդամ երեխաների ՀԿ 237
«Արաքս կենտրոն» ԲՀԿ 239
«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան ՀԿ 241
«Երեխաների հասարակություն» մանկապատանեկան 
ձեռնարկումների աջակցության կենտրոն» ՀԿ

243

«Ընտանիք» ԲՀԿ 246
«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Խորան Արդ» ինտելեկտուալ կենտրոն» ՀԿ 253
«Ցոլինե» բարեգործական, մշակութային, 
իրավապաշպան ՀԿ

256

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության Գյումրու 
մասնաճյուղ» ՀԿ  

257

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236
«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Երեխաների հասարակություն» մանկապատանեկան 
ձեռնարկումների աջակցության կենտրոն» ՀԿ

243

«Ընտանիք» բարեգործական ՀԿ 246
«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Շիրակի ագրարագյուղացիական միավորում» ՀԿ  255
«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Ընտանիք» ԲՀԿ 246
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

233

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236

«Առողջ կենտրոն» վերականգնողական կենտրոն 239

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Ընտանիք» ԲՀԿ 246

«Ցոլինե» բարեգործական, մշակութային, 
իրավապաշպան ՀԿ

256

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Անդրանիկ» սոցիալհոգեբանական ՀԿ 236

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան ՀԿ 241

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Խորան Արդ» ինտելեկտուալ կենտրոն» ՀԿ 253

«Ցոլինե» բարեգործական, մշակութային, 
իրավապաշպան ՀԿ

256

«Փյունիկ» հաշմանդամների միության Գյումրու 
մասնաճյուղ» ՀԿ  

257

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Բարեփոխում և զարգացում» իրավապաշտպան ՀԿ 241

«Ընտանիք» բարեգործական ՀԿ 248

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Խորան Արդ» ինտելեկտուալ կենտրոն» ՀԿ 253

«Վորլդ Վիժնի» տարածքային զարգացման ծրագիր 258
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
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234

Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ
կրթական կենտրոն

315

«Աջակից» ԲՀԿ 238

«Բիոսոֆիա» առողջապահության, բնապահպանության, 
գյուղատնտեսության զարգացման կենտրոն» ՀԿ

252

«Երկինք» սոցիալիրավական աջակցության կենտրոն» ՀԿ 245

«Ընտանիքի բարերար» ՀԿ 247

«Լիության տուն» համայնքային կենտրոն 248

«Կանայք հանուն զարգացման» ՀԿ 248

«Նոյեմի» երիտասարդ ընտանիքներին աջակցող ՀԿ  254

«Նոր սերունդ» մարդասիրական ՀԿ 254

Ա.Դ. Սախարովի անվան մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ

235

«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի 
հիմնադրամ

240

«Երեխաների հասարակություն» մանկապատանեկան 
ձեռնարկումների աջակցության կենտրոն» ՀԿ

243

«Համայնքային զարգացման և սոցիալական 
աջակցության կենտրոն» ԲՀԿ

249

«Աջակից» ԲՀԿ 238

«Նոյեմի» երիտասարդ ընտանիքներին աջակցող ՀԿ 254

«Երկինք» սոցիալիրավական աջակցության կենտրոն» ՀԿ  245

Այլ  (բոլոր 
երեխաները)

բոլոր
1623 տարե
կան կանայք
դպրոցա կան
ներ, երիտա
սար դ ներ
դպրոցա
կաններ, 
բոլոր

Օրենքի հետ 
կապված 
խնդիր 
ունեցող 
երեխաներ
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235

2.7.3. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը 
այբբենական կարգով

Ա. Դ. ՍԱԽԱՐՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՇԻՐԱԿԻ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Կազմակերպության անվանումը` Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու 
իրավունքների պաշտպանության հայկական կենտրոնի Շիրակի 
տարածաշրջանային մասնաճյուղ
Հասցե` Գյումրի, Մ. Մկրտչյան 38 ա/1, հեռ.՝ (374 312) 5 69 17, 
էլ. փոստ՝ star@gyumri.am, վեբկայք՝ www.sakharovcenter.org  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն 
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մարդու իրավունքների 
պաշտպանություն, այդ թվում՝ երեխաների, կանանց, ընտանիքների
Մատուցվող ծառայությունները`
սոցիալական, կրթական, իրավաբանական, բնապահպանական 
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ,
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, 
մասնագիտական ուսուցում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում 
Թիրախ խումբը`1618 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, խնա
մակալների խնամքի տակ գտնվող, հաստատությունում խնամվող, 12
16  տարեկան նպաստառու, երկկողմանի ծնողազուրկ, 612  տարե կան 
կրթությունից դուրս մնացած, մուրացիկ, որդեգրված, 312  տարեկան 
հոգեբանական բռնության ենթարկված, օրենքի հետ կապված խնդիր 
ունեցող երեխաներ, ընտանիքներ   
Աշխարհագրական ծածկույթը` Գյումրի, Արթիկ, Մարալիկ, Սպիտակ 
քաղաքներ, Շիրակի մարզի 20ից ավելի գյուղեր, Լոռու մարզ    

ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻ ՎԵՏԵՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ 
ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ 

Կազմակերպության անվանումը` Ազատամարտի վետերանների 
միության Շիրակի մարզային մասնաճյուղ 
Հասցե` ք. Գյումրի, Թումանյան 19, հեռ.՝ (374 93) 83 10 28, 
էլ. փոստ՝ mzadoyan77@gmail.com                              
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Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն 
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` զոհված և հաշմանդամ 
ազատամարտիկների ընտանիքների և երեխաների շահերի 
պաշտպանություն 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների տրամադրում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
Թիրախ խումբը` 1823 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, զոհված 
ազատամարտիկների, 023  տարեկան նպաստառու, սոցիալապես 
անապահով, 1223  տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ, 
զոհված ազատամարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապա
հով, անապաստան ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ՀՀ, ԼՂՀ 

«ԱՆԴՐԱՆԻԿ» ՍՈՑԻԱԼՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Անդրանիկ» 
Հասցե` ք. Գյումրի, Խաղաղության հր. 8, բն.26, հեռ.՝ (374 312) 5 38 17, 
Էլ. Փոստ՝ mrm4@yandex.ru 
Կազմակերպության տեսակ` հասարակական կազմակերպություն 
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` ընտանիքների սոցիալ
հոգեբանական կարիքների հետազոտություն և գնահատում, 
երեխաների վերաինտեգրում դեպի ընտանիք և հասարակություն, 
երեխաների և ծնողների սոցիալհոգեբանական կարիքների                                
հետազոտություն և արձագանքում 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային 
Աջակցության տեսակը՝ 
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
միջամտության կազմակերպում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային և ընտանեկան 
թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, տարբեր 
թեմաներով իրազեկումներ 
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
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հոգևոր արժեքների զարգացում, լոգոպեդի աշխատանք խոսքի                
խանգարումով երեխաների հետ 
Թիրախ խումբը` 618 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, կրթությունից դուրս մնացած, 
մուրացիկ, ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկների, լքված, տաղան
դավոր, խնամակալների խնամքի տակ գտնվող, խնամատար, 
որդեգրված, հաստատությունում խնամվող երեխաներ, զոհված ազա
տամարտիկների, սոցիալապես անապահով, անապաստան, բազմա
զավակ, խնամակալ, խնամատար, որդեգրող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ 

«ԱՆԻ» ՄԱՆԿՈՒՑ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Անի» մանկուց հաշմանդամ 
երեխաների հասարակական կազմակերպություն
Հասցե` ք. Գյումրի, Տերյան 97, բն.3, հեռ.՝ (374 312) 5 12 88,
 (374 93) 19 07 61, էլ. փոստ՝_kimah@list.ru                            
Կազմակերպության տեսակ` հասարակական կազմակերպություն 
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` պայքարել մանկական 
հաշմանդամության դեմ, աջակցել համայնքի հաշմանդամ երեխաներին, 
նպաստել մանկուց հաշմանդամ երեխաների առողջության 
ամրապնդմանը 
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, կրթական, մշակութային 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ 
Նյութական՝ բնակարանային պայմանների բարելավում, հիգիենիկ 
պարագաների տրամադրում, գրենական պիտույքների, կենցաղային 
ապրանքների տրամադրում 
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, բժշկական պարագաների 
տրամադրում 
Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական թերապիա, խմբային թերապիա 
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում 
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում  
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Թիրախ խումբը` 318 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, տաղանդավոր, 618  տարե կան 
կրթությունից դուրս մնացած, 316 տարեկան միակողմանի ծնո ղազուրկ, 
1216 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ, 
սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ  
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Գյումրի 

«ԱՋԱԿԻՑ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 
Կազմակերպության անվանումը` «Աջակից» 
Հասցե` ք. Գյումրի, Գ.Նժդեհի փող., 223/028 , Հեռ.՝ (374 312) 3 45 04, 
4 74 04, (374 94) 45 43 79, (374 93) 81 43 45 
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական                        
հասարակական կազմակերպություն 
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` բարելավել մարդկանց կյանքի որակը, 
նպաստել համայնքների զարգացմանը՝ ցուցաբերելով բարոյական, 
հոգեբանական, իրավաբանական, սոցիալական ու առողջապահական 
աջակցություն և օգնություն՝ իրավաբանական, հոգեբանական, 
առողջապահական խորհրդատվության, ուսուցման
և տեղեկատվության տարածման միջոցով:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, հոգեբանական
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, 
գրենական պիտույքների տրամադրում 
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում 
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային և                         
ընտանեկան թերապիա
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, հոգևոր 
արժեքների զարգացում 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկում 
Թիրախ խումբը` բոլոր երեխաները 
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ, անհրաժեշտության 
դեպքում՝ ՀՀ տարբեր մարզերի քաղաքներ և գյուղեր              
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«ԱՌՈՂՋ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Առողջ կենտրոն» 
վերականգնողական կենտրոն 
Հասցե` ք. Գյումրի, Պողոսյան 236/171, հեռ.` (374 91) 73 21 69
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն 
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հասնել և ունենալ ֆիզիկապես 
և հոգեպես առողջ հասարակություն:  
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` սնունդ
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, վերականգնողական 
ծառայությունների տրամադրում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, 1823  տարեկան որդեգրված երե
խա ներ, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, որդեգրող ընտա
նիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ, անհրաժեշտության 
դեպքում՝ ՀՀ տարբեր մարզերի քաղաքներ և գյուղեր                

«ԱՐԱՔՍ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Արաքս կենտրոն» 
Հասցե  ̀ք. Գյումրի, Գորկու 88/2, հեռ.՝ (374 312) 5 44 67  (374 93) 31 46 92,             
էլ. փոստ arax_ngo@mail.ru                       
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական հասարակական 
կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` պաշտպանել Շիրակի մարզի 
հասարակության խոցելի խմբերի շահերն ու իրավունքները՝  
ներգրավելով հասարակական ակտիվ աշխատանքներում: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
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Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, բժշ
կա կան միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի, վերականգնո ղա
կան ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային և ընտանեկան 
թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում 
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, հոգևոր 
արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկում 
Թիրախ խումբը` 612, 1623 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
323 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով,1823 տա
րեկան կրթությունից դուրս մնացած, 623 տարեկան ֆիզիկական, 
հոգեբանական բռնության ենթարկված, 1216 տարեկան միակողմանի 
ծնողազուրկ, 1623 տարեկան զոհված ազատամարտիկների, 1223 
տարեկան տաղանդավոր երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, 
փախստական, ազգային փոքրամասնությունների, սոցիալապես անա
պահով, բազմազավակ ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Երևան, Շիրակի մարզ

 «ԱՐԵՎԱՄԱՆՈՒԿ» ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԵՎ ԵՐԵԽԱՅԻ 
ԽՆԱՄՔԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

Կազմակերպության անվանումը` 
«Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի հիմնադրամ  
Հասցե` ք. Գյումրի, Շահումյան 69, հեռ.` (374 312) 5 94 70, 
էլ. փոստ՝  gmyurar@gmail.com, support@arevamanuk.com, 
վեբկայք՝ www.arevamanuk.com 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ 
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` զարգացնել մարդասիրական և 
ժողովրդավարական մոտեցումներ հասարակությունում` 
արձագանքելով երեխաների և մեծահասակների սոցիալական, 
հոգեբանական, մտավոր և ֆիզիկական կարիքներին, մատուցել 
սոցիալհոգեբանական և հատուկ մանկավարժական ծառայություններ 
Շիրակի մարզի ազգաբնակչությանը` ի նպաստ ընտանիքների 
կայունացման, երեխայի պաշտպանության և հոգեկան առողջության 
խթանման:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
իրավաբանական (անվճար), առողջապահական, կրթական (վճարովի) 
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Աջակցության տեսակը՝ 
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային և 
համայնքային թերապիա
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, հոգևոր 
արժեքների զարգացում 
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկում  
Թիրախ խումբը` 312 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
մուրացիկ, 323 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, 
սեռական, ֆիզիկական, հոգեբանական բռնությունների 
ենթարկված, ծնողազուրկ, լքված, անապաստան, տաղանդավոր, 
խնամակալների կամ խնամատարների խնամքի տակ գտնվող, 
որդեգրված, հաստատությունում խնամվող, 1623  տարեկան զոհված 
ազատամարտիկների, հաստատության շրջանավարտ, օրենքի հետ 
կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ, ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ (Ազատան, Ախուրյան, 
Մարալիկ, Արթիկ, Ամասիա, Աշոցք), ք. Երևան, Լոռու և Տավուշի 
մարզեր

«ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Բարեփոխում և զարգացում» 
Հասցե` ք. Գյումրի, «Անի» թաղամաս, 7րդ փողոց, շ. 5 , բն. 21,                      
հեռ.՝ (374 77) 90 33 76, էլ. փոստ՝ dilanyan_88@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել երեխաների ներդաշնակ և 
համակողմանի զարգացմանը, պաշտպանել նրանց իրավունքներն ու 
շահերը, ամեն տեսակի բռնությունների, իրավունքների ոտնահարման 
դեմ անհանդուրժողականության ցուցադրում, ապագա քաղաքացու 
բազմակողմանի զարգացման պայմանների ապահովում, ազատ 
ժամանակի և հանգստի բովանդակալից կազմակերպում: 
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝ 
Նյութական՝ հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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Սոցիալհոգեբանական` անհատական և ընտանեկան թերապիա 
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն,
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 23 
տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, 1618 տարեկան 
կրթությունից դուրս մնացած, հոգեբանական բռնության ենթարկված, 
երկկողմանի ծնողազուրկ, 318 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 
1623 տարեկան տաղանդավոր, 616 տարեկան հաստատությունում 
խնամվող, 1618 տարեկան հաստատության շրջանավարտ երե խաներ, 
զոհված ազատամարտիկների, փախստական, սոցիալա պես անապահով, 
բազմազավակ ընտանիքներ  
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ

«ԲԻՈՍՈՖԻԱ» ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ, ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Բիոսոֆիա» առողջապահության, 
բնապահպանության, գյուղատնտեսության զարգացման կենտրոն 
Հասցե` ք. Գյումրի, Նժդեհի 12ա, հեռ.՝ (374 93) 71 45 33, 
էլ. փոստ՝ biosophia@gmail.com, վեբկայք www.biosophia.am   
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել հասարակության շրջանում 
առողջ և բնության հետ ներդաշնակ ապրելակերպի ձևավորմանը, 
սոցիալտնտեսական վիճակի բարելավմանը, բնապահպանական և 
գյուղատնտեսական ոլորտների կայուն զարգացմանը: 
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական, կրթական, 
բնապահպանական, գյուղատնտեսական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Առողջապահական` առողջ ապրելակերպի քարոզչություն և 
խորհրդատվություն
Բնապահպանական` հանրության բնապահպանական շահերի պաշտ
պանություն, իրազեկության մակարդակի բարձրացում, որոշում ների 
կայացման գործընթացներին հանրային ակտիվ մասնակցության 
խթանում, բնապահպանական կրթություն և էներգիայի այլընտրանքային 
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աղբյուրների կիրառման խթանում
Գյուղատնտեսական` խորհրդատվություն և գործնական աջակցություն 
կայուն գյուղատնտեսության սկզբունքների ներդրմանը և նոր 
տեխնոլոգիաների կիրառմանը
Ներառում և մասնակցություն` բնապահպանական, գյուղատնտեսական
Թիրախ խումբը` քաղաքային և գյուղական համայնքների բնակիչներ, 
ֆերմերներ, ՏԻՄեր, համայնքահեն կազմակերպություններ, 
երիտասարդներ, երեխաներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ

«ՕԶՈՆ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ 
ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» (ԵՄՔԱ) 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Օզոն» երիտասարդ մարդկանց 
քրիստոնեական ասոցիացիա
Հասցե` ք. Գյումրի, Պարույր Սևակի 11, հեռ.՝ (374 312) 3 29 94, 
Էլ. փոստ՝ ozone@ymca.am                          
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` միավորել երիտասարդներին՝ 
համագործակցության միջոցով իրականացնելու ծրագրեր:  
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Կրթական` դասընթացներ
Թիրախ խումբը` 612 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկներիի երեխաներ, 
սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Գյումրի 

«ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Երեխաների հասարակություն» 
մանկապատանեկան ձեռնարկումների աջակցության կենտրոն 
Հասցե` ք. Գյումրի, Տրդատ ճարտարապետի 7/4, բն. 15, 
հեռ.` (374 93) 34 81 60, 
էլ. փոստ` ehak@rambler.ru, վեբկայք` www.ehakngo.do.am    
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Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրված բոլոր 
միջոցներով օժանդակել և աջակցել երեխաների հոգևոր, մտավոր և 
ֆիզիկական զարգացմանը, ձեռնարկումներին, այլ շահագրգիռ կազ
մակերպությունների հետ համատեղ մշակել ու իրագործել կրթական, 
մշակութային, մարզական, առողջապահական, սոցիալական ծրագրեր:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
իրավաբանական, մշակութային, ձեռնարկատիրական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական թերապիա,  ընտանեկան 
թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, կրթավճարի տրամադրում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, հոգևոր 
արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական,  
տեղեկատվական
Թիրախ խումբը` 1218 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 623  
տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, 612 
տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 1618 տարեկան զոհված 
ազատամարտիկների, 618 տարեկան  տաղանդավոր, խնամակալների 
խնամքի տակ գտնվող, օրենքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող 
երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստական, ազգային 
փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, 
խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ (ք. Գյումրի, գ. Ամասիա, 
Կամո), Լոռու մարզ (ք. Ստեփանավան, գ. Սարչապետ, Սվերդլով, Գյուլա
գարակ, Ագարակ, Գարգառ) 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԿԱՆԱՆՑ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ 
«ՖԼՈՐԱ» ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` Երիտասարդ կանանց 
քրիստոնեական «Ֆլորա»  ասոցիացիա 
Հասցե` ք. Գյումրի, Երևանյան խճ. 3 ա, բն. 10, հեռ.՝ (374 312) 4 57 37, 
(374 93) 36 87 22 , Էլ. փոստ՝ gyumriywca@mail.ru, 
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ֆեյսբուքյան էջ՝ https://www.facebook.com/pages/GyumriYWCA
Armenia/259764620707041?ref_type=bookmark 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել երեխաների մասնագիտական 
կողմնորոշմանը, աոողջապահական, բնապահպանական գիտելիքների 
բարձրացմանը՝ ուսուցման, տեղեկատվության, ինտերակտիվ               
խաղերի միջոցով: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝ 
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական թերապիա 
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, հոգևոր 
արժեքների զարգացում 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային
Թիրախ խումբը` 1823 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 612 
տարեկան նպաստառու, 1216 տարեկան սոցիալապես անապահով, 
միակողմանի ծնողազուրկ, 1618 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած 
երեխաներ, սոցիալապես անապահով, բազմանդամ ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ 

«ԵՐԿԻՆՔ» ՍՈՑԻԱԼԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը`                                                                                         
«Երկինք» սոցիալիրավական աջակցության կենտրոն 
Հասցե` ք. Գյումրի, Կ. Դեմիրճյան 31, հեռ.՝ (374 91) 45 32 66 , 
էլ. փոստ՝ skyngo@yandex.ru   
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների      
պաշտ պանության ոլորտում` պաշտպանել անապաստան կամ            
դժվար իրավիճակում գտնվող կանանց և երեխաների իրավունքներն 
ու շահերը, տրամադրել իրավական, հոգեբանական և բժշկական 
աջակցություն երեխաներին և նրանց ընտանիքներին: 
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Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում, ժամանակավոր կացարան
Սոցիալ հոգեբանական` անհատական թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական ուսու ցում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական, գյուղատնտեսական 
խոր հրդատ վություն, հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկման 
մակարդակի բարձրացում, բնապահպանական 
Թիրախ խումբը` Շիրակի մարզի գյուղական համայնքներում և 
Գյումրի քաղաքում ապրող երեխաներ և ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`  Շիրակի մարզի գյուղական                        
համայնքներ և ք. Գյումրի 

«ԸՆՏԱՆԻՔ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Ընտանիք» 
Հասցե` ք. Գյումրի, Անի թ., 11 փող., 5/2, հեռ.՝ (374 312) 6 64 07, 6 64 08, 
Էլ. փոստ՝ k.aharonyan@entanik.am, վեբկայք ՝ www.entanik.am   
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական                        
հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մասնագիտական ուսուցմամբ 
ապահովել դեռահասների նպատակային զբաղվածությունը, նպաստել 
ծնողազուրկ, հաշմանդամ, հատուկ դժվարություններ ունեցող 
դեռահասների բարոյահոգեբանական վիճակի վերականգնմանը, 
ինչպես նաև կազմակերպել ամառային անվճար հանգիստ 
հարյուրավոր երեխաների համար: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական,                   
առողջապահական, կրթական, մշակութային  
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական` կիսամյակը մեկ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, 
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գրենական պիտույքների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` խմբային թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում
Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկման 
մակարդակի բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 318 
տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, հոգեբանական 
բռնության ենթարկված, ծնողազուրկ, անապաստան, խնամակալների 
կամ խնամատարների խնամքի տակ գտնվող, որդեգրված, 623 
տարեկան տաղանդավոր, 1823 տարեկան հաստատության շրջա
նավարտ երեխաներ, ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Գյումրի, գ. Աշոցք, գ. Վահրամաբերդ

«ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԲԱՐԵՐԱՐ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Ընտանիքի բարերար» 
Հասցե` ք. Գյումրի, Շիրակացի 20 բ, բն. 5, հեռ.՝ (374 312) 4 46 07, 
Էլ. փոստ՝ benefactoroffamily@mail.ru                             
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀի կանխարգելում 
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների տրամադրում (ծառայությունը 
մատուցվում է կանանց)
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի տրամադրում 
(ծառայությունը մատուցվում է կանանց) 
Թիրախ խումբը` 1623 տարեկան կանայք
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ
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«ԼԻՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՆ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` 
«Լիության տուն» համայնքային կենտրոն 
Հասցե` ք. Գյումրի, Լիսինյան 6, հեռ.՝ (374 312) 6 79 03, 
(374 93)  62 04 55, Էլ. հասցե՝ Liutjantun@mail.ru                              
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել երեխաների իրազեկության 
բարձրացմանը սեփական իրավունքների պաշտպանության մասին, 
գործնական աջակցություն ցուցաբերել նրանց նախաձեռնություններին, 
համագործակցել ընտանիքների հետ՝ ի շահ երեխաների իրավունքների 
պաշտպանության, սեմինարների, իրազեկման դասընթացների 
կազմակերպում:
Մատուցվող ծառայությունները` 
կրթական, մշակութային, բնապահպանական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Կրթական` դասընթացներ
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկման 
մակարդակի բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 
դպրոցների աշակերտներ, երիտասարդներ, ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` 
ք.Գյումրի, Հայաստանի Հանրապետության մարզեր 

 

«ԿԱՆԱՅՔ ՀԱՆՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Կանայք հանուն զարգացման»  
Հասցե` Գյումրի, Շահինյան 6ա, բն. 16, հեռ.՝ (374 312) 3 30 07, 
Էլ. փոստ՝ goharmarkosyan@yahoo.com, վեբկայք՝ www.wfd.am  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` աջակցել Հայաստանում ժողովրդավա րական 
բարեփոխումների, աղքատության նվազեցման և տնտեսության 
զարգացման գործընթացներին՝ ձևավորելով համակողմանի կրթված, 
անձնական և համայնքային խնդիրները բարձրացնելու և լուծելու 
ընդունակ քաղաքացիներ, խթանելով նրանց մասնակցությունը 
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հասարակական, կրթական, առողջապահական, մարդու իրավունքների 
պաշտպանության, հակասությունների կառավարման, 
տարածա շրջանում խաղաղության հաստատման բնագավառներում:
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Նյութական` շահառու գյուղական համայնքների երեխաների պարի 
համույթներին հագուստների տրամադրում 
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Սոցիալհոգեբանական` խմբային թերապիա
Կրթական` կոնֆլիկտների խաղաղ լուծման ուսուցում 
Թիրախ խումբը` 59րդ դասարանների աշակերտներ, դպրոցահասակ 
երեխաներ ունեցող ծնողներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հայաստանի Հանրապետություն

«ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 
Կազմակերպության անվանումը` 
Համայնքային զարգացման և սոցիալական աջակցության կենտրոն 
Հասցե` ք. Գյումրի, ՍայաթՆովայի 3/9, 
հեռ.՝ (374 312) 5 06 74, (374 94) 11 11 26, (374 55)11 11 21, 
Էլ. փոստ՝ gyumrichild@mail.ru, anipetrosyan@list.ru       
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել հասարակության տնտեսական 
և սոցիալական խոցելի խմբերի, մասնավորապես` ռիսկի խմբերի 
երեխաների, պատանիների, կանանց, ծերերի, հաշմանդամների 
ինտեգրմանը հասարակության մեջ, նրանց իրավունքների և օրինական 
շահերի պաշտպանությանը: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական` տարին մեկ
Նյութական` գրենական պիտույքների, հիգիենիկ պարագաների 
տրամադրում, ժամանակավոր կացարան
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի տրամադրում
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Սոցիալհոգեբանական` անհատական,  խմբային և                          
ընտանեկան թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, կրթավճարի 
տրամադրում, մասնագիտական կողմնորոշում 
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, հոգևոր 
արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկման 
մակարդակի բարձրացում, բնապահպանական 
Թիրախ խումբը` 618 տարեկան հաշմանդամ, 323 տարեկան 
նպաստառու, սոցիալապես անապահով, լքված, անապաստան, 1618 
տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 623 տարեկան ֆիզիկական, 
հոգեբանական բռնության ենթարկված, միակողմանի ծնողազուրկ, 
տաղանդավոր, խնամակալների խնամքի ներքո գտնվող, հաստա
տությունում խնամվող, 1623 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, 
հաստատության շրջանավարտ երեխաներ, թրաֆիքինգի զոհերի, 
միգրացիայի հետևանքով խնդիրներ ունեցող ընտանիքների, օրենքի 
հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ, սոցիալապես անապահով, 
անապաստան, բազմազավակ, խնամատար, թրաֆիքինգի զոհերի, 
միգրացիայի հետևանքով խնդիրներ ունեցող ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` ՀՀ  Շիրակի մարզ

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐԻՏԱՍ» ԲԱՐԵՍԻՐԱԿԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Հայկական Կարիտաս» 
Հասցե` ք. Գյումրի, Հ.Սարգսյան փ., 3 նրբ., տ. .8, հեռ.՝ (374 312) 5 72 01, 
Էլ. փոստ caritas@cararm.am, վեբկայք www.caritasarm.am 
Կազմակերպության տեսակը` բարեսիրական                         
հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում`դժվարին իրավիճակներում ապրող երեխաների 
ու նրանց ընտանիքների, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և 
նրանց ընտանիքների սոցիալական պաշտպանություն, հասարակական 
և սոցիալական ներգրավում:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, իրավաբա
նական, մշակութային, սոցիալհոգեբանական, մասնա գիտական, նյու
թական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
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Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, 
գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` ֆիզիոթերապիա, դեղորայքի տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` լոգոպեդիա, հատուկ մանկավարժություն, 
արտթե րապիա, երաժշտաթերապիա, անհատական, խմբային և 
ընտանեկան թերապիա, հոգեբանական խորհրդատվություն և ուղղոր
դում, սոցիալական հարցերի խորհրդատվություն և ուղղորդում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական ուսուցում, 
կյանքի հմտությունների իրազեկության բարձրացում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության բարձրացում 
Թիրախ խումբը` 515 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 36 
տարեկան, 1218 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, 
1216 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 616 տարեկան ծնո
ղազուրկ երեխաներ, ազգային փոքրամասնությունների, սոցիա լապես 
անա պահով, բազմազավակ ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը`  Գյումրի, Վանաձոր, Տաշիր, Գավառ 
քաղաքներ,  Սեպասար, Ղազանչի գյուղեր

«ՀՀ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` 
ՀՀ Հաշմանդամների ասոցիացիայի Գյումրու մասնաճյուղ 
Հասցե` ք. Գյումրի, Աբովյան 254, 
հեռ.՝ (374 312) 3 69 47, 3 30 60, (374 91) 77 56 83 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սատար կանգնել բոլոր 
հաշմանդամներին 
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական պարագաների, վերականգնողական ծառայությունների 
տրամադրում
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկման մակարդակի բարձրացում



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

252

Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ, հաշմանդամ 
երեխա ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ

«ՀԱՎԱՏ ԵՎ ԼՈՒՅՍ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը՝ «Հավատ և լույս» 
Հասցե` ք. Գյումրի, Հաղթանակի 25, հեռ.՝ (374 98) 48 28 48, 
էլ. հասցե՝ anashatm@gmail.com, 
վեբկայք՝ https://www.facebook.com/FaithAndLightArmenia 
Կազմակերպության տեսակը` համայնքային ոչ                                 
առևտրային կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մտավոր հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների ինտեգրում հասարակության մեջ 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, հոգեբանական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային և ընտանեկան 
թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում 
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
Թիրախ խումբը` 623 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաներ, հաշմանդամ ունեցող ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Գյումրի 

«ՀՈՒՅՍ, ԿՅԱՆՔ, ՀԱՎԱՏ, ԱՊԱԳԱ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Հույս, կյանք, հավատ, ապագա»  
Հասցե` ք. Գյումրի, շտապ օգնության տարածք 240/020, 
հեռ.՝ (374 312) 5 38 46, (374 94) 00 02 29, 
Էլ. փոստ՝ astoyan.susan@mail.ru                            
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեխաների և ընտանիքների 
սոցիալական պաշտպանություն 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական,                    
առողջապահական, կրթական
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Աջակցության տեսակը՝ 
Նյութական` գրենական պիտույքների, հիգիենիկ պարագաների 
տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական միջամտության կազմակերպում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկման մակարդակի բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 03 տա
րեկան զոհված ազատամարտիկների երեխաներ, զոհված ազա
տամարտիկների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ըն տա նիք ներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Գյումրի

«ԽՈՐԱՆ ԱՐԴ» ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Խորան Արդ»                          
ինտելեկտուալ կենտրոն 
Հասցե` ք. Գյումրի, Մ. Մկրտչյան 38ա/1, հեռ.՝ (374 312) 5 94 50, 
Էլ. փոստ star@gyumri.am 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել հասարակության մտավոր, 
հոգևոր և ֆիզիկական զարգացմանը 
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական, մշակութային, բնապահ
պանական, ինտելեկտուալ զարգացում 
Աջակցության տեսակը՝ 
Կրթական` այլընտրանքային կրթություն, ինտելեկտուալ զարգացում
Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն՝ մշակութային, մարզական, իրազեկության 
բարձրացում, բնապահպանական, բարոյահոգեբանական 
Թիրախ խումբը` 1823 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 616 
տարեկան նպաստառու, 1218 տարեկան սոցիալապես անապահով, 
1216 տարեկան տաղանդավոր, հաստատությունում խնամվող, 
հաստատության շրջանավարտ երեխաներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ՀՀ, ԼՂՀ
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«ՆՈՅԵՄԻ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԱՋԱԿՑՈՂ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը`  «Նոյեմի» երիտասարդ 
ընտանիքներին աջակցող հասարակական կազմակերպություն  
Հասցե` ք. Գյումրի, Վ.Սարգսյան 4/1, hեռ.` (374 77) 72 65 63 
Էլ. փոստ` karineharutyunyan62@gmail.com                            
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` Աշխատանք Գյումրիի անապահով 
ընտանիքների հետ՝ տրամադրելով իրավաբանական, հոգեբանական      
և նյութական աջակցություն:
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, կրթական, իրավաբանական, մշակութային 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ 
Դրամական՝ տարին մեկ անգամ 
Նյութական՝ կենցաղային ապրանքների տրամադրում, հիգիենիկ 
պարագաների, գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական և ընտանեկան թերապիա 
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում 
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկման մակարդակի բարձրացում 
Թիրախ խումբը` երեխաներ և ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ 

«ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ» ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Նոր սերունդ» 
Հասցե` գլխամասային գրասենյակի հասցե՝ ք.Երևան, Բաղրամյան 49, 
բն. 7, հեռ.՝ (374 60) 47 89 89, 
էլ. Փոստ՝ newgenerationngo@gmail.com, infongngo@gmail.com, 
վեբկայք` www.ngngo.net 
Կազմակերպության տեսակը` մարդասիրական հասարակական 
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կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` կազմակերպել և իրականացնել 
ծրագրեր և միջոցառումներ՝ ուղղված հասարակության 
հիմնախնդիրների լուծմանը: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական՝ տարին մեկ անգամ 
Նյութական` հիգիենայի պարագաների տրամադրում, գրենական 
պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի տրամադրում
Կրթական` ոչ ֆորմալ կրթություն
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկման 
մակարդակի բարձրացում 
Թիրախ խումբը` երեխաներ և ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Երևան, Գյումրի, Վանաձոր,                 
Գորիս, Կապան քաղաքներ

«ՇԻՐԱԿԻ ԱԳՐԱՐԱԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` 
Շիրակի ագրարագյուղացիական միավորում 
Հասցե` ք. Գյումրի, Շիրակացի 209/087, հեռ.՝ (374 312) 4 68 27, 
Էլ. փոստ՝ armine1976@yahoo.com                            
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`ցուցաբերել սոցիալական աջակցություն, 
կազմակերպել երեխաների հանգիստը, աջակցել երեխաների 
կրթությանն ու դաստիարակությանը:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
մշակութային, բնապահպանական, գյուղատնտեսական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
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Դրամական՝ տարին մեկ անգամ (որոշ դեպքերում՝ ամսական)
Նյութական՝  հիգիենիկ պարագաների, գրենական                         
պիտույքների տրամադրում
Կրթական` կրթավճարի տրամադրում
Այլ մասնագիտական` գյուղատնտեսական խորհրդատվություն, հոգևոր 
արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն`մշակութային, մարզական, 
բնապահպանական 
Թիրախ խումբը` 36, 1618 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
018 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, 
խնամակաների խնամքի տակ գտնվող երեխաներ, զոհված ազատա
մարտիկների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, խնամակալ 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Շիրակի մարզ

«ՑՈԼԻՆԵ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Ցոլինե» 
Հասցե` ք. Գյումրի, Մ. Խորենացի 34/6, հեռ.՝ (374 312) 6 83 33, 
(374 94) 54 03 36, 
Էլ. փոստ՝ tsolinehNGO@mail.ru, վեբկայք` tsolinehngo.blogspot.com 
Կազմակերպության տեսակ`բարեգործական, մշակութային, 
իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում`  նպաստել աղքատության, 
գործազրկության կրճատմանը Շիրակի մարզում, խթանել կայուն 
քաղաքացիական հասարակության կայացմանը Հայաստանում: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
մշակութային, իրավաբանական բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական՝ հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում 
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
դեղորայքի տրամադրում, բժշկական միջամտության կազմակերպում
Սոցիալհոգեբանական` 
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Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, 
գյուղատնտեսական խորհրդատվություն, հոգևոր արժեքների 
զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 623 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող,                  
323 տարեկան նպաստառու, 36,1216 տարեկան սոցիալապես 
անապահով, 612, 1823 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 
միակողմանի ծնողազուրկ, 1618 տարեկան ֆիզիկական բռնության 
ենթարկված, 1223 տարեկան հոգեբանական բռնության ենթարկված, 
612, 1623 տարեկան տաղանդավոր, 1823 տարեկան որդեգրված, 
612 տարեկան հաստատությունում խնամվող երեխաներ, զոհված 
ազատամարտիկներիի, փախստական, ազգային, կրոնական 
փոքրամասնություններ, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` 
Շիրակի մարզ (ք. Գյումրի, գ. Արեգնադեմ, Թավշուտ, Բասեն)

«ՓՅՈՒՆԻԿ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Կազմակերպության անվանումը` «Փյունիկ» հաշմանդամների 
միության Գյումրու մասնաճյուղ 
Հասցե` ք. Գյումրի, Ավստրիական թաղամաս , Մոցարտի 37ա, 
hեռ.` (374 93) 00 31 34, (374 312) 6 78 70 (գրասենյակ), 
Էլ. փոստ՝ armine – pyunik@mail.ru                              
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտ       պանության ոլորտում` հասարակության իրազեկման մակար
դակի բարձրացում, սակավաշարժ մարդկանց համար միջավայրի 
մատ չելիության ապահովում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
կրթության մշակույթի և սպորտի ինտեգրման և այլ ոլորտներում 
Մատուցվող ծառայությունները`սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, մարզական
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
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Նյութական՝ հիգիենիկ պարագաների տրամադրում, գրենական 
պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, վերականգնողական 
ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային և ընտանեկան 
թերապիա 
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
նպաստառու, սոցիալապես անապահով, միակողմանի ծնողազուրկ, 
տաղանդավոր, զոհված ազատամարտիկների 1218 տարեկան հաստա
տությունում խնամվող,  616 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած 
երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ ընտանիքներ: 
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Գյումրի, Շիրակի և հարակից 
մարզերի գյուղեր (Մարալիկ, Հովունի, Մարմաշեն, Շիրակ, Ողջի, 
Ախուրյան և այլն)

Այլ (միջազգային կազմակերպությունների մասնաճյուղեր, 
ասոցիացիաներ, առանձնացված ստորաբաժանումներ)

«ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Կազմակերպության անվանումը` «Վորլդ Վիժն» Հայաստան, 
Գյումրու տարածքային զարգացման ծրագիր 
Հասցե` ք. Գյումրի, Անի թաղ, Պ. Սևակի 10, հեռ.՝ (374 60) 37 60 06, 
Էլ. փոստ՝ Marieta_Safaryan@wvi.org, վեբկայք՝ www.wvarmenia.am   
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աշխատել աղքատների և ճնշվածների 
հետ` բերելով բարեփոխումներ, պայքարելով հանուն արդարության և 
վկայելով Աստծո արքայության գալստյան բարի լուրը: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, մշակութային, բնապահպանական, գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝ 
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Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` բնակարանային պայմանների բարելավում, կենցաղային 
ապրանքների տրամադրում, հիգիենիկ պարագաների, գրենական 
պիտույքների տրամադրում 
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի, բժշկական 
պարագաների տրամադրում, վերականգնողական 
ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական թերապիա
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում
Այլ մասնագիտական` գյուղատնտեսական խորհրդատվություն, հոգևոր 
արժեքների զարգացում 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
բնապահպանական, իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
նպաստառու, սոցիալապես անապահով, հոգեբանական բռնության 
ենթարկված, ծնողազուրկ, տաղանդավոր, խնամակալների խնամքի 
տակ գտնվող, հաստատությունում խնամվող, հաստատության 
շրջանավարտ, 616 տարեկան լքված, 1216 տարեկան կրթությունից 
դուրս մնացած, 323 տարեկան ֆիզիկական բռնության ենթարկված 
երեխաներ, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, խնամակալ 
ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Գյումրի (Անի, Ավստրիական, 
Մուշ թաղամասեր) Հովունի, Մարմարաշեն, Շերամ համայնքներ
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2.8. ԿՈՏԱՅՔ

2.8.1. Պետական աջակցությամբ տրամադրվող 
ծառայություններ Կոտայքի մարզում7

Աղյուսակ 1. Կոտայքի մարզում գործող հատուկ սոցիալական 
նշանակություն ունեցող ծառայություններ՝ ուղղված երեխաներին/ 
երիտասարդներին7

N Անվանում Կոնտակտ Թիրախ խումբ

1. Աբովյանի մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող երեխաների 
թիվ 1 հատուկ 
(օժանդակ) դպրոց

ք. Աբովյան
Միքայելյան 33

618 տարեկան հատուկ 
կարիքներ ունեցող 
երեխաներ 

2. Բյուրեղավանի 
երեխաների 
խնամքի և 
պաշտպանության 
գիշերօթիկ 
հաստատություն 
ՊՈԱԿ

ք. Բյուրեղավան
Սամվել Վարդանյան 
փ.
հեռ.` (374 222) 6 51 80

618 տարեկան 
սոցիալապես 
անապահով 
ընտանիքների 
երեխաներ 

2.8.2. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը՝ ըստ 
շահառուների խմբի

Շահառու Կազմակերպություն Էջ
«Առաքելություն  Հայաստան» ԲՀԿ 264
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«Առաքելություն  Հայաստան» ԲՀԿ 264
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Չարենցավանի երիտասարդական ուսանողական ՀԿ 
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(ՉԵՈՒՀԿ)
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«Քաղաքացիական ակադեմիա կենտրոն» ՀԿ 269

«Երեխաների, բնության և կենդանիների ասոցացիա» ՀԿ 265

Երեխաների աջակցության հիմնադրամ 266

Չարենցավանի երիտասարդական ուսանողական ՀԿ 
(ՉԵՈՒՀԿ)

267

«Չարենցավանի ռեսուրս կենտրոն» ԲՀԿ 268

«Քաղաքացիական ակադեմիա կենտրոն» ՀԿ 269

Կոտայքի թեմի առաջնորդարան 315

Երեխաների աջակցության հիմնադրամ 266
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«Չարենցավանի ռեսուրս կենտրոն» ԲՀԿ 268
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«Չարենցավանի ռեսուրս կենտրոն» ԲՀԿ 268
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«Երեխաների, բնության և կենդանիների ասոցացիա» ՀԿ 265

Երեխաների աջակցության հիմնադրամ 266

Չարենցավանի երիտասարդական ուսանողական ՀԿ 
(ՉԵՈՒՀԿ)
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«Չարենցավանի ռեսուրս կենտրոն» ԲՀԿ 268

«Քաղաքացիական ակադեմիա կենտրոն« ՀԿ 269

«Երեխաների, բնության և կենդանիների ասոցացիա» ՀԿ 265

Երեխաների աջակցության հիմնադրամ 266
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267
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«Քաղաքացիական ակադեմիա կենտրոն» ՀԿ 269
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«Չարենցավանի ռեսուրս կենտրոն» բարեգործական ՀԿ 268
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Չարենցավանի երիտասարդական ուսանողական ՀԿ 
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«Չարենցավանի ռեսուրս կենտրոն» ԲՀԿ 268

«Քաղաքացիական ակադեմիա կենտրոն» ՀԿ 269
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2.8.3. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը 
այբբենական կարգով

«ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Առաքելություն Հայաստան» 
Հասցե` ք. Չարենցավան, 5րդ թաղամաս. 8րդ շենքին կից, 
հեռ.՝ (374 226) 4 12 88, (374 91) 24 70 06, 
էլ. փոստ magdakhechoyan@mail.ru                            
Կազմակերպության տեսակը` բարեգործական 
հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սոցիալական, նյութական վիճակի 
բարելավում, իրավունքների պաշտպանություն
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական՝ գրենական պիտույքների, հիգիենիկ                           
պարագաների տրամադրում
Առողջապահական՝ բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական՝ անհատական, ընտանեկան թերապիա
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 03, 1823 տարեկան հաշմանդամ, 023 տարեկան 
նպաստառու երեխաներ և երիտասարդներ, փախստական, սոցիալա
պես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Չարենցավան

«ԵՂՎԱՐԴ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Եղվարդ» 
Հասցե` Ք. Եղվարդ, Երևանյան 1, Հեռ.՝ 022422933, 094221061, 
Էլ. Փոստ՝ yeghvardhk@gmail.com                            
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` երիտասարդների և երեխաների կրթական, 
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մշակութային, բնապահպանական գիտելիքների ընդլայնմանը նպաստող 
և կայուն զարգացմանը նպաստող ծրագրերի իրականացում:
Մատուցվող ծառայությունները` 
կրթական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Կրթական` էկոկրթություն
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` երեխաներ, դպրոցականներ, երիտասարդներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`
Կոտայքի մարզ, Նաիրիի տարածաշրջան, Երևան, Եղվարդ

«ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ, ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` 
Երեխաների, բնության և կենդանիների ասոցացիա 
Հասցե` Հրազդան, Միկրոշրջան թաղամաս 263/6, 
հեռ.՝ (374 94) 79 13 07, էլ. փոստ՝ zoo5893@mail.ru                             
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` պահպանել բնությունը, աջակցել 
երեխաներին` իրականացնելով բազմակողմանի սոցիալական 
ծրագրեր, կազմակերպել կենդանաբանական այգի:
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական՝ հիգիենիկ պարագաների, գրենական                         
պիտույքների տրամադրում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, ծնողազուրկ երեխաներ, սոցիալապես անապահով, բազ
մազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Հրազդան



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը` 
Երեխաների աջակցության հիմնադրամ
Հասցե` ք. Հրազդան, Կենտրոն 73,   հեռ.՝  (374 93) 89 42 76,
էլ. փոստ՝ childfund@mail.ru, վեբկայք՝ www.childfundam.weely.com                     
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` երեխաների և ընտանիքների շահերի և 
իրավունքների պաշտպանություն, աջակցություն տվյալ ընտանիքներին 
սոցիալական, առողջապահական, այդ թվում հոգեբանական, 
ստոմատոլոգիական, կրթական, մշակութային, իրավական ծրագրերի 
միջոցով:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Դրամական` եռամսյակը մեկ
Նյութական` կենցաղային ապրանքների, հիգիենիկ պարագաների, 
գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, վերականգնողական 
ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և ուսուցում,
կրթավճարի տրամադրում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Հոգևոր՝  հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկության 
բարձրացում, բնապահպանական 
Թիրախ խումբը` 018 տարեկան հաշմանդամ, նպաստառու, սոցիա
լապես անապահով, ծնողազուրկ, տաղանդավոր, խնամա կալված, 318  
տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 618 տարեկան հոգեբանական 
բռնության ենթարկված, մուրացիկ, 316  տարեկան լքված, 1218  
տարեկան զոհված ազատամարտիկների երեխաներ, օրենքի հետ 
կապված խնդիր ունեցող երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, 
ազգային, կրոնական փոքրամասնությունների, փախստական, սոցիա
լապես անապահով, բազմազավակ, խնամակալ, ծնողազուրկ ըն
տանիքներ:



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

267

Աշխարհագրական ծածկույթը` Կոտայքի մարզ, հիմնականում՝ Հրազ
դան, Չարենցավան և հարակից գյուղեր, Գեղարքունիքի մարզ, 
հիմնականում՝ Սևան և հարակից գյուղեր,  մասամբ Արարատի և 
Արմավիրի մարզեր

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Չարենցավանի երիտասարդական 
ուսանողական  հասարակական կազմակերպություն (ՉԵՈՒՀԿ)
Հասցե` Չարենցավան, 4րդ թաղ.,18 շենքի բացվածք,  
հեռ.՝ (374 77) 76 95 95, էլ. փոստ՝ beglaryan.garnik@mail.ru                    
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` կարիքավոր ընտանիքների 
բացահայտում և նյութական ու հոգեբանական աջակցության 
միջոցառումների կազմակերպում, պարբերական այցելություններ                
ՀՀ բոլոր մանկատներ, ուր կազմակերպվում են բարեգործական, 
մշակութայինստեղծագործական միջոցառումներ:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական, 
գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` կենցաղային ապրանքների, հիգիենիկ պարագաների, 
գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական միջամտության կազմակերպում, 
դեղորայքի տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային, ընտանեկան թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և ուսուցում, կրթավճարի 
տրամադրում 
Հոգևոր՝ հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, հաստա տությու նում 
խնամվող, հաստատության շրջանավարտ, 1623 տարե կան կրթու
թյունից դուրս մնացած, մուրացիկ, 1223 տարեկան հոգեբա նական 
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բռնության ենթարկված, լքված, 1618 տարեկան զոհված ազատա
մարտիկների, 623 տարեկան տաղանդավոր, խնամակալված, 
որդեգրված, 1823 տարեկան խնամատարության տրված երեխաներ, 
օրենքի հետ կապված խնդիր ունեցող երեխաներ, զոհված ազատա
մարտիկների, փախստական, սոցիալապես անա պահով, անապաստան, 
բազմազավակ, խնամակալ, խնամատար, որդեգրող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը`  Հայաստանի Հանրապետություն

«ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՌԵՍՈՒՐՍ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` Չարենցավանի ռեսուրս կենտրոն 
Հասցե` Չարենցավան, 3րդ թաղ. շ. 6, բն. 20, 
հեռ.՝  (374 93) 96 91 09,  (374 55) 96 91 09, (374 99) 96 91 09, 
էլ. փոստ՝ resurskentron@bk.ru, ggrigoryann1967@gmail.com,  
վեբկայք՝   www.facebook.com/charentsavanresourcecenter
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ

պա նության ոլորտում` կրթական, օտար լեզվի դասընթացների, արդի 
շուկային համապատասխան վերապատրաստման դաս ընթացների, 
միջո ցա ռումների կազմակերպում, իրավաբանական խորհրդատ
վություն, շահառուների աջակցություն և իրավունքների պաշտպա նու
թյուն, սոցիալական աջակցություն, տարաբնույթ ծրագրեր:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական` ամսական, կիսամյակը մեկ անգամ, տարին մեկ անգամ
Նյութական` կենցաղային ապրանքների, հիգիենիկ պարագաների, 
գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, վերականգնողական 
ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային թերապիա
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում, կրթավճարի տրամադրում, 
մասնագիտական կողմնորոշում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Գյուղատնտեսական՝ խորհրդատվություն
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում
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Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում
Թիրախ խումբը` 623 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
կրթությունից դուրս մնացած, 023 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես 
անապահով, 1618 տարեկան ֆիզիկական բռնության ենթարկված, 
մուրացիկ, 1623 տարեկան հոգեբանական բռնության ենթարկված, 18
23 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 1216 տարեկան երկկողմանի 
ծնողազուրկ, խնամարկյալ, 1223 տարեկան տաղանդավոր երեխաներ, 
զոհված ազատամարտիկների, փախստական, ազգային, կրոնական 
փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, 
խնամակալ ընտանիքներ:
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Չարենցավան և Ալափարս, Արզական, 
Կարենիս,  Ֆանտան, Բջնի գյուղեր

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` 
«Քաղաքացիական ակադեմիա կենտրոն» 
Հասցե` ք. Հրազդան, Միկրոշրջան 94/30, 
հեռ.՝ (374 91) 45 61 34 ,  էլ. փոստ՝ july51@mail.ru                             
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` քաղաքացիների, այդ թվում ընտանիքների, կա 
նանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության  մասին իրա զե կում:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական` պարբերաբար
Նյութական` բնակարանային պայմանների բարելավում, կենցաղային 
ապրանքների, հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, 
բժշկական պարագաների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, ընտանեկան թերապիա
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում
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Թիրախ խումբը` 1223 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 612 
տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, միակողմանի ծնո
ղազուրկ, 1216 տարեկան զոհված ազատամարտիկների, երկկող
մանի ծնողազուրկ, անապաստան, խնամակալության տակ գտնվող, 
խնամատարության տրված, որդեգրված երեխաներ, փախստական, 
սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, խնամակալ, որդեգրող ըն
տանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Հրազդան, Չարենցավան քաղաքներ, 
Սոլակ, Քանաքեռավան, Մրգաշեն գյուղեր
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2.9. ԱՐՄԱՎԻՐ

2.9.1. Պետական աջակցությամբ տրամադրվող 
ծառայություններ Արմավիրի մարզում 8

Աղյուսակ 1. Արմավիրի մարզում գործող հատուկ սոցիալական 
նշանակություն ունեցող ծառայություններ՝ ուղղված երեխաներին/ 
երիտասարդներին8

N Անվանում Կոնտակտ Թիրախ խումբ

1. Արմավիրի մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող 
երեխաների թիվ 1 
հատուկ (օժանդակ) 
դպրոց

Ք. Արմավիր, 
Գորկու 5 
Հեռ.՝ (374 237) 6 56 40

618 տարեկան 
մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող երեխաներ

2. Վաղարշապատի 
մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող 
երեխաների թիվ 2 
հատուկ (օժանդակ) 
դպրոց

Գյուղ Զվարթնոց 
Հեռ.՝ (374 237) 7 30 56 

618 տարեկան 
մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող երեխաներ

2.9.2. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը՝ ըստ 
շահառուների խմբի

Արմավիր
Շահառու Կազմակերպություն Էջ

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Հայ միասնության խաչ» ԲՀԿ 274

«Հույսի Մեծամոր» հաշմանդամների  հիմնահարցերով 
զբաղվող ՀԿ

277

«Նաիրի» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ 277

Արմավիրի թեմի առաջնորդարան 315

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Էջնիածին» մշակութային հիմնադրամ 276

8. Ընդգրկում է 023 տարեկան երեխաներին և երիտասարդներին: 
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«Հույսի Մեծամոր» հաշմանդամների  հիմնահարցերով 
զբաղվող ՀԿ
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«Նաիրի» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ 277

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Էջնիածին» մշակութային հիմնադրամ 276

«Հայ միասնության խաչ» բարեգործականմշակութային ՀԿ 274

«Հույսի Մեծամոր» հաշմանդամների  հիմնահարցերով 
զբաղվող ՀԿ

277

«Նաիրի» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ 277

Արմավիրի թեմի առաջնորդարան 315

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Հայ միասնության խաչ» բարեգործական մշակութային ՀԿ 274

«Հույսի Մեծամոր» հաշմանդամների  հիմնահարցերով 
զբաղվող ՀԿ

277

«Նաիրի» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ 277

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Հայ միասնության խաչ» բարեգործականմշակութային ՀԿ 274

Արմավիրի թեմի առաջնորդարան 315

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Էջնիածին» մշակութային հիմնադրամ 276

«Հայ միասնության խաչ» բարեգործականմշակութային ՀԿ 273

Աղքատ  
ճա  նաչ ված, 
նպաս տա ռու 
ընտա նի քի 
երե խա
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ենթարկված

Հոգեբա
նական 
բռնու թյան 
ենթարկ ված

Մուրացիկ

Միակող
մանի 

ծնողա
զուրկ
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«Հույսի Մեծամոր» հաշմանդամների  հիմնահարցերով 
զբաղվող ՀԿ

274

«Նաիրի» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ 277

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Էջնիածին» մշակութային հիմնադրամ 276

«Նաիրի» հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ 277

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Ընտանիք և համայնք» բարեգործական ՀԿ 273

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Հայ միասնության խաչ» բարեգործականմշակութային ՀԿ 274

«Ընտանիք և համայնք» ԲՀԿ 273

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

«Արմավիրի մայրության օրրան» ԲՀԿ 275

2.9.3. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը 
այբբենական կարգով

«ԸՆՏԱՆԻՔ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Ընտանիք և համայնք» 
Հասցե` ք.Մեծամոր, Վարչական տարածք 6, հեռ.՝ (374 93) 63 19 70   
Էլ. փոստ՝ familyandcomm@gmail.com, վեբկայք՝ www.famcom.am 

Երկկող
մանի 
ծնողա
զուրկ

Զոհված 
ազատա
մարտիկի

Անա պաս
տան

Տաղան
դա վոր

Խնամակա
լության 
ներքո 
գտնվող

Որդեգրված
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Կազմակերպության տեսակը` 
բարեգործական հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` օգնել կյանքի դժվարին իրավիճակում 
հայտնված երեխաներին, խոցելի ընտանիքներին և բոլոր նրանց, 
ովքեր օտարված են հասարակությունից, ակտիվացնել և համախմբել 
համայնքը՝ դարձնելով այն իր անդամների օգնության և 
աջակցության աղբյուր: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, 
մշակութային, գյուղատնտեսական, հոգեբանական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` գրենական պիտույքների, հիգիենիկ պարագաների 
տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային և 
ընտանեկան թերապիա
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում
Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, 
իրազեկման մակարդակի բարձրացում
Թիրախ խումբը` երեխաներ և ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Մեծամոր

«ՀԱՅ ՄԻԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ԽԱՉ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Հայ միասնության խաչ» 
Հասցե ք.Վաղարշապատ, Շահումյան 36, հեռ.՝ (374 231) 4 56 10, 
էլ. փոստ info@cau.am, վեբկայք՝ www.cau.am
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել քաղաքացիական ակտիվ 
դիրքորոշում ունեցող, կիրթ, իրազեկ, հայրենասեր, ազգային և 
համամարդկային արժեքներ կրող քաղաքացու ձևավորմանը և նրա 
սոցիալական վիճակի բարելավմանը՝ առանձնահատուկ ուշադրություն 
դարձնելով խոցելի խմբերին: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական, իրավաբա
նական, մշակութային, բնապահպանական 
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Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` գրենական պիտույքների, հիգիենիկ պարագաների 
տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, մասնագիտական 
ուսուցում
Այլ մասնագիտական` հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, սոցիա
լապես անապահով, միակողմանի ծնողազուրկ, տաղանդավոր, օրենքի 
հետ կապված խնդիր ունեցող, 612 տարեկան կրթությունից դուրս 
մնացած, մուրացիկ երեխաներ, փախստական, սոցիալապես անապա
հով, բազմազավակ, խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Էջմիածնի շրջան, Գեղարքունիքի 
մարզի Ճամբարակի շրջան

«ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐՐԱՆ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Արմավիրի մայրության օրրան» 
Հասցե` ք. Արմավիր, Ա.Ջիվանու, թիվ 2 մանկապարտեզի շենք, 1ին 
հարկ, հեռ.՝ (374 93) 37 19 87, Էլ. փոստ՝ alina.artashesyan@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը`  
բարեգործական հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` աջակցություն բազմազավակ, միայնակ, հաշ
մանդամ, հատուկ խնամքի կարիք ունեցող   ընտանիքների երե խա ներին 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահապանական, 
գյուղատնտեսական 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` գրենական պիտույքների,                                                     
հիգիենիկ պարագաների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, վերականգնողական 
ծառայությունների տրամադրում
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Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում, 
մասնագիտական ուսուցում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, գյուղա
տնտեսական խորհրդատվություն, հոգևոր արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում, բնապահպանական
Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, տաղան
դավոր, 023 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, 
ֆիզիկական բռնության ենթարկված, միակողմանի ծնողազուրկ, անա
պաս տան, 612, 1623 տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 1223 
տարեկան հոգեբանական բռնության ենթարկված, երկկողմանի 
ծնողազուրկ, հաստատության շրջանավարտ, 1823 տարեկան մու րա
ցիկ, զոհված ազատամարտիկի, 1618 տարեկան խնամակալների 
խնամքի ներքո գտնվող, որդեգրված երեխաներ, ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Արմավիրի մարզ

«ԷՋՄԻԱԾԻՆ» ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

Կազմակերպության անվանումը` «Էջնիածին» 
Հասցե` ք. Վաղարշապատ, Չարենց 2/2 , հեռ.՝ (374 93) 40 85 65
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ 
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` անապահով ընտանիքների             
երեխաներին ներգրավել տարբեր խմբակների աշխատանքներին: 
Մատուցվող ծառայությունները` մշակութային 
Աջակցության տեսակը՝ 
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային
Թիրախ խումբը` 312 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես 
անապահով, ծնողազուրկ երեխաներ, կրոնական 
փոքրամասնությունների, սոցիալապես անապահով, 
բազմանդամ ընտանիքներ 
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք.Վաղարշապատ
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«ՀՈՒՅՍԻ ՄԵԾԱՄՈՐ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Հույսի Մեծամոր» հաշմանդամների 
հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպություն 
Հասցե` ք. Մեծամոր, թաղամաս 2, թիվ 2 մանկապատեզ, 
հեռ.՝ (374 77) 90 11 88, էլ. փոստ՝ huysimetsamor@yahoo.com                             
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` նպաստել հաշմանդամություն               
ունեցող երեխաների, երիտասարդների և նրանց ընտանիքների 
ներառմանը հասարակության մեջ: 
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, մշակութային (վճարովի, անվճար) 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` գրենական պիտույքների, հիգիենիկ պարագաների 
տրամադրում 
Սոցիալհոգեբանական` անհատական և խմբային թերապիա
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում
Թիրախ խումբը` 323 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, 316 տարեկան կրթությունից դուրս 
մնացած, 616 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 318 տարեկան 
տաղանդավոր երեխաներ, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, 
խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Մեծամոր

«ՆԱԻՐԻ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Նաիրի» հաշմանդամ երեխաների 
ծնողների հասարակական կազմակերպություն 
Հասցե` ք. Արմավիր, Աբովյան 137, հեռ. (374 93) 25 11 73, 
Էլ. փոստ՝ armavirnairi@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն  
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` հաշմանդամ երեխաների ինտեգրում, 
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նրանց սոցիալական, կրթական, առողջապահական աջակցություն:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային 
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` գրենական պիտույքների, 
հիգիենիկ պարագաների տրամադրում 
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի, բժշկական 
պարագաների, վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` ուղղորդում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում
Այլ մասնագիտական` իրավաբանական խորհրդատվություն, հոգևոր 
արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 018 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 
նպաստառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, զոհված ազա
տամարտիկի, խնամարկյալ, 618 տարեկան կրթությունից դուրս 
մնացած, հաստատությունում խնամվող, 1218 տարեկան տաղանդավոր, 
1618 տարեկան հաստատության շրջանավարտ երեխաներ, զոհված 
ազատամարտիկի, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, խնա
մակալ ընտանիքներ:
Աշխարհագրական ծածկույթը` 
ք. Մեծամոր, Արմավիրի և Բաղրամյանի տարածաշրջանների գյուղերը 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

279

2.10. ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

2.10.1. Պետական աջակցությամբ տրամադրվող 
ծառայություններ Արագածոտնի մարզում 9

Աղյուսակ 1. Արագածոտնի մարզում գործող հատուկ սոցիալական 
նշանակություն ունեցող ծառայություններ՝ ուղղված երեխաներին/ 
երիտասարդներին9

N Անվանում Կոնտակտ Թիրախ խումբ

1. Աշտարակի թիվ 1 
հատուկ դպրոց

ք.Աշտարակ, 
Սպանդարյան 25, 
Հեռ.՝ 023235204 

մտավոր 
թերզարգացում 
ունեցող երեխաներ

2.10.2. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը՝             
ըստ շահառուների խմբերի

Արագածոտն
Շահառու Կազմակերպություն Էջ

«Աշտարակի  տարածաշրջանի կանանց ասոցիացիա» ՀԿ 283

Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 284

«Արայի հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն» ՀԿ 286

«Թալին հույս» ՀԿ 286

«Թալինի կանանց ռեսուրս կենտրոն» զարգացման 
հիմնադրամ

287

«Մանսուր» սոցիալական, բարեգործական ՀԿ 289

Մարդու իրավունքների պաշտպանության «Իրավագետ 
սերունդ» ՀԿ

290

Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 284

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

«Արայի հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն» ՀԿ 286

«Թալին հույս» ՀԿ 286

«Թալինի կանանց ռեսուրս կենտրոն» զարգացման 
հիմնադրամ

287

«Մանսուր» սոցիալական, բարեգործական ՀԿ 289

9. Ընդգրկում է 023 տարեկան երեխաներին և երիտասարդներին: 
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Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 284

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

«Արայի հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն» ՀԿ 286

«Թալին հույս» ՀԿ 286

«Թալինի կանանց ռեսուրս կենտրոն» զարգացման 
հիմնադրամ

287

«Ի նպաստ համայնքային զարգացման» ՀԿ 288

«Մանսուր» սոցիալական, բարեգործական ՀԿ 289

«Արայի հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն» ՀԿ 286

«Թալին հույս» ՀԿ 286

Մարդու իրավունքների պաշտպանության «Իրավագետ 
սերունդ» ՀԿ

290

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

Մարդու իրավունքների պաշտպանության «Իրավագետ 
սերունդ» ՀԿ

290

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

«Արայի հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն» ՀԿ 286

Մարդու իրավունքների պաշտպանության «Իրավագետ 
սերունդ» ՀԿ

290

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 284

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

«Արայի հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն» ՀԿ 286
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«Թալին հույս» ՀԿ 286

«Մանսուր» սոցիալական, բարեգործական ՀԿ 289

Մարդու իրավունքների պաշտպանության «Իրավագետ 
սերունդ» ՀԿ

290

Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 284

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

«Թալին հույս» ՀԿ 286

«Մանսուր» սոցիալական, բարեգործական ՀԿ 289

Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 284

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

«Մանսուր» սոցիալական, բարեգործական ՀԿ 289

Մարդու իրավունքների պաշտպանության «Իրավագետ 
սերունդ»ՀԿ

290

Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 284

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

«Արայի հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն» ՀԿ 286

«Թալին հույս» ՀԿ 286

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

Մարդու իրավունքների պաշտպանության «Իրավագետ 
սերունդ» ՀԿ

290

Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 284

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

«Մանսուր» սոցիալական, բարեգործական ՀԿ 289
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Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 284

Արագածոտնի մարզի հասարակական 
նախաձեռնությունների կենտրոն

285

Մարդու իրավունքների պաշտպանության «Իրավագետ 
սերունդ» ՀԿ

290

Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 284

Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 287

«Աշտարակի  տարածաշրջանի կանանց ասոցիացիա» ՀԿ 283

Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն 287

Մարդու իրավունքների պաշտպանության «Իրավագետ 
սերունդ» ՀԿ

290

Արագածոտնի թեմ

Թեմում գործում են`

1. «Լույս մանկանց» ծրագիրը, ուր հաճախում է շուրջ 520 երեխա:

2. Կիրակնօրյա դպրոցներ, ուր հաճախում է շուրջ 300 երեխա:

3. Նորաբաց սոցիալական կենտրոն, ունի սոցիալապես 
անապահով 62 թիրախային ընտանիք, որտեղ ապրում է 
կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող շուրջ 120 
երեխա:

4. Օշականի «Խրիմյան կրթօջախը» ուր հաճախում է շուրջ 80 
երեխա:

Խնամակա
լության 
ներքո 
գտնվաղ

Խնամա
տար

Օրենքի 
հետ խնդիր 
ունեցող 
երեխաներ

Հաստա
տության 
շրջանա
վարտ
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2.10.3. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը 
այբբենական կարգով

«ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԿԱՆԱՆՑ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`
Աշտարակի տարածաշրջանի կանանց ասոցիացիա
Հասցե` ք. Աշտարակ, Այգեստան 16, հեռ.` (374 232) 3 62 76, 
էլ. փոստ` ashtka@mail.ru                             
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը՝ նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` աջակցել ընտանիքներին երեխաների 
սոցիալհոգեբանական զարգացման, կրթամշակութային 
առաջընթացի գործում:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, կրթական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Նյութական` հիգիենայի պարագաների,  գրենական պիտույքների 
տրամադրում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և ուսուցում,                
կրթավճարի տրամադրում
Հոգևոր` արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը`1218 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, զոհված ազատա
մարտիկների, լքված, տաղանդավոր, խնամակալության կամ խնամա
տարության  տակ գտնվող, հաստատության շրջանավարտ երեխաներ, 
զոհված ազատամարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ, խնամակալ, խնամատար ընտանիքներ:
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Աշտարակ

«ԱՐԱԳԱԾ» ՍՈՑԻԱԼԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Կազմակերպության անվանումը`«Արագած» 
Հասցե` ք. Աշտարակ, Տանձանոց 2րդ փող. 
հեռ. (374 93) 25 30 75, (374 93) 70 13 86
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
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պաշտպանության ոլորտում` կրթական ծրագրերի իրականացում
Մատուցվող ծառայությունները` առողջապահական, կրթական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Առողջապահական` իրազեկում, 
բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային թերապիա, 
հոգեբանական աջակցություն
Կրթական` առողջ ապրելակերպի, աղետների կանխարգելման 
դասընթաց
Հոգևոր` արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում
Թիրախ խումբը` դպրոցահասակ երեխաներ, երիտասարդներ, 
սոցիալապես անապահով, ՄԻԱՎով հիվանդություն ունեցողներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Թալին, Աշտարակ քաղաքներ

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կազմակերպության անվանումը` 
Արագածոտնի կանանց և դեռահասների կենտրոն
Հասցե` ք. Աշտարակ, Սուրբ Սարգսի 45, հեռ.` (374 232) 3 22 07, 
էլ. փոստ` anahit.gevorgyan.50@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` վեր հանել Արագածոտնի մարզի կանանց 
և դեռահասների խնդիրները, ուղիներ գտնել դրանք լուծելու համար:
Մատուցվող ծառայությունները` կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և ուսուցում
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը`1218 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, ծնողազուրկ, զոհված ազատա
մարտիկի, լքված, տաղանդավոր, խնամարկյալ, խնամատարության 
տրված, հաստատության շրջանավարտ, օրենքի հետ կապված խնդիր 
ունեցող երեխաներ, զոհված ազատամարտիկի, փախստական, 
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սոցիա  լապես անապահով, բազմազավակ, խնամակալ, խնամատար 
ընտա նիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Արագածոտնի մարզ

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կազմակերպության անվանումը` Արագածոտնի մարզի 
հասարակական նախաձեռնությունների կենտրոն
Հասցե` ք. Աշտարակ, Նարեկացու 29, 
հեռ՝ (374 93) 69 20 21, (374 232) 3 27 43
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում`  երեխաների իրավունքների պաշտպա նություն
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, սնունդ
Նյութական` գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության բարձ րա ցում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, ծնողազուրկ, զոհված ազատամարտիկների, 1223 տարեկան 
ֆիզիկական, հոգեբանական բռնության ենթարկված, 612 տարեկան 
մուրացիկ, 1618 տարեկան լքված, 1216 տարեկան անապաստան, 
618 տարեկան տաղանդավոր, 016 տարեկան խնամարկյալ երեխա
ներ, զոհված ազատամարտիկների, սոցիալապես անապահով, բազ
մազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Արագածոտնի մարզ



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
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«ԱՐԱՅԻ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` 
Արայի հաշմանդամ երեխաների ծնողների միություն 
Հասցե` գ. Կարբի,  հեռ.` (374 94) 88 55 44 
էլ. փոստ` avetisyan.janna@list.ru                            
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` հաշմանդամ երեխաների ինտեգրում հասա
րակական կյանք,  միջոցառումների, տոների կազմակերպում և օգնու
թյան տրամադրում:
Մատուցվող ծառայությունները`                                                              
սոցիալական, առողջապահական, կրթա կան, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Դրամական` անհապաղ կարիքի դեպքում
Նյութական` հիգիենայի պարագաների,                                                  
գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, բժշկական պարագաների, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում
Սոցիալհոգեբանական` ընտանեկան թերապիա
Հոգևոր` արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով, միակողմանի ծնողազուրկ, 36, 1218 
տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, 1216 տարեկան հոգեբանական 
բռնության ենթարկված, 06 տարեկան լքված երեխաներ, սոցիալապես 
անապահով, հաշմանդամ երեխաներ ունեցող ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Կարբի, Օհանավան, Ուշի, 
Սաղմոսավանք, Արտաշավան գյուղեր

«ԹԱԼԻՆ ՀՈՒՅՍ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Թալին հույս» 
Հասցե` ք. Թալին, Գայի 1ին նրբ, տուն 2, 
հեռ.` (374 91) 48 20 35, (374 94) 48 20 35, 
էլ. փոստ` talin_huys@mail.ru
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Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սատարել Թալին քաղաքի և նրա 
վարչական տարածքի համայնքների սոցիալապես անապահով և 
բազմանդամ ընտանիքներին, ծնողազուրկ երեխաներին, 
հաշմանդամներին, օժանդակել կրթության, առողջապահության, 
մշակույթի ոլորտների հիմնախնդիրների լուծմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝
Նյութական` բնակարանային պայմանների բարելավում,                  
կենցաղային ապրանքների, հիգիենայի պարագաների,                       
գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և               
ուղղորդում, դեղորայքի տրամադրում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և ուսուցանում
Իրավաբանական՝ խորհրդատվություն
Հոգևոր արժեքների զարգացում, 
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան  հաշմանդամություն ունեցող, 618 
տարեկան  նպաստառու, սոցիալապես անապահով, կրթությունից դուրս 
մնացած, 018 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 023 տարեկան 
երկկողմանի ծնողազուրկ, 016 տարեկան  լքված երեխաներ, ազգային 
փոքրա մասնության, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտա
նիքներ:
Աշխարհագրական ծածկույթը` 
Թալին քաղաքը և վարչական տարածքի 40 գյուղեր

«ԹԱԼԻՆԻ ԿԱՆԱՆՑ ՌԵՍՈՒՐՍ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Կազմակերպության անվանումը`
«Թալինի կանանց ռեսուրս կենտրոն» զարգացման հիմնադրամ
Հասցե` ք. Թալին, Տերյան 26, բն.23, հեռ.` (374 94) 69 20 94, 
էլ. փոստ` twrc@gmail.com/gayanekhachatryan0@gmail.com, 
վեբկայք` www.talindolls.com 
Կազմակերպության տեսակը` հիմնադրամ
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` Թալին քաղաքի և շրջակա 
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համայնքների հաշմանդամ երեխաների համար ֆիզիոթերապիայի 
վերականգնողական կենտրոն բացելու միջոցով բացահայտել 
հաշմանդամ երեխաներին,  նրանց կարիքները, տեղեկատվություն 
տրամադրել ծնողներին և ստեղծել նոր համայնք այն ընտանիքների 
համար,  որոնք հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներ ունեն:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` վերականգնողական ծառայությունների 
տրամադրում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, իրազեկության 
բարձրացում
Թիրախ խումբը` 018 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, նպաս
տառու, սոցիալապես անապահով երեխաներ, զոհված ազատա
մարտիկների, փախստական, ազգային փոքրամաս նություն ների, սո
ցիա լապես անապահով, բազմազավակ, խնամակալ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Թալին քաղաք և շրջակա  գյուղեր

«Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ»                         
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` 
«Ի նպաստ համայնքային զարգացման» 
Հասցե` ք. Աշտարակ, Վարդգես Պետրոսյան 3, 
հեռ.` (374 91) 64 80 04, էլ. փոստ` gayanevardanyan@lenta.ru                              
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ 
պանության ոլորտում` երեխաների և ընտանիքների համար կազ մա
կերպել տարբեր բնույթի միջոցառումներ, պաշտպանել նրանց բռնու
թյուններից:
Մատուցվող ծառայությունները`
սոցիալական, առողջապահական, կրթական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Դրամական` ամսական 
Նյութական` հիգիենայի պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

289

Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական թերապիա
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում
Թիրախ խումբը` 323 տարեկան սոցիալապես անապահով երեխաներ 
և երիտասարդներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Արագածոտնի մարզ, ք.Աշտարակ

«ՄԱՆՍՈՒՐ» ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Մանսուր» 
Հասցե` ք. Աշտարակ, Սիսակյան 14, բն 3, 
հեռ.` (374 77)  6 23 56, (374 93)10 48 64, էլ. փոստ`  annagnel@mail.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ  
պա  նության ոլորտում` նպաստել աշխատանք փնտրող քա ղա   քա
ցիներին, ինչպես նաև սցիալապես անապահով ընտանիքների երե խա
ների սոցիալական և իրավական խնդիրների լուծմանը` հու ման իտար 
կրթական, քարոզչական, առողջապահական ծրագրերի իրա կանաց ման, 
իրա վաբանական և այլ ծառայությունների մատուցման միջոցով:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, գյուղատնտեսական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական՝ հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների 
տրամադրում
Գյուղատնտեսական` խորհրդատվություն
Թիրախ խումբը` 623 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, զոհված 
ազատամարտիկների, 023 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես 
անա պահով, 623 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 1623 տարե
կան երկկողմանի ծնողազուրկ, 1823 տարեկան տաղանդավոր 
երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, փախստական, ազգային 
փոք րամասնությունների, սոցիալապես անապահով, անապաստան, 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Արագածոտնի մարզ
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
«ԻՐԱՎԱԳԵՏ ՍԵՐՈՒՆԴ»  
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Իրավագետ սերունդ»
Հասցե` ք. Աշտարակ, Շահազիզի 49, 
հեռ.` (374 232) 3 15 50, (374 94) 49 49 42, 
էլ. փոստ` hayrenuhi@rambler.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` մարդու և երեխաների                       
իրավունքի պաշտպանություն
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, կրթական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` հիգիենիկ պարագաների, գրենական պիտույքների, 
ժամանակավոր կացարանի տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Սոցիալհոգեբանական` անհատական, խմբային թերապիա
Կրթական` մասնագիտական ուսուցում և կողմնորոշում
Իրավաբանական` խորհրդատվություն
Հոգևոր` արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն՝ մշակութային, մարզական, 
իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը`1823 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 1216 
տարեկան կրթությունից դուրս մնացած, ֆիզիկական բռնության 
ենթարկված, զոհված ազատամարտիկների, 1218 տարեկան հոգե
բանական բռնության ենթարկված, 612 տարեկան միակողմանի 
ծնողազուրկ, անապաստան, 1618 տարեկան խնամարկյալ երեխաներ, 
զոհված ազատամարտիկների, փախստական, ազգային փոքրա մաս
նությունների, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, խնամակալ 
ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Աշտարակ
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2.11. ԱՐԱՐԱՏ

2.11.1. Պետական աջակցությամբ տրամադրվող 
ծառայություններ Արարատի մարզում 10

Աղյուսակ 1. Արարատի մարզում գործող հատուկ սոցիալական 
նշանակություն ունեցող ծառայություններ՝ ուղղված երեխաներին/ 
երիտասարդներին10

N Անվանում Կոնտակտ Թիրախ խումբ

1. Պետական աջակցությամբ տրամադրվող ծառայություններ չկան

2.11.2. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը՝ ըստ 
շահառուների խմբերի

Շահառու Կազմակերպություն Էջ
«Աստղաշող» ՀԿ 293

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

«Արձագանք» ՀԿ 295

«Հայրենիք» ԲՀԿ 296

Հաշմանդամ երեխաների ծնողների «Աստղաբնակ» ՀԿ 297

«Միասին» հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի 
պաշտպանության ՀԿ

297

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

«Հայրենիք» ԲՀԿ 296

Հայ օգնության միության Արտաշատի «Ուրմիա» 
մասնաճյուղ

298

«Վերածնունդ և առաջընթաց» ՀԿ 299

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

«Հայրենիք» ԲՀԿ 296

Հաշմանդամ երեխաների ծնողների «Աստղաբնակ» ՀԿ 297

Հայ օգնության միության Արտաշատի                             
«Ուրմիա» մասնաճյուղ

298

10. Ընդգրկում է 023 տարեկան երեխաներին և երիտասարդներին: 
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Արարատի կանանց խորհուրդ 294

«Հայրենիք» ԲՀԿ 296

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

«Հայրենիք» ԲՀԿ 296

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

«Հայրենիք» ԲՀԿ 296

Հաշմանդամ երեխաների ծնողների «Աստղաբնակ»ՀԿ 297

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

«Հայրենիք» ԲՀԿ 296

Հաշմանդամ երեխաների ծնողների «Աստղաբնակ» ՀԿ 297

Հայ օգնության միության Արտաշատի «Ուրմիա» 
մասնաճյուղ

298

«Վերածնունդ և առաջընթաց» ՀԿ 299

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

Զոհված և վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքների 
աջակցություն 

295

Հայ օգնության միության Արտաշատի «Ուրմիա» 
մասնաճյուղ

298

«Վերածնունդ և առաջընթաց» ՀԿ 299

Կրթութ յու
նից դուրս 
մնացած

Ֆիզիկա կան 
բռնու թյան 
ենթարկ ված

Սեռական 
բռնության 
ենթարկված
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Արարատի կանանց խորհուրդ 294

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

Զոհված և վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքների 
աջակցություն 

295

Հայ օգնության միության Արտաշատի «Ուրմիա» 
մասնաճյուղ

298

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

Արարատի կանանց խորհուրդ 294

2.11.3. Ոչ պետական կազմակերպությունների ցանկը 
այբբենական կարգով

«ԱՍՏՂԱՇՈՂ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Աստղաշող»
Հասցե` ք. Արտաշատ, Ս. Հակոբյան 30, հեռ.` (374 235) 2 06 80, 
(374 93) 73 86 76, էլ. փոստ` tigranmargaryan@mail.ru                            
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` մանկուց հաշմանդամ երեխա ների ինտե գրումը 
շրջապատին, բժշկական, սոցիալական, կրթա կան, հոգեբանական 
խնդիրների լուծում:

Լքված/
անտեսված

Անա պաս
տան

Տաղան
դա վոր

Խնամակա
լության 
ներքո 
գտնվող

Խնամա
տար

Հաստա
տության 
շրջանա
վարտ
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Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական,                 
առողջապահական, կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` հիգիենայի պարագաների, 
գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում, դեղորայքի տրամադրում, 
վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում
Ներառում և մասնակցություն`  ՀՀ ճամբարներում և առողջարաններում 
հանգստի կազմակերպում
Թիրախ խումբը` 018 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Արարատի մարզ՝   ք. Արտաշատ և 
շրջակա գյուղեր        

ԱՐԱՐԱՏԻ ԿԱՆԱՆՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Կազմակերպության անվանումը` Արարատի կանանց խուհուրդ
Հասցե` ք. Արարատ, Շահումյան 34, հեռ.` (374 93) 62 59 93
 էլ. փոստ` artush.darbinyan@yandex.ru 
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սոցիալական աջակցություն
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային, բնապահպանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Առողջապահական` բժշկական միջամտության կազմակերպում
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում և ուսուցում 
Թիրախ խումբը` երեխաներ, ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Արարատի մարզ  
 



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ
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«ԱՐՁԱԳԱՆՔ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Արձագանք» 
Հասցե` ք. Մասիս, Ն/Թ 2րդ փ. Տուն 6, հեռ.` (374 94) 51 55 31, 
էլ. փոստ` gasparyan_hermine@mail.ru              
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` իրավական շահերի պաշտպանություն, 
բարեգործություն, սոցիալական ծրագրերի իրականացում
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, իրավաբանական
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Նյութական` կենցաղային ապրանքների, հիգիենայի պարագաների, 
գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` դեղորայքի, բժշկական պարագաների տրամադրում
Իրավաբանական` խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաներ, սոցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Մասիս քաղաք և շրջակա գյուղեր

«ԶՈՀՎԱԾ ԵՎ ՎԻՐԱՎՈՐ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿՆԵՐԻ                    
ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Զոհված և վիրավոր 
ազատամարտիկների ընտանիքների աջակցություն»
Հասցե` ք. Արարատ, Ա/Զ շ. 1, բն 17, հեռ.` (374 93) 59 36 07, 
էլ. փոստ` kornienko.emma@mail.ru                             
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը 
երեխաների պաշտպանության ոլորտում` զոհված և վիրավոր 
ազատամարտիկների ընտանիքների երեխաների շահերի 
պաշտպանություն, նյութական և իրավական աջակցություն:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
իրավաբանական



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
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Աջակցության տեսակը՝
Իրավաբանական` խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը`1823 տարեկան զոհված ազատամարտիկների, 612 
տարեկան տաղանդավոր, 016 տարեկան վիրավոր ազատամարտիկների 
երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Արարատ 

«ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ                                          
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`«Հայրենիք» 
Հասցե` ք. Արարատ, Խանջյան 28, հեռ. (374 77) 06 07 91
Կազմակերպության տեսակը` 
բարեգործական հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սոցիալական աջակցություն, 
առողջապահական, իրավաբանական խորհրդատվություն
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական, 
կրթական, իրավաբանական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Դրամական` տարին մեկ անգամ
Նյութական` գրենական պիտույքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում, 
բժշկական միջամտության կազմակերպում 
Կրթական` մասնագիտական կողմնորոշում
Իրավաբանական` խորհրդատվություն
Ներառում և մասնակցություն` իրազեկության բարձրացում
Թիրախ խումբը` 012 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող, 018  
տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անապահով, 1216  տարեկան 
կրթությունից դուրս մնացած, 616 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 
623 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, 618 տարեկան զոհված 
ազատամարտիկների երեխաներ, զոհված ազատամարտիկների, սո
ցիալապես անապահով, բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Արարատ



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
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«ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ «ԱՍՏՂԱԲՆԱԿ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը`  «Աստղաբնակ»  
Հասցե` ք. Մասիս, Շիրազի 9, հեռ.` (374 55) (374 96)
(374 93) 51 62 43, էլ. փոստ` samtignar@mail.ru                          
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` համայնքի հաշմանդամ երեխաներին ծնող ների 
աջակցությամբ դարձնել հասարակության լիարժեք անդամ, նպաստել 
հաշմանդամների առողջության ամրապնդմանը, կրթու թյան հնա
րավորությանը, պաշտպանել հաշմանդամների և նրանց ընտա նիքների 
իրավունքները, աջակցել հաշմանդամ, բազմանդամ, ծնողազուրկ և 
սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալտն տե սական դրու
թյան բարելավմանը:
Մատուցվող ծառայությունները` սոցիալական, առողջապահական
Աջակցության տեսակը՝ 
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ, սնունդ
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ, սոցիալապես անապա
հով, 323 տարեկան միակողմանի ծնողազուրկ, 623 տարեկան 
երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ, սոցիալապես անապահով, բազ
մազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Մասիսի տարածաշրջան

 «ՄԻԱՍԻՆ» ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ                   
ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 

Կազմակերպության անվանումը` «Միասին» 
Հասցե` ք. Արարատ, Շահումյան 36, հեռ.` (374 234) 4 13 93, 
(374 91) 57 53 30, էլ. փոստ` ngo.together@gmail.com, 
վեբկայք`  https://www.facebook.com/togetherngo  
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` պաշտպանել Արարատի մարզում բնակ վող 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները և շահերը, նպաստել 
նրանց ներառմանը հասարակական, մշակութային, մարզական կյանքում 
իրազեկության բարձրացմամբ, դասընթացների կազմակերպմամբ, 
մատչելի միջավայրի ստեղծմամբ:



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ/ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
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Մատուցվող ծառայությունները` 
առողջապահական, կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Առողջապահական` բժշկական խորհրդատվություն և ուղղորդում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային, մարզական, իրազեկու
թյան բարձրացում
Թիրախ խումբը` 023 տարեկան հաշմանդամ երեխաներ և երիտա
սարդներ, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` Արարատի մարզ

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՇԱՏԻ 
«ՈՒՐՄԻԱ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

Կազմակերպության անվանումը` «Ուրմիա» 
Հասցե` ք. Արտաշատ, Մխչյան 105 ա, հեռ.` (374 55) 43 55 75, 
էլ. փոստ` ars_artashat@mail.ru                             
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների պաշտ
պանության ոլորտում` օժանդակել հայ ժողովրդի սոցիալական, 
կրթական, առողջապահական և այլ բարեսիրական կառուցողական 
ջանքերին, նպաստել բարոյական բարձր ըմբռնումների զարգացմանը, 
տրամադրել նյութական, հոգևոր և այլ բնույթի հատկացումներ, օգ
նություններ անապահով, հաշմանդամ անձանց և երեխաներին, զոհված 
ազատամարտիկների, երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին և այլ 
խոցելի խմբերի անձանց, ակտիվացնել կանանց մասնակցությունը 
հասարակական կյանքին և այլն:
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական, կրթական, մշակութային
Աջակցության տեսակը՝
Հումանիտար` հագուստ, կոշիկ
Դրամական` տարին մեկ անգամ
Կրթական` կրթավճարի տրամադրում
Հոգևոր՝ արժեքների զարգացում
Ներառում և մասնակցություն` մշակութային,                              
իրազեկության բարձրացում

Թիրախ խումբը` 018 տարեկան նպաստառու, սոցիալապես անա
պահով, 023 տարեկան երկկողմանի ծնողազուրկ, զոհված ազա
տամարտիկների, տաղանդավոր երեխաներ, զոհված ազա տա մար
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տիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, բազմա զավակ 
ընտանիքներ:
Աշխարհագրական ծածկույթը` Արտաշատի  տարածաշրջան

«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ԵՎ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ» 
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության անվանումը` «Վերածնունդ և առաջընթաց» 
Հասցե` ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/109, հեռ.` (374 235) 2 05 36, 
էլ. փոստ` marine.06@inbox.ru                             
Կազմակերպության տեսակը` հասարակական կազմակերպություն
Կազմակերպության առաքելությունը/նպատակը երեխաների 
պաշտպանության ոլորտում` սոցիալհոգեբանական                  
աջակցության տրամադրում
Մատուցվող ծառայությունները` 
սոցիալական, առողջապահական
Աջակցության տեսակը՝
Դրամական` ամսական 
Նյութական` բնակարանային պայմանների բարելավում, կենցաղային 
ապրանքների տրամադրում
Առողջապահական` բժշկական միջամտության կազմակերպում
Թիրախ խումբը`1216 տարեկան նպաստառու, երկկողմանի ծնողա
զուրկ, զոհված ազատամարտիկների երեխաներ, զոհված ազատա
մարտիկների, փախստական, սոցիալապես անապահով, 
բազմազավակ ընտանիքներ
Աշխարհագրական ծածկույթը` ք. Արտաշատ
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ՕՐԵՆՔԻ ՀԵՏ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3.1. ԵՐԵՎԱՆ

Կազմակեր
պություն

Ծառայության 
տեսակ

Կոնտակտ Կոդ/
էջ

Աուդիովիզուալ 
լրագրողների 
ասոցիացիա

•	Օրենսդրական 
փոփոխու
թյուններ

Արշակունյաց 2, 522 սեն.,  
հեռ.՝ (374 60) 62 32 74,  
էլ.փոստ՝ 
audio.visual@yahoo.com

51

Առողջության 
և կրթության 
հայկական 
կենտրոն

•	Վերականգնո  
ղական 
աշխատանքներ

ՆորՆորքի 1ին զանգված,  
Նանսենի 3,  
հեռ.՝ (374 10) 63 39 13,           
(374 77) 08 30 84,
էլ. փոստ՝ bejanyan@ache.am
վեբկայք՝ www.ache.am

53

«Արազա» •	Իրավաբա նական 
խորհրդատ 
վական 
ծառայություն

Հ.Հակոբյան 3, 3րդ մ/շ, 203 
սենյակ, 
հեռ.՝ (374 10) 22 29 68,  
էլ. փոստ 
araza.ngo@gmail.com 

55

«Բազիս» •	Իրավունքների 
պաշտպա
նություն

Լենինգրադյան 52/129,  
հեռ.՝ (374 93) 03 76 30, 
էլ. փոստ՝ 
gayanein@yandex.ru  

58

«Գայանե» •	Խորհրդատ 
վություն

Նուբարաշեն փ.  տ 10,  
հեռ.՝ (374 10) 43 79 15 
էլ. փոստ՝  ymityan@rambler.ru 

58



ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ 
ԱՋԱԿՑՈՂ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

304

«ԳՐԵՅԹՄԵԴ» 
երիտասար դական 
ՀԿ

•	Իրավա
խորհրդատ  
վություն 

Գլինկայի 6, բն. 82,
հեռ.` (374 99) 00 77 17
էլ. փոստ` info@greatmed.am
վեբկայք` www.greatmed.am  

60

Երեխաների 
աջակցության 
կենտրոն

•	Վերականգնո
ղական 

Ուլնեցու 64, 
հեռ. (374 60) 54 01 50, 
ֆաքս` (374 10) 24 01 21
էլ. փոստ` mpetrosyan@far.am 
վեբկայք` www.farusa.org 

62

Երևանի 
Աջափնյակ 
վարչական 
շրջանի 
երեխաների 
սոցիալական 
հոգածության 
կենտրոն

•	Սոցիալական
•	Սոցիալ

մանկավար
ժական, 
հոգեբանական

•	Իրավաբա
նական 

Մարգարյան 35, 
հեռ.` (374 95) 36 89 10 
 էլ. փոստ` 
childcarecenter@mail.ru 

63

Երեխաների 
իրավունքների 
պաշտպանության 
ԲՀ

•	Փաստաբա
նական

•	Հոգեբանական

Տիգրան Մեծի 51, 
հեռ.՝ (374 10) 57 32 36 
էլ.փոստ՝ 
qocharyan11@mail.ru 

65

«Երիտասար
դության  կամք»

•	Իրավական
•	Կրթական
•	Սոցիալական
•	Առողջապա 

հական
 

Տիգրան Մեծի 65ա, 
5րդ հարկ
հեռ.՝ (374 10) 23 22 60, (374 
94) 74 54 74, 
(374 96) 74 54 74,
(374 55) 74 54 74     
էլ. փոստ՝ youthwill@mail.ru  
վեբկայք՝ www.youthwill.am 

67

«Զանգակատուն» •	Վերականգնո
ղական 

ք. Աշտարակ,  
հեռ.` (374 93) 20 93 53, 
էլ.փոստ`                                    
kara_grig@yahoo.co.uk 

68

«Զարթոնք89» •	Իրավուն քների 
պաշտպա
նություն

Սեբաստիա 104, 
հեռ. (374 10) 77 31 28, 
էլ. փոստ 
zartonk89@netsys.am  
zartonkptpi@gmail.com, 
վեբկայք՝www.zartonk89.am 

69
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«Զեյթուն» •	Իրավունքների 
պաշտպա
նություն

Դավիթ Անհաղթի 11, 
հեռ. (374 10)  23 42 27,            
(374 99) 23 42 27

70

«Զինվորի մայր» •	Իրավունքների 
պաշտպա
նություն

Խանջյան 5, սենյակ 109   
հեռ.՝ (374 10) 25 35 02,  
էլ. փոստ՝
anahit.hovnanyan@gmail.com
վեբկայք՝ 
www.zinvorimairngo.am 

70

Զոհված և 
հաշման դամ, 
սոցիալա պես 
անապահով 
ազատամար
տիկ ների ընտա
նիքների ՀԿ 

Անչափա հասների 
շահերի ներկա
յացում նախա
քննության 
ընթացքում

Դավիթ Անհաղթի 11, 
հեռ. (374 10) 24 49 89, 
(374 93) 53 66 12

71

«Խարիզմա»  
երիտասարդական 
հասարա կական 
կազմակեր
պություն

•	Վերականգ
նողական

Տիգրան Մեծի 51, 
հեռ.՝ (374 91) 91 03 43, 
(374 95) 73 04 49 
էլ. փոստ՝  
armine.davtyan@rambler.ru  
վեբկայք՝ www.aibengim.do.am 

80

Հայաստանի 
Հելսինկյան 
կոմիտե 

•	Դատական 
պաշտպա
նություն

Պուշկինի 3ա հեռ.՝ 
(374 10) 56 03 72  
էլ. փոստ՝ info@armhels.com  
silva@armhels.com                                                          
Վեբկայք՝ www.armhels.com   

87

Հայաստանի 
մանկական 
ասոցիացիա 

•	Մասնակ ցություն 
հաստատու
թյունների 
մշտադիտարկ
մանը

Տիգրան Մեծի 51, 
հեռ. (374 10) 57 78 20, 
(374 10) 57 33 56, 
էլ. փոստ՝ 
Svaruzhan@rambler.ru                                                         
վեբկայք՝ 
http// ch_fund.narod.ru   

87

«Հայաստանի 
մանուկներ» 
հիմնադրամ

•	Խորհրդատ
վություն

Հյուսիսային պողոտա 1,          
սեն. 24, հեռ.՝ (374 10) 50 20 76,  
(374 10) 53 34 12,  
էլ. փոստ` coaf@coafkids.org,   
վեբկայք` am.coafkids.org, 
www.coafkids.org                                         

88
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«Հույսի կամուրջ» •	Իրավական 
•	խորհրդատ 

վություն

Կորյունի 19 ա
հեռ.՝ (374 10) 56 01 43,  
էլ. փոստ bridge@arminco.com  
վեբկայք www.bridgeofhope.am 

99

«Ներդաշնակ 
զարգացում» 

•	Խորհրդատ
վություն

Այգեձորի 3
Հեռ.՝ (374 95) 75 75 11  
Էլ. փոստ՝ nazikas@yahoo.com

106

«Նոր սերունդ» 
մարդասիրական 
ՀԿ

•	Շահերի 
պաշտպանու
թյուն 

•	Օրենս  դրա կան              
դաշտի վերլու  
ծու թյուն և գնա
հատում

Բաղրամյան 49, բն. 7 
հեռ.` (374 60) 47 89 89 
Էլ.փոստ՝ newgenerationngo@
gmail.com / infongngo@gmail.
com   վեբկայք` www.ngngo.net  

107

«Շողեր» 
միություն» ՀԿ

•	Խորհրդատ
վություն

Մովսես Խորենացու 47, 
բն. 108                                               
հեռ.` (374 10) 55 47 12 
Էլ. փոստ` shogher@mail.ru, 
shogherngo@gmail.com                                                      

109

Պատերազմի 
ժամանակ 
տուժածների 
ընտանիքների 
իրավունքի 
կենտրոն

•	Խորհրդատ 
վություն

Նոր Նորքի 2րդ զ., 
Երիտասարդության 7/88, 
հեռ.՝ (374 10) 62 99 73, 
(374 94) 62 99 73

110

«Պարգևենք 
ժպիտ» 
երիտասարդական 
ՀԿ

•	Իրավական 
աջակցություն

Հանրապետության 37, 
հեռ.` (374 55) 66 00 59  
էլ.փոստ` liana.enli@gmail.com                                                   
վեբկայք` www.letscreatesmile.org  
www.letscreatsmile.wordpress.
com 

112

«Սոսե մայրիկ» 
բարեգործական 
հիմնադրամ

•	Իրավունք ների 
պաշտպա
նություն

ԱվանԱռինջ 1ին                            
միկրոշրջան                                                
հեռ.`   (374 98) (374 91)
57 18 07 էլ. փոստ                             
sosemayrikbh@mail.ru                                                      

116

«Սուրբ 
Սանդուխտ» 
կանանց ՀԿ

•	Մասնակցություն 
Աբովյանի ՔԿՀի  
մշտադիտարկ
մանը

Նաիրի Զարյան 70                                              
հեռ.` (374 10) 25 33 15  
էլ. փոստ`
surbsandukht@yahoo.com                                                      

118
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«Սոցիալական 
արդարություն» ՀԿ

•	Քաղաքա 
կանության 
մշակում 

Զաքյան 2/2,  
հեռ.՝ (374 10) 53 88 71
էլ. փոստ՝
socialjusticengo@gmail.com /
infosocialjusticengo@gmail.com                                                     

115

«Տրտու» 
մշակութային ՀԿ

•	Վերական գ
նողական

Շարուրի 20, բն. 12                                               
 Հեռ.՝ (374 93) 51 73 26  
 էլ. փոստ՝ trtu@web.am                                                       

123

«Փրկված 
մասունքներ» 

•	Իրավա բանական 
խորհրդատ
վություն

•	Հոգեբա նական 
աջակցություն

Մամիկոնյանց 54, բն. 421
հեռ.՝ (374 91) 30 65 14   
էլ. փոստ՝  
saved_relics@yahoo.com                                                          

127

Քաղաքացիական 
հասարակության 
ինստիտուտ (ՔՀԻ) 

•	Դատավա 
րությունների 
մշտադիտարկում

•	  Ներպետական                  
օրենսդրության 
և                                                   
փորձի, միջազ
գային                
իրավունքի և 
փորձի ուսումնա
սիրություններ

•	  Զեկույցների 
հրատա րակում 

Այգեստան 11րդ փողոց, 
տուն 43                                             
Հեռ.՝ (374 10) 57 43 17  
էլ. փոստ՝ csi@csi.am                                                          
վեբկայք՝ www.csi.am
  

129

«Քայլ առ քայլ» 
բարեգործական 
հիմնադրամ

•	Միջնորդա
վորված 
աջակցություն

Գյուլբենկյան 31, բն. 20                                                
 հեռ.՝ (374 10) 22 69 96, 
(374 10) 22 04 42 
 էլ. փոստ՝ ruzanna@sbsbf.am                                                         

129

SPFA •	Միջնորդա 
վորված 
աջակցություն

Խանջյան 47, բն. 10                                                
հեռ.՝ (374 10) 54 16 16  
էլ. փոստ spfa_org@yahoo.fr                                                          
վեբկայք՝ 
www.spfaarmenie.org  

132

Ֆրանսհայկական 
զարգացման 
հիմնադրամ 

•	Միջնորդա
վորված 
աջակցություն

Ազատության 10/7                                             
հեռ.՝ (374 10) 20 18 40 
էլ. փոստ՝ info@ffad.am                                                          
վեբկայք՝ www.ffad.am  

133
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3.2. ԼՈՌԻ

Կազմակեր 
պություն

Ծառայության 
տեսակ

Կոնտակտ Կոդ/
էջ

Ալավերդու հա
մայն քային 
վերա կան գնողա
կան կենտրոն, 
Ալավերդու ընտա
նիքի օժան դակման 
կենտրոն

Վերականգ
նողական

ք.Ալավերդի,Երևանյան 22                                              
հեռ.՝ (374 93) 99 23 99 
էլ. փոստ՝ alsec2009@hotmail.ru
վեբկայք՝ www.alasec.org  
  

142

«Երիտասար
դական ալիք»

Վերականգ
նողական

Ք. Վանաձոր, Լալվարի 28  
հեռ.՝ (374 77) 07 08 47 
էլ. փոստ՝ 
youthcanal@rambler.ru                                                        
վեբկայք՝ 
http://youthcanal.do.am

146

«Լուսաստղ» Հոգեբանական 
աջակցություն

Ք. Վանաձոր, 
Ազատամարտիկների 4/2                                               
հեռ.՝ (374 93) 31 06 08 
էլ. փոստ՝ gabranik@rambler.ru                                                      

151

«Խաչվող 
ուղիներ»

Վերականգ
նողական

ք. Վանաձոր, Բանակի 44բ                                                
հեռ.՝ (374 322) 4 04 70, 
(374 98) 59 93 77   
Էլ. Փոստ՝  xachuxi@mail.ru                                                         

152

Խուլերի կրթամշա
կութային կենտրոն

Թարգմանու
թյուն խոսքից 
ժեստերի լեզվի

ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 10 
բացվածք                                            
 հեռ.՝ (374 322) 3 77 75,              
(374 93) 82 70 94 
էլ. փոստ՝ gagngo@mail.ru                                                      

153

Մանկական 
կենտրոն

Միջնորդա
վորված 
աջակցու թյուն

Ք. Վանաձոր, 
հեռ. (374 93) 83 40 24 
էլ. փոստ՝ vanadzorcity@mail.ru 

156
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3.3. ՍՅՈՒՆԻՔ

Կազմակեր
պություն

Ծառայության 
տեսակ

Կոնտակտ Կոդ/
էջ

«Ընդդեմ 
իրավական 
կամայականության» 
ՀԿի Կապանի 
մասնաճյուղ 
(Կապանի 
քաղաքացիա կան 
կենտրոն)

•	Շահերի 
պաշտպա 
նություն

ք. Կապան
Սպանդարյան 6/58, 
հեռ.՝ (374 285) 2 20 55, 
(374 94) 50 20 86,  
(374 77) 27 79 51 
էլ. փոստ` favl.kapan@favl.am
վեբկայք` www.favl.am

167

Իրավունքների 
տեղեկատվական 
կենտրոն 

•	Փաստաբա 
նական 
ծառայու թյուն

ք. Գորիս, Մաշտոցի 3, 
հեռ.՝ (374 284) 2 40 20, (374 
91) 54 20 06 
էլ. փոստ՝  itekngo@gmail.com  
վեբկայք՝ www.itekngo.com 

170

Կապան քաղաքի 
մանկական 
կենտրոն ՀՈԱԿ

•	Վերականգ
նո ղական         
ծառայու թյուն

ք. Կապան
Մինաս Պապյան 14
հեռ.՝ (374 94) 66 55 72, 
(374 98) 10 82 22 
էլ. փոստ՝ 
mankakankentron@mail.ru                             

171

3.4. ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

N Կազմակերպություն Ծառայության տեսակ Կոնտակտ Կոդ/
էջ

1. Օրենք հետ խնդիրներ ունեցող երեխաներին մատուցվող 
ծառայություններ չկան
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3.5. ՏԱՎՈՒՇ

Կազմակեր
պություն

Ծառայության 
տեսակ

Կոնտակտ Կոդ/
էջ

«Երիտասարդ 
Տավուշ» 
երիտասար
դական Հ Կ

Վերականգ նո
ղական

ք. Իջևան, 
Ազատամարտիկների 4/36                         
հեռ.՝ (374 94) 00 64 10  
էլ. փոստ՝ maralchyan@gmail.com                             

200

«Լուսածիր» Շահերի 
պաշտպա
նություն

ք. Նոյեմբերյան
Կամոյի 6                        
հեռ.՝ (374 94) 01 11 20  
 էլ. փոստ՝ lusatsir@rambler.ru                              
 

202

«Հույսի 
կամուրջ» 
ՀԿի Երեխայի 
զարգացման 
ցերեկային 
կենտրոն

Շահերի 
պաշտպա
նություն 

ք. Դիլիջան, Շահումյան 15
հեռ.՝ (374 268) 2 36 50 
էլ. փոստ՝ bridgedilijan@rambler.ru
վեբկայք՝ 
http://bridgeofhopedilijan.blogspot.com

206

«Հույսի 
կամուրջ» 
ՀԿի Իջևանի 
երեխայի 
զարգացման 
ցերեկային 
կենտրոն

Վերականգնո 
ղական

ք. Իջևան, Բլբուլյան 4րդ նրբ 2 
հեռ.՝ (374 263) 3 56 16 
էլ. փոստ՝ ijevan@bridgeofhope.am
վեբկայք՝ www.bridgeofhope.am 

207

«Ուտիքի 
կանայք» 

Վերականգ նո 
ղական

ք. Բերդ, 
Հայկ Նահապետի 6                        
հեռ.՝  (374 93) 46 10 80, 
էլ. փոստ՝ marieta47@mail.ru                            

210

«Քաղաքա
ցիական 
դաշինք» 

Խորհրդատ  
վություն

ք. Իջևան, Անկախության 5/15
հեռ.՝ (374 93) 91 17 19. 
(374 93) 06 63 37
էլ. փոստ՝  narine17@rambler.ru                              

212
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3.6. ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

Կազմակեր
պություն

Ծառայության 
տեսակ

Կոնտակտ Կոդ/
էջ

Մարտունու 
կանանց 
համայնքային 
խորհուրդ 

•	 Կրթական
•	 Ուսուցողական
•	Վերականգ

նողական

ք. Մարտունի,  Պռոշյան 8
հեռ.՝ (374 94) 21 13 96 
Էլ. Փոստ՝ kananc7@gmail.com
վեբկայք՝ www.mwccngo.am

222

3.7. ՇԻՐԱԿ

Կազմակեր
պություն

Ծառայության        
տեսակ

Կոնտակտ Կոդ/
էջ

Ա.Դ.Սախարովի 
անվան մարդու 
իրավունքների 
պաշտպանու
թյան հայական 
կենտրոնի 
Շիրակի 
տարածա
շրջա նային 
մասնաճյուղ

•	Դատարանում 
քննվող 
անչափահասների 
քրեական գործերի 
մշտադիտարկում

•	Կրթությունից դուրս 
մնացած 
երեխաների  
մշտադիտարկում

ք. Գյումրի, 
Մ.Մկրտչյան 38 ա/1 
հեռ.՝ (374 312) 5 69 17 
էլ. փոստ՝ star@gyumri.am
վեբկայք՝ 
www.sakharovcenter.org 

235

«Աջակից» ԲՀԿ •	Իրավաբանական և 
հոգեբանական 
խորհրդատվու թյուն

•	Մասնակցություն 
անչափահասների 
հարցաքննու թյուն
ներին 

•	Փաստաբանական 
ծառայություն 

ք. Գյումրի, 
Գ. Նժդեհի 028/223 
հեռ.՝ (374 312) 3 45 04, 
4 74 04, (374 94) 45 43 
79, (374 93) 81 43 45, 
էլ. փոստ՝  
ajakitsshirak@gmail.com 
vtagvoryan@gmail.com 

238
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«Արևամանուկ» 
ընտանիքի 
և երեխայի 
խնամքի 
հիմնադրամ

•	Անչափահաս 
իրավախախտ ների 
վերականգ նում

ք. Գյումրի, Շահումյան 69,                       
հեռ.՝ (374 312) 5 94 70
էլ. փոստ՝  
gmyurar@gmail.com 
support@arevamanuk.
com                           
վեբկայք՝
www.arevamanuk.com  
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«Երեխաների 
հասարա
կություն» 
մանկապատա
նեկան 
ձեռնարկումների 
աջակցության 
կենտրոն 

•	Շահերի 
ներկայացում և 
պաշտպանություն

Տրդատ ճարտարապետի 
4/7, բն.15                        
հեռ.` (374 93) 34 81 60
էլ. փոստ` ehak@rambler.
ru  վեբկայք` www.
ehakngo.do.am  

243

«Երկինք» 
սոցիալ
իրավական 
աջակցության 
կենտրոն 

•	Փաստաբանական 
ծառայություն

ք. Գյումրի, 
Կ. Դեմիրճյան 31, 
հեռ.՝  (374 91) 45 3266 
էլ. փոստ՝ 
skyngo@yandex.ru 
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Համայնքային 
զարգացման  և 
սոցիալական 
աջակցության 
կենտրոն 

•	Սոցիալ
հոգեբանական

•	  Կրթական
•	Իրավաբանական 
•	Վերականգնո

ղական 
•	Կանխարգելիչ 

աշխատանքներ

ՍայաթՆովայի 3/9
հեռ.՝ (374 312) 5 06 74, 
(374 94) 11 11 26, 
(374 55) 11 11 21
էլ. փոստ՝ gyumrichild@
mail.ru anipetrosyan@list.ru       
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«Նոյեմի» 
երիտասարդ 
ընտանիքներին 
աջակցող ՀԿ 

•	Իրավաբանական
•	Հոգեբանական 
•	Նյութական 

աջակցություն

ք. Գյումրի, 
Վ. Սարգսյան 1/4, 
հեռ.՝ (374 77) 72 65 63
էլ. փոստ՝ 
karineharutyunyan62@
gmail.com                            
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3.8. Կոտայք

Կազմակեր
պություն

Ծառայու
թյան տեսակ

Կոնտակտ Կոդ/
էջ

Երեխաների 
աջակցության 
հիմնադրամ

Վերականգ
նո ղական 

ք. Հրազդան, 
Կենտրոն 73                         
հեռ.՝  (374 93) 89 42 76  
էլ.փոստ՝ childfund@mail.ru                             
վեբկայք՝ 
www.childfundam.weely.com 
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Չարենցավանի 
երիտասար դական 
ուսանողական ՀԿ 
(ՉԵՈՒՀԿ)

Վերականգ
նո ղական 

ք. Չարենցավան, 4րդ թաղ., 
18 շենքի բացվածք                      
հեռ.՝ (374 77) 76 95 95 
էլ. փոստ՝ beglaryan.garnik@mail.
ru                    
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«Քաղաքացիա
կան ակադեմիա 
կենտրոն» ՀԿ

Իրավա
գիտակ
ցության 
բարձրացում

ք. Հրազդան, Միկրոշրջան 94/30                        
հեռ.՝ (374 91) 45 61 34
էլ. փոստ՝ july51@mail.ru                             
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3.9. Արմավիր

Կազմակեր
պություն

Ծառայու
թյան տեսակ

Կոնտակտ Կոդ/
էջ

«Ընտանիք և 
համայնք» ԲՀԿ

Վերականգ
նողական 

ք. Մեծամոր,  
Վարչական տարածք 6                       
հեռ.՝ (374 93) 63 19 70,  
(374 237) 3 13 07
էլ. փոստ՝ 
familyandcomm@gmail.com
վեբկայք՝  www.famcom.am   
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«Հայ միաս
նության խաչ» 
բարե գործական 
մշակութային ՀԿ 

Վերականգ
նողական 

ք. Վաղարշապատ Շահումյան 36                         
հեռ.՝ (374 231) 4 56 10
էլ. փոստ՝ info@cau.am                             
վեբկայք՝ www.cau.am  
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3.10 ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

Կազմակեր
պություն

Ծառայության 
տեսակ

Կոնտակտ Կոդ/
էջ

Աշտարակի 
տարածաշր
տանի կանանց 
ասոցիացիա

Կանխարգելման
Կրթական

ք. Աշտարակ, Այգեստան 16                      
Հեռ.`_(374 232) 3 62 76 
Էլ. փոստ_ashtka@mail.ru                            

283

Արագածոտնի 
կանանց և 
դեռահասների 
կենտրոն

Շտկողական
(դեռահաս 
տղաների)

ք. Աշտարակ, 
Սուրբ Սարգիսի 45
հեռ.` (374 232) 3 22 07
 էլ.փոստ 
anahit.gevorgyan.50@mail.ru
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Արագածոտնի 
մարզի 
հասարակական 
նախաձեռնու
թյուն ների 
կենտրոն

•	Իրավաբա նա
կան

•	Հոգեբանա կան 
•	Շահերի 

պաշտպանու
թյուն

ք. Աշտարակ, Նարեկացու 29
հեռ.՝ (374 93) 69 20 21, (374 
232) 3 27 43
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3.11. ԱՐԱՐԱՏ

N. Կազմակեր
պություն

Ծառայության 
տեսակ

Կոնտակտ Կոդ/

էջ

1. Օրենք հետ խնդիրներ ունեցող երեխաներին մատուցվող 
ծառայություններ չկան
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3.12. Հայ առաքելական եկեղեցի

N Թեմ Կոնտակտ

1. Արարատյան Հայրապետական 
թեմի «Ցերեկային կենտրոն»

ք. Երևան, Անդրանիկի 7/131 
հեռ.՝ (374 10) 72 78 34, 
(374 99) 90 95 15
էլ. փոստ՝  daycenter.am@gmail.com                                                        
վեբկայք` www.holytrinity.am/d.c

2. Արմավիրի թեմի 
առաջնորդարան

ք. Արմավիր                                          
Հեռ.՝ (374 237) 2 21 01,  2 90 77               
էլ. Փոստ՝ armavir_tem@yahoo.com                                                         
վեբկայք՝ armaviritem.am  

3. Գուգարաց թեմի 
սոցիալական բաժին

ք. Վանաձոր, Զաքարյան 33 
հեռ.՝  (374 322) 2 03 86, 2 04 88             
էլ. փոստ՝  gugaractem@rambler.ru                                                         
վեբկայք՝   gugaratstem.blogspot.com 

4. Հայ Առաքելական եկեղեցու 
Շիրակի թեմի սոցիալ
կրթական կենտրոն

ք. Գյումրի, Վարպետաց 176                     
Հեռ.՝ (374 312) 5 12 14 
էլ. փոստ՝  
socialeducationalcenter@gmail.com                                                       
վեբկայք   shiraksec@am                             

5. Հայ Առաքելական  Սուրբ 
Եկեղեցի, Սյունյաց թեմ

ք. Քաջարան,                       
Երիտասարդական փողոց
հեռ.` (374 93) 17 64 03  
էլ. փոստ tershirak@mail.ru                                                         

6. Տավուշի թեմ ք. Իջևան, Մելիքբեկյան 5
հեռ.` (374 263) 4 03 01
էլ. փոստ` tavushitem@gmail.com

7. Կոտայքի թեմ ք. Ծաղկաձոր
հեռ.՝ (374 223) 6 06 29
ֆաքս՝ (374 223) 6 06 39
kecharis1@rambler.ru

8. Արագածոտնի թեմ՝
«Լույս մանկանց»
Կիրակնօրյա դպրոցներ
Խրիմյան կրթօջախ

գ. Օշական
հեռ.՝ (374 232) 6 10 67
ֆաքս՝ (374 232) 3 31 36
էլ. փոստ՝ aragacotnitem@mail.ru 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

N Կազմակերպություն Կոնտակտ

1. «ԱՌԴԱ» բարեգործական 
հիմնադրամ (ARDA)

ՀՀ, Երևան, Պարույր Սևակի 9 
(ՔանաքեռԶեյթուն վարչ.                                
շրջան Երևանում) 
հեռ.` (374 10) 20 94 22,                                                                            
(374 10) 22 65 40, 
ֆաքս` (37410) 26 42 60 

 2. ԱՄՆ ՄԶԳՀայաստան 
(USAID Armenia)

հեռ.` (374 10) 46 47 00, 
ֆաքս` (374 10) 46 47 28 
վեբկայք` www.armenia.usaid.gov 
էլ. փոստ` armeniacontact@usaid.gov 
  

 3. «Առաքելություն 
Արևելք» դանիական 
մարդասիրական 
օգնության 
կազմակերպություն 
(Mission East)

Հասցե` ք. Երևան, Սարյան 6, բն. 4 
հեռ.` (374 10) 52 15 34, 566718, 
ֆաքս` (374 10) 52 15 34, 56 67 18 
վեբկայք` www.missioneast.am 
էլ.փոստ` nona@missioneast.am

 4. ԱՄՆ Խաղաղության 
կորպուս Հայաստանում 
(US Peace Corps)

Հասցե` ք. Երևան, Չարենցի 33 
հեռ.` (374 10) 52 44 50, 551365, 
562565, ֆաքս` (374 10) 55 79 91  
վեբկայք` www.usa.am 
էլ.փոստ` pcarmenia@arm.peacecorps.gov 

 5. Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ 
Հայաստան  
(OSI) 

Հասցե` ք. Երևան, 
Թումանյան 2րդ փակուղի, տուն 7/1 
հեռ.` (374 10) 53 38 62, 53 67 58, 
ֆաքս` (374 10) 53 38 62, 53 67 58 
վեբկայք` www.osi.am 
էլ. փոստ` info@osi.am 
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 6. Եկեղեցիների 
համաշխարհային 
խորհուրդ 
Հայաստանյան Կլոր 
սեղան հիմնադրամ

Հասցե`  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 
Էջմիածին 1101, Հայաստան 
հեռ.`  (374 10) 51 71 57,  
(374 10) 51 72 16 
ֆաքս` (374 10) 51 74 36 
վեբկայք`  www.roundtableact.am 
էլ. փոստ՝ anahit.terzikyan@gmail.com 

 7. Եվրասիա 
համագործակցություն 
հիմնադրամ (Eurasia 
Foundation)

Հասցե` ք. Երևան Ազատության պող. 21/1, 
բն. 23, 0037,  
hեռ.` (374 10) 25 15 75 
վեբկայք` www.epfound.am 
էլ. փոստ` info@epfound.am 

 8. Եվրոպայում 
անվտանգության և 
համագործակցության 
կազմակերպության 
երևանյան  
գրասենյակ

ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ
Սունդուկյան փ. 64/1,                                    
0012 Երևան, Հայաստան
Գրասենյակ: +374 10 229610
Ֆաքս: +374 10 229615
yerevanam@osce.org    

 9. Եվրամիություն Հասցե` Երևան, 
Մաշտոցի պողոտա 43/34, 
Հեռ. (374 10) 54 48 94,
 info@eucentre.am

 10. «ԷյԹիՓի» 
բարեգործական 
հիմնադրամ 
(Armenia Tree Project) 

Հասցե` ք. Երևան, 
Արշակունյաց փողոց 57/5 
հեռ.` (374 10) 44 74 01, 44 74 02, 
44 77 36, Ֆաքս` (374 10) 44 74 26 
կայք` www.armeniatree.org  
էլ,փոստ` info@armeniatree.org 

 11. Թուֆենկյան 
բարեգործական 
հիմնադարամ /Tufenkian 
Charitable Foundation/

Հասցե` ք. Երևան, Ղազար Փարպեցի 26, 
բն. 14  հեռ.` (374 10) 53 92 25, 
ֆաքս` (374 10) 53 42 05  
կայք` www.tufenkianfoundation.am 
էլ. փոստ` info@tcf.am 

 12. Կարմիր խաչի միջազգային 
կոմիտե (ԿԽՄԿ, 
International 
Committee of Red Cross) 

Հասցե` ք. Երևան, Նաիրի Զարյան փ. 73/1 
հեռ.` (374 10) 29 74 15, 29 74 16, 29 74 
17, ֆաքս` (374 10) 29 74 20 
կայք` www.icrc.org 
էլ. փոստ` erevan.ere@icrc.org 
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 13. ԿԱԶԱ շվեյցարական 
մարդասիրական 
հիմնադրամ (KASA) 

Հասցե` ք. Երևան, Թումանյան 24, բն.5 
հեռ.` (374 10) 58 40 30 
կայք` www.kasarmenia.org  
էլ. փոստ` kasaam@cooperation.net

 14. «Հայաստան» 
համահայկական 
հիմնադրամ 

Հասցե` ք. Երևան, 
Կառավարական 3րդ շենք, 2րդ հարկ 
հեռ.` (374 10) 52 15 05, 52 64 74 
կայք` www.himnadram.org 
էլ.փոստ` info@himnadram.org

 15. Հայ օգնության ֆոնդ Հասցե` ք. Երևան, Խորենացու 22, 
հեռ.`/37410/ 526660, 
ֆաքս`/37410/ 589817

 16. ՄԱԿի Մանկական 
հիմնադրամ (UNICEF) 

Հացսե` ք, Երևան, Պ. Ադամյան 14 
հեռ.` (374 10) 58 01 74, 58 05 16, 
Ֆաքս` (374 10) 54 38 10  
կայք` www.unicef.org/armenia, 
www.unicef.org

 17. ՄԱԿի զարգացման 
ծրագիր (UNDP) 

Հասցե` ք. Երևան, Պ. Ադամյան 14 
հեռ.` (374 10) 56 60 73, 
ֆաքս` (374 10) 54 38 11 
կայք` www.undp.am  
էլ.փոստ` registry.am@undp.org 

 18. ՄԱԿի Փախստականների 
գլխավոր հանձնակատարի 
գրասենյակ (UNHCR)

Հասցե` ք. Երևան, Պ. Ադամյան 14 
հեռ.` (374 10) 56 47 71, 58 48 92, 
ֆաքս` (374 10) 56 78 17 
կայք` www.undp.am 
էլ.փոստ` ARMYER@unhcr.org 

 19. Միավորված 
մեթոդիստների օգնության 
կոմիտեի հայկական 
մասնաճյուղ (UMCOR) 

Հացսե` ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 14 
հեռ (374 10) 24 81 41, 
ֆաքս` (374 10) 24 92 15  
կայք` www.umcor.am 
էլ.փոստ` umcor@umcor.am 

 20. Միջազգային բանտային 
բարեփոխումներ

 

 21. Միջազգային «Օգնություն 
և զարգացում» 
ընկերության 
հայաստանյան 
մասնաճյուղ (IRD) 

Հասցե` ք. Երևան, Վաղարշյան 12ա 
հեռ.` (374 10) 26 24 28, 26 24 46, 
ֆաքս` (374 10) 26 24 28, 26 24 46  
կայք` www.irddc.org  
էլ.փոստ` irdarm@netsys.am 
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 22. «Նյու լայֆ Արմենիա» 
բարեգործական 
հիմնադրամ

Հայաստան, 0033, Երևան,
Երզնկյան փող., 63 շենք 
(Արաբկիր վարչ. շրջան Երևանում) 
հեռախոս`  (374 10) 22 74 64

 23. Ջինիշյան հիշատակի 
հիմնադրամ (Jinishian 
Memorial Foundation) 

հասցե` ք. Երևան, Աբովյան 34, բն.5 
հեռ.` (374 10) 54 44 17, 54 44 18, 
52 58 09, ֆաքս` (374 10) 54 28 52  
կայք` www.jinishian.org 
էլ.փոստ` jmf@jinishian.am 

 24. «Սեյվ դը չիլդրն ֆեդերեյշն 
ինկ» հայաստանյան 
գրասենյակ (Save the 
Children)

Հասցե` ք. Երևան, Ագաթանգեղոսի 2ա, 
2րդ հարկ 
հեռ.` (374 10) 56 23 35, 56 22 83, 
ֆաքս` (374 10) 52 07 60 
կայք` www.savethechildren.am 
էլ.փոստ` save@save.am ՙ

 25. «Վորլդ Վիժն 
Հայաստան» միջազգային 
բարեգործական ոչ 
կառավարական  
կազմակերպություն 
(WORLD VISION) 

Հասցե` ք. Երևան, ՄալաթիաՍեբաստիա, 
Ռոմանոս Մելիքյան 1  
հեռ.` (374 10) 74 91 19, 74 91 18, 
73 91 48, Ֆաքս` (374 10) 74 91 48 
կայք` www.wvarmenia.am  
էլ.փոստ` wvarmenia@wvi.org 

 26. «Փրոջեքթ հարմոնի»ի 
հայկական մասնաճյուղ 
(Project Harmony) 

Հասցե` ք. Երևան, Երզնկյան 27/3, 
հեռախոս` (374 10) 32 11 13, 
32 11 14 (103),      
ֆաքս` (374 10) 32 11 13, 32 11 14 (111)

 27. «Քաունթերփարթ 
ինթերնեշնլ»ի 
հայաստանյան 
ներկայացուցչություն 
(Counterpart International) 

Հասցե` ք. Երևան, Ջրաշատ 35  
հեռ.` (374 10) 58 95 35, 
ֆաքս` (374 10) 58 95 35 
կայք` www.counterpart.am,
 www.advocacy.am 
էլ.փոստ` info@counterpart.am 

 28. ՕՔՍՖԱՄի հայաստանյան 
մասնաճյուղ (Մեծ 
Բրիտանիա,  OXFAM) 

Հասցե՝ ք. Երևան, Ղազար Փարպեցու 20, 
բն. 4  հեռ.` (374 10) 53 47 60, 
ֆաքս` (374 10) 53 84 18 
վեբկայք`  www.oxfam.org.uk 
էլ. փոստ`  azakaryan@oxfam.org.uk 
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