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ՀԿՍ-ի աշխատանքը 2012 և 2013 թվականներին կենտրոնացած է եղել երեք ավանդական
ուղղությունների վրա՝ համապարփակ համայնքային զարգացում, կարողությունների
զարգացում և տարածաշրջանային խաղաղություն ու հաշտություն:
Այդ երեք ոլորտում էլ մենք ունեցել ենք ինչպես ձեռքբերումներ, այնպես էլ խնդիրներ, որոնք
արտացոլում են մեր երկրում տիրող ընդհանուր իճակը: Ցավոք, տնտեսական ճգնաժամը,
շրջափակումը և արտագաղթը Հայաստանի աշխարհաքաղաքական և սոցիալ - տնտեսական
դաշտի հիմնական նորություններն են, որոնք ուղեկցվում է աղքատության և հասարակության
ծայրահեղ բևեռացման աճով:
Այս ամենից զատ, կցանկանայի ընդգծել ՀԿ-ների մեծացող ակտիվությունը, ԶԼՄ – ների և այլ
կապի միջոցների ազատության աճը, էկոնոմիկայի գյուղատնտեսության և ոլորտում փոքր,
բայց նկատելի բարելավումը:
Վերջին երկու տարիների ընթացքում մենք նախաձեռնեցինք մի շարք նոր ծրագրեր, որոնք
ուղղված էին սոցիալական աշխատանքի, բիզնեսի և բնապահպանության միջև սերտ կապեր
հաստատելուն: Այդ ժամանակահատվածում մենք տեսանք եկեղեցուն կից սոցիալական
կենտրոնների հայեցակարգի զարգացումը: Քանի որ հոգևորականները, ովքեր աշխատում
են դիակոնիկ կամ զարգացման ծրագրերի ոլորտում, ավելի շատ գործնական ու տեսական
տեղեկությունների կարիք ունեն դիակոնիկ աշխատանքի վերաբերյալ, ՀԿՍ-ը Վորլդ
Վիժն-ի հայաստանյան մասնաճյուղի հետ համագործակցաբար պատրաստեց ծրագրային
աշխատանքի ձեռնարկ «Դիակոնիկ աշխատանքի հիմունքները” վերտառությամբ:
Ձեռնարկը բաշխվեց Հայաստանի ողջ տարածքում և Արցախում գտնվող մեր գործընկերներեկեղեցիներին:
Ընդհանրապես մենք առաջնահերթություն ենք տալիս կրթությանը և կարողությունների
զարգացմանը այն բնագավառներում, որոնցում աշխատում են մեր գործընկերները: Ահա թե
ինչու ենք մենք համակարգված կերպով կազմակերպում դասընթացներ մեր գործընկերների
համար համակարգչային գրագիտության, ծրագրի կառավարման վերաբերյալ, ինչպես նաև
ապահովում ենք խորհրդատվություն և տեղեկատվություն հոգևորականների համար ՄԻԱՎ
/ ՁԻԱՀ – ի, ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց հետ աշխատանքի, ընտանեկան բռնություններին
կանխարգելման և ընտանիքի բարեկեցության ոլորտներում:
Ներգրավելով օտարերկրյա մասնագետների, մենք կազմակերպել ենք սեմինարներ և
հանդիպումներ դիակոնիկ կրթության, եկեղեցի - պետություն հարաբերությունների
վերաբերյալ: ՀԿՍ-ի հանդիպումները դարձել են սոցիալական և դիակոնիկ աշխատանքի
ոլորտում նորարարական գաղափարների և միտումների փոխանակման միջոց գործիք:
Շնորհիվ մեր դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական, բարոյական և տեղեկատվական
աջակցության մենք ապագային ենք նայում այն վստահությամբ և հույսով, որ հաջորդ մի քանի
տարիները կլինեն մեր երկրի համար տնտեսական և սոցիալական խաղաղ զարգացման և
արդարության տարիներ:
Հուսով եմ, որ մի օր մենք կհասնենք մեր երկրում բիբլիական տեսլականին՝
Տներ պիտի շինեն և իրե՜նք պիտի բնակուեն, այգիներ պիտի տնկեն և նրանց պտուղն իրե՜նք
պիտի ուտեն:
Այլևս նրանք չպիտի շինեն, որ ուրիշները բնակուեն, նրանք չպիտի տնկեն, որ ուրիշներն
ուտեն: Իմ ժողովրդի օրերը կենաց ծառի օրերի չափ պիտի լինեն, նրանք երկար պիտի վայելեն
իրենց ձեռքի գործերը:
Իմ ընտրեալներն այլևս զուր տեղը չպիտի չարչարուեն եւ անէծքի համար որդիներ չպիտի
ծնեն, որովհետև նրանք իրենց զաւակների հետ միասին Աստծուց օրհնուած սերունդ են:
Եսայիա 65:21-23
Կարեն Նազարյան
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ՀԿՍ-Ի ԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

Այլ գործընկերներ

ՔԴԿ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոն

ՀԿՍ 2012 անդամակցությունը
“Արևելք” Հիմնադրամ
Արևելյան Եվրոպան ընդդեմ ՁԻԱՀ-ի ցանց
Բնակչության և զարգացման հարցերի շուրջ Եվրոպայի և Միջին Ասիայի կրոնական
կազմակերպությունների և ՄԱԲՀ-ի համագործակցության ցանց
Եկեղեցիների Համատեղ Գործողություններ Ալյանս
Եկեղեցիների Համատեղ Գործողություններ Ալյանսի գործադիր կոմիտե
Եկեղեցիների Համատեղ Գործողություններ Ալյանսի Կլիմայի փոփոխության շահերի
պաշտպանության խորհրդատվական խումբ
Եկեղեցիների Համատեղ Գործողություններ Ալյանսի հայաստանյան ֆորում
Եկեղեցիների Համատեղ Գործողություններ Ալյանսի սոցիալ-հոգեբանական աջակցության
աշխատանքային խումբ
ԵՀԽ արտաքին գործերի հանձնաժողով
Եվրադիակոնիայի ֆեդերացիա

2012 թ-ի ՀԿՍ գործընկերները`
Եկեղեցի

Արտասահմանյան կազմակերպություններ
“Արևելք” Հիմնադրամ, Լեհաստան (EF)
ԱՊՐՈԴԵՎ - ԵՀԽ Եվրոպայում եկեղեցահեն զարգացման կազմակերպությունների
միություն, Բելգիա
Բողոքական բարեփոխումների օգնության հիմնադրամ, Շվեյցարիա (FAP)
Գերմանական բողոքական եկեղեցիների միություն, Գերմանիա (EED)
Դիակոնիկ ծառայություն, Հաց աշխարհի համար/ Գերմանիա (D. Werk)
Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհուրդ (WCC)
Եկեղեցիների համատեղ գործողություններ ալյանս, Շվեյցարիա (ACT Alliance)
Համագործակցության զարգացման միջեկեղեցական կազմակերպություն,
Նիդերլանդներ (IOCC)
Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Բնակչության Հիմնադրամ (UNFPA)
Նորվեգական եկեղեցական օգնության/Նորվեգիայի արտաքին գործերի
նախարարության, Նորվեգիա (NCA/MFA)
Շվեդական Եկեղեցի, Շվեդիա (CoS)
Շվեյցարական եկեղեցական օգնություն, Շվեյցարիա (EPER)

Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցի
ՀԱԵ Արագածոտնի թեմ
ՀԱԵ Արարատյան Հայրապետական թեմ
ՀԱԵ Արմավիրի թեմ
ՀԱԵ Արցախի թեմ
ՀԱԵ Գեղարքունյաց թեմ
ՀԱԵ Գուգարաց թեմ
ՀԱԵ Շիրակի թեմ
ՀԱԵ Վայոց Ձորի թեմ

Աուդիտոր
“ՍՕՍ-ԱՈՒԴԻՏ” ՍՊԸ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին
Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության Հայաստանի մասնաճյուղ

ՀԿ-ներ

“Արագած” սոց-բարեգործական երիտասարդական ՀԿ
“Զանգակատուն” ՀԿ
“Էկո-գլոբ” ՀԿ
“Թաթուլ Կրպեյան Միություն” ՌՀԿ
“ՀՀ Դատավորների միություն” ՀԿ
“Ջրվեժի երիտասարդներ” կրթամշակութային ՀԿ
“Սբ. Սանդուխտ տիկնանց միություն” ՀԿ
“Վերատադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և
գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ” ՓԲԸ
“Ուսանողական ջոկատների հանրապետական շտաբ - կամավորական աշխատանքների
ծառայություն” ՀԿ

4

5

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆ ՈՒ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ

Հիմնադիրներ

ՀԱԵ

ԵՀԽ

Հոգաբարձու-ների խորհուրդ
Նախագահ
Մարկոս եպս.
Հովհաննիսյան
(ՀԱԵ)

Հովակիմ
եպս.
Մանուկյան
(ՀԱԵ)

Վահրամ
քհն.
Մելիքյան
(ՀԱԵ)

Քույր
Արուսեակ
Սաճոնեան
(ՀԿԵ)

Հարութ
Ներսեսսյան
(ՀԱվԵ)

Գոհար
Գրիգորյան
(ԱՄՔՈՐ)

Հայկ
Մինասյան
“ՇԵՆ” ԲՀԿ

Աշխատակազմ
Կարեն Նազարյան
Գործադիր տնօրեն
Էլմիրա Մադոյան
գլխավոր հաշվապահ

Ծովինար Մանվելյան
հաշվապահ

Դավիթ Աթաբեկյան
իրավաբան

Ծրագրի
և
մոնիթորինգի
պատասխանատուներ
•
Ծովինար Ղազարյան
•
Կարինե Բաղդասարյան
•	Ալլա Սարգիսովա
•
Ռուբինա Դևրիկյան
•
Կարինե Քոչարյան
•	Ղարիբ Հարությունյան

հ ա մ ա
հ ա մ ա
զ ա ր
ծ

պ ա ր փ ա կ
յ ն ք ա յ ի ն
գ ա ց մ ա ն
ր ա գ ի ր

Ծրագրի
պատասխանատուների
օգնականներ
•
Կարինե Մանուչարյան
•	Նարինե Դավարյան
Անահիտ Թերզիկյան
Ադմինիստրատիվ
օգնական

6

Խաչատուր ՏերԱվետիսյան
Օգնական/ վարորդ

7

Տևողություն

Իրանականացնող
ազմակերպություն

Բյուջե

Դոնոր

12-ICD2

Գյումրիի սոցիալական
կենտրոն

01.02.1231.12.12

ՀԱԵ Շիրակի Թեմ

€ 30 000

EED

12-ICDm1

Պատանիները
կառուցում են
ներդաշնակ համայնք

01.03.1231.12.12

“Զանգակատուն” ԲՀԿ

€ 15 000

EED

12-ICDm3

Գավառի համայնքային
կենտրոն 2010-2012

01.05.1231.12.12

12-ICDm4

Սոցիալ-տնտեսական
վիճակի բարելավում
Հայաստանի ընտրված
մարզերում, 2011-2015

5.

12-ICDm4/1

Համայնքային
զարգացման խթանում
Քարակերտ գյուղում

6.

12-ICDm4/2

Համայնքային
նախաձեռնություն
Տավուշում

Կլոր սեղան
ՀԱԵ Արագածոտնի Թեմ

Ծրագրի
համար

Ծրագրի Անվանում

1.
2.

#

3.

4.

7.

12-ICDm4/3

Հացն կենաց

8.

12-ICDm5

Համայնքային
զարգացման կենտրոն
Ջրվեժում

9.

10.

11.

12.

13.

14.

12-ICD1

12-ICD1/1

12-ICD1/2

02.07.1231.12.12

ՀԱԵ Արմավիրի Թեմ

ՙՋրվեժի երիտասարդներ՚
կրթամշակութային ՀԿ

ՀՀ Լեռնային
համայնքների կայուն
զարգացում - տեղական
օրակարգ 21

Կլոր սեղան

Վերին Գետաշեն
և Վաղաշեն
համայնքներում
օրգանական
գյուղատնտեսության
խթանում

‘Էկո-Գլոբ՚ ՀԿ

Լանջաղբյուր
համայնքի խմելու ջրի
ներքին համացանցի
վերանորոգում

12-ICD1/3

Գեղարքունիքի մարզի
Վերին Գետաշեն
համայնքի խմելու
ջրի ներքին ցանցի
վերանորոգում

12-ICDm2

Համակարգչային
գրագիտություն բոլորի
համար

11-ICDm8

Երիտասարդ սերնդի
զարգացման ծրագիր
Մարտակերտում և
Շուշիում

15.

11-ICDm8/2

Համակարգչային
կենտրոնի հիմնում
Շուշիում

16.

11-ICDs6

Հարկային
օրենսդրության
ուսուցում

8

01.07.1231.12.12

ՀԱԵ Գեղարքունիքի թեմ

15.11.1131.12.12

€ 19 811

€ 33 344

€ 8 486

€ 96 472

NCA

NCA

17.

18.

19.

11-ICDs9

Երեխաները մեր
ապագան են

01.11.1131.05.12

ՀԱԵ Արմավիրի Թեմ

€ 2 290

D. Werk

11-ICDs10

Հոգևոր
դաստիարակությունը`
առողջ ընտանիքի
գրավական

01.10.11 31.05.12

ՀԱԵ Վայոց Ձորի Թեմ

€ 591

D. Werk

10.04.12 31.08.12

Ուսանողական
Ջոկատների
Հանրապետական
Շտաբ- Կամավորական
աշխատանքների
ծառայություն ՀԿ

€ 1 976

D. Werk

€ 7 481

WCC /
D.Werk

12-ICDs1

20.

12-ICDs2

Մոր և մանկան
խնամքի բարելավում
Հայաստանում

06.02.12 30.06.12

Վերատադրողական
առողջության,
պերինատոլոգիայի,
մանկաբար-ձության
և գինեկոլոգիայի
հանրապետական
ինստիտուտ՚ ՓԲԸ

21.

12-ICDs3

Հումանիտար
օգնություն անապահով
ընտանիքներին

01.05.12 31.12.12

Կլոր սեղան

€ 1 400

D. Werk

22.

12-ICDs4

Սոցիալապես
խոցելի երեխաների
պատմամշակութային
ժամանցի
կազմակերպում

20.07.12 31.08.12

ՙ Թաթուլ Կրպեյան
Միություն" ռհկ

€ 4 707

D. Werk

23.

12-ICDs5

Կանոնակարգված
աղբահավաք գյուղական
համայնքներում

01.07.12 31.12.12

ՀԱԵ Գեղարքունիքի թեմ

€ 3 653

D. Werk

24.

12-ICDs6

Մեղրի արտադրություն
Տավուշում` որպես
զարգացման ուղի

01.07.12 31.12.12

Կլոր սեղան

€ 3 978

EF

“ՇՈՂ” երեխաների
համայնքահեն
ցերեկային կենտրոն

26.10.12 25.12.12

Ամերիկայի Հայ
Ավետարան-չական
Ընկերակցության
Հայաստանի մասնաճյուղ

€ 3 817

D. Werk

01.11.12 30.04.13

Սուրբ Սանդուխտ
կույսի անվան տիկնանց
միություն ՀԿ

€ 296

D. Werk

D. Werk

NCA /
MFA

25.

12-ICDs8

ՀԱԵ Գեղարքունիքի թեմ

ՀԱԵ Գեղարքունիքի թեմ

15.11.1131.12.12

01.07.1131.05.13

01.07.1131.07.12

Կլոր սեղան

ՀԱԵ Արցախի Թեմ

Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածին

€ 8 538

$15 174

€ 5 009

EED

FAP

EED

Կամավորական
ճամբարներ երեխաների
համար

26.

12-ICDs9

Երիտասարդների
աշխատանքային
իրավունքների
պաշտպանություն
և հաղորդակցման
հմտություններ

27.

12-ICDs10

Սոցիալական
ձեռներեցություն հանուն
բնապահպանության

01.11.12 31.12.12

Կլոր սեղան

€ 5 230

EED

28.

12-ICDs11

Համայնքային
զարգացում
Արմավիրում

01.10.12 31.12.12

ՀԱԵ Արմավիրի Թեմ

€ 2 805

D. Werk

29.

12-ICDs12

Երկխոսության սրահ

01.10.12 30.06.13

Կլոր սեղան

€ 4 290

EED

30.

12-ICD4

Աջակցություն
Հայաստանի էկումենիկ
կենտրոնին

01.09.12 31.12.12

Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածին

€ 27 364

NCA

             

9

ՀԿՍ-ի 2011-2013 ծրագիրը, որի նպատակն է նպաստել
Հայաստանի ժողովրդի արդար և կայուն ապրելակերպին,
մոտենում է իր ավարտական տարուն: Ծրագրի
Համապարփակ
համայնքային
զարգացման
(ՀՀԶ)
բաղադրիչը, որի խնդիրը ավելի քան 20 համայնքների
սոցիալական, տնտեսական հոգևոր և բնապահպանական
բարելավված պայմաններն են, առաջ է գնում մի շարք
հաջող ձեռնարկումներով`
նպաստելով արդարության
սկզբունքներով առաջնորդվող համայնքների կայացմանը:
Կլոր սեղան հիմնադրամը ՀՀԶ-ն դիտում է որպես մի
գործընթաց, երբ համայնքներն իրենց ներկայացուցիչների
միջոցով
որոշում
են
իրենց
կարիքներն
ու
առաջնահերթությունները,
միջոցներ
փնտրում
և
առաջարկում լուծումներ` ապահովելու
արդյունավետ
կառավարում, հաշվետվողականություն և շարունակական
փոփոխություններ` համաձայն “Մի վնասիր” սկզբունքի:
Կլոր սեղանի ՀՀԶ-ի աղքատության հաղթահարման
մոտեցումը տեղական է, գնահատում է մարդկանց արժեքը
և հավատում է անհատների իրենց ապագան որոշելու
կարողությանը: ՀՀԶ-ն ունի համապարփակ տեսլական
և ուժեղ կայունության իր սահմանումը: 2012 թ. այն
շարունակվել է Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում
սոցիալական/համայնքային զարգացման կենտրոնների
ստեղծման և կարիքավոր գյուղական ու քաղաքային
համայնքներում
մարդկանց
կարողությունների
զարգազման միջոցով: ՀԿՍ-ի թիրախը ոչ թե անհատներն
են, կամ որևէ խավ, կամ աշխարհագրական տարածք,
այլ ամբողջ համայնքը որպես աշխատանքային մոդել:
Առաջնահերթ է հարգանքը Եկեղեցու նկատմամբ և նրա դերի
գնահատանքը որպես փոփոխությունների կարևորագույն
դերակատարի: Եթե ՀԿՍ-ի մոդելը համեմատելու լինենք
համայնքային զարգացման այլ մոդելների հետ, ապա
հեշտ է նկատել մի կարևոր լրացում` հոգևոր չափումը:
ՀԿՍ-ի կարևորագույն աշխատանքային սկզբունքներից
մեկը շարունակում է մնալ համագործակցությունը:
ՀԿՍ-ն
սերտորեն
աշխատել
է
շահառուների
հետ
համայնքներում,
տեղական
և
մարզային
իշխանությունների, եկեղեցական կառույցների և ՀԿ
- ների հետ` գնհատելով նրանց մասնագիտական
հմտություններն ու փորձը: Գյումրիի, Գավառի, Ջրվեջի,
Լանջաղբյուրի, Վաղաշենի, Վերին Գետաշենի, ինչպես
նաև Տավուշի մի շարք գյուղական համայնքների
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
հետ
արգասաբեր գործունեության արդյունքում իրագործվեցին
ենթակառուցվածքների բարելավման մի շարք շատ
հաջողված, ինչպես նաև մի քանի եկամուտ բերող ծրագրեր:

10

“Փոխնակ մայրություն թեմայով քննարկում “ “Երկխոսութան սրահ”
ծրագրի շրջանակներում

Շախմատի

խմբակ

Ջրվեժի

կենտրոնում

Հացաթխման արտադրամաս Գավառում

2012 թ. ՀԿՍ-ը` տեղական գործընկերների հետ համատեղ
իրականացրել է 36 մեծ և փոքր ծրագրեր Հայաստանի և
Լեռնային Ղարաբաղի ամենից կարիքավոր և հեռավոր
շրջաններում: Ուղղակի շահառուների քանակը հասել
է 26 հազարի, որոնցից մոտ 60 տոկոսը կանայք են:
“Երկխոսութան սրահ”, “Մոր և մանկան խնամքի բարելավում
Հայաստանում”, “Կամավորական Ճամբարներ երեխաների
համար” ծրագրերը, որոնց թիրախում ողջ հասարակությունն
է, ուղղված են եղել սոցիալական խնդիրների մեղմացման,
տնտեսական դժվարությունների և բնապահպանական
խնդիրների
լուծման ուղիների մոդելներ մշակելուն:
Սոցիալական բարելավում
Համայնքներն իրենք որոշում են իրենց կարիքները, ինչպես
նաև գնահատում առկա ռեսուրսները: Դրանց հիման վրա
մշակվում և իրականացվում են ծրագրեր` պարտադիր
սեփական
ներդրումներով:
ՀԿՍ-ի
սոցիալական
ծրագրերը կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ`
Ենթակառուցվածքների
բարելավում,
այն
է`
Գավառի և Գյումրիի համայնքային և սոցիալական
կենտրոնների
նորոգում,
ջրագծերի
վերականգնում
Լանջաղբյուրում և Վերին Գետաշենում և այլն:
-	Մշակութային
միջոցառումներ
(արվեստների
խմբակներ, օրինկա` նկարչության և երգի, էքսկուրսիաներ
պատմական վայրեր և այլն) Գյումրիում, Մեծամորում,
Գավառում,
Ջրվեժում,
Արմավիրում,
որոնց
մասնակցել են և երիտասարդներ, և մեծահասակներ:
Զարգացման տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ
քաղաքացիական
կրթություն`
համայնքային
զարգացում,
մարդու
և
երեխայի
իրավունքներ,
գենդերային բռնություն, ՄԻԱՎ-ի կանխարգելում և այլն:
2012 թ.-ի կարևոր արդյունքներից են Գավառի, Վերին
Գետաշենի և Վաղաշենի համայնքերի կողմից մշակված
եռամյա ռազմավարական պլանները: Մյուս կարևոր
նվաճումը` համայնքահեն խմբերը ռազմավարական
պլանների հիման վրա մշակվել են փոքր ծրագրեր և
իրականացվել դրանք: Վերին Գետաշենում դա օրգանական
մեղրի արտադրությունն էր, Վաղաշենում` սերմերի և
դեղաբույսերի աճեցման սկիզբը: Գավառի երիտասարդները
մասնակցեցին “Մարտունու երիտասարդական բանկ”-ի
կողմից հայտարարված դրամաշնորհային մրցույթին`
մշակեցին
և
տպագրեցին
շրջանի
պատմական
հուշարձաններին նվիրված “Ներկիր ինքդ” գրքույկը:

Տնտեսական զարգացում
Հայաստանում
և
ՀԿ-ները

գործող
տարբեր

տեղական
հիմնադրամները
կարծիքներ
ունեն,
թե
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ինչպես գործել ֆինանսավորման փոփոխությունների
պայմաններում: Սպեկտրի մի կողմում փոքր ՀԿ-ները
և համայքահեն կազմակերպություններն են, որոնց
գործունեությունը վտանգված է արտաքին ֆինանսավորման
նվազման հետևանքով, քանի որ երկրից դուրս են եկել մի շարք
դոնոր կազմակերպություններ: Մյուս կողմում նկատելի դիրք
ունեցող ՀԿ-ներ ու հիմնադրամներն են, որոնք կարողանում
են ստանալ պետական կամ Սփյուռքի ֆինանսավորումը :
ՀԿՍ-ը պատասխանատվություն է կրում իր 30-ից
ավելի տեղական գործընկերների համար և պետք է
պատրաստ լինի միջոցներ ձեռնարկել նվազեցնելու այս
վտանգը: Հաշվի առնելով խնդիրների բարդությունն
ու հրատապությունը և խիստ տարբեր կարծիքները,
պարզ է դառնում, որ միևնույն մոտեցումը բոլորի համար
կիրառելի չէ: Փոխարենը, ընդունելով ՀԿՍ-ի տեղական
գործընկերների երկուստեք պատասխանատվությունը,
լավագույն ուղին կլինի համաձայնեցնել հաջորդական
գործողությունների փուլեր` տարեց տարի ավելացնելով
սեփական ներդրումների ծավալը որպես նպատակ: ՀԿՍ-ն
այս մարտահրավերը դիտում է որպես զարգացմանն
ուղղված
աշխատանքների
հնարավորություն,
դրանք համարում է նորարական և գործարարական
լուծումներ
ներդնելու
սկիզբ:
Շահառուների,
ծրագրերի և սոցիալական կենտրոնների տնտեսական
կայունությանն ուղղված հիմնական ուղղություններն
են
արհեստների/հմտությունների
ուսուցումը
և
եկամուտ
բերող
աշխատանքների
խրախուսումը:
Արհեստների/հմտույթունների ուսուցում
Համակարգչային
գրագիտության
ուսուցումներին
մասնակցել են 350 տարբեր տարիքի ուսանողներ Գավառ,
Գյումրի, Ծաղկաձոր, Շուշի, Արմավիր, Էջմիածին
քաղաքների և Գայ, Ջրվեժ, Այգուտ, Ձորավանք, Քարակերտ,
Դպրաբակ գյուղերի համակարգչային կենտրոններում:
Հարկ է նշել, որ նրանցից 28-ը աշխատանք են գտել կամ
պահպանել են այն: 11 թիրախ և դրանց 10 հարևան
համայնքների ավելի քան 1500 անդամներ օգտագործել
են սարքավորումները և համացանցը` տեղեկատվություն
ստանալու, հաղորդակցության, տպագրության, սկանի,
դպրոցներում բաց դասեր կազմակերպելու համար:
Կազմակերպվել են ամսական, եռամսյակային ու
կիսամյակային “Բաց դռների օրեր” և այլ միջոցառումներ:
Ուսուցումների և փորձի փոխանակումների միջոցով
բարձրացել
է
ուսուցանողների
մասնագիտական
մակարդակը:
Համակարգչային
կենտրոններում
նախաձեռնած վճարովի ծառայությունների միջոցով
փակվել է դրանց գործունեության ծախսերի մի մասը:
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Համակարգչային դասընթաց

Գյումրիի կենտրոնի կահույքագործության արտադրամասը

Հայաստանի չորս աղքատ շրջանների հինգ համայնքներում
իրականացրած “Հաղորդակցման մշակույթի խթանում”
ծրագիրը, որի նպատակն էր բարելավել 250-300
մեծահասակների ու տարեցների կենսապայմանները,
դարձավ աշխատանք գտնելու, ինչպես նաև ծերերի
համար իրենց արտասահմանում գտնվող ազգականների
հետ հաղորդակցության և սոցիալիզացիայի միջոց:
Կարուձևի, հյուսքի, վարսահարդարման, գորգագործության,
կահույքագործության, ձեռքի աշխատանքի, սեղանի
ձևավորման և շատ այլ օգտակար հմտություններին
տիրապետելը սեփական գործը սկսելու և աշխատանք
գտնելու համար իրականացվել են Գավառի, Գյումրիի,
Քարակերտի, Գայի, Արմավիրի և այլ համայնքային
ու
սոցիալական
կենտրոններում`
ներգրավելով
երիտասարդների և մեծահասակների, հաճախ երեխաների
ու նրանց ծնողների մասնակցությամբ: Արդյունքները եղել են
ավելի հզորացած և ինքնավստահ համայնքներ և անհատներ:
Եկամտաբեր գործողություններ
Արտադրանքի վաճառքը, ինչպիսիք են ձեռքի աշխատանքի
նմուշները, մեղրը, հացը, տարբեր խմորողեն, ինչպես
նաև
վճարովի
ծառայությունների
աստիճանաբար
ներդրումը, ինպիսիք են համակարգչային դասընթացները,
ինտերնետ ծառայությունները, կարուձևի ուսուցումը
եկամտի աղբյուր են դարձել ոչ միայն շահառուների
համար, այլև հիմք են ծառայել գործող ծրագրեըը
շարունակելու և նորերը նախաձեռնելու
համար:

Հացաթխման արտադրամաս Մուղնիում

Աշխատանք գտնելու և ծրագրերի ու գործող կենտրոնների
կայունությանն ուղղված մեկ այլ մոտեցում է սոցիալական
ձեռնարկությունների ստեղծումը: Տպավորիչ են Մուղնու,
Գավառի և Քարակերտի սոցիալական ձեռնարկությունների
աշխատանքները:
Քարակերտի
նորաստեղծ
արտադրամասը գորգեր գործել սկսել է Հայաստանում լավ
հայտնի սփյուռքահեն “Թուֆենկյան Թրանս Կավկազուս”
-ի մասնագիտական օգնությամբ: 20 կին ուսուցում են
անցել, զարգացրել իրենց հմտությունները, որպեսզի
վաճառքի համար որակյալ արտադրանք ստանան:
Տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների/
իշխանությունների և տեղի գործարարների ակտիվ
ներգրավման միջոցով դոնորների բազան ընդլայնելու
օրինակ է Մուղնու հացաթխման արտադրամասը:
Հնարավոր չէ թերագնահատել տեղի գործարարների
խորհուրդները և պրակտիկ ուսուցման կազմակերպումը
այս սոցիալական ձեռնարկության ստեղծման գործում:
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2012 թվականին ևս Գավառի փուռը, Գյումրիի և Գավառի
թաղիքագործության արտադրամասերը, ինչպես նաև
Գյումրիի կենտրոնի կահույքագործության արտադրամասը
և փոքր տպարանը հաջողությամբ շարունակել են
միջոցներ վաստակել կենտրոնների աշխատանքի համար:

Չորս
հիմնական
ուղղություններից
բացի
ՀՀԶ-ի
շրջանակում ընդգրկված են գենդերային, մարդու
իրավունքների, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և այլ
խնդիրներ:

Վերին Գետաշենում և Լանջաղբյուրում տնտեսական
վիճակի
բարելավմանն
են
ուղղված
եղել
նաև
օրգանական գյուղմթերքի արտադրության և գյուղական
եկամուտների դիվերսիկացման ռաղմավարությունների
մշակման
աշխատանքներին
սատարելը:
Բնության պահպանություն
Որոշ տնտեսագետներ տնտեսությունը և շրջակա
միջավայրը դիտում են որպես մեկ փոխկապակցված
համակարգ:
Բնական
միջավայրի
կայունությունը
պահանջում է, որ մարդկությունը օգտագործի բնության
ռեսուրսները միայն այն չափով, որքանով դրանք
վերականգնվում են բնական ճանապարհով: Եթե
մենք սա թարգմանենք որպես ՀԿՍ-ի ՀՀԶ-ը, դրան
համապատասխանում են հետևյալ գործողությունները.
գյուղմթերքի արտադրության և վերամշակման օրգանական
մեթոդներ, ինչպես օրինակ Վաղաշեն բարձր լեռնային
համայնքում, տեղեկացվածություն բնապահպանության
ոլորտում, ծառատունկ, բնախնա մեթոդների տարածում,
աղբահավաք և “կանաչ” ուխտագնացություն, որը վերջինն
է, սակայն ոչ նվազ կարևորը: Կանաչ ուխտագնացության
գաղափարը առաջ է քաշել ՀԿՍ-ի միջազգային գործընկեր
“Կրոնների և բնապահպանություն ալյանսը”, և այդ
գաղափարն անմիջապես գրավել է ՀԿՍ-ի և Էջմիածնի
քաղաքապետարանի
ուշադրությունը`
բարեկարգվել
ու հիմնադրվել են մի քանի պուրակներ:
Եկեղեցու
մասնակցությունը այս գործընթացին նպաստում է,
որ համայն հայության հոգևոր կենտրոն ու կարևոր
զբոսաշրջային
վայր
Էջմիածինը
դառնա
կանաչ
ուխտագնացության մոդել տարածաշրջանի համար:
Հոգևոր զարթոնք
ՀԿՍ-ն
հավատքահեն
կազմակերպություն
է,
և
մեր
մոտեցումները
քրիստոնեական
են.
Հավատ
առ
արդարություն,
ազնվություն,
խաղաղություն
ու ճշմարտություն, նաև համատեղ աշխատանք`
որի շարժիչ ուժը կարեկցանքն է աղքատների ու
անօգնականների նկատմամբ: Հոգևոր խորհուրդները,
մկրտությունները,
ուխտագնացությունները,
Աստվածաշնչի
ընթերցումները,
հոգևոր
դասերը
ուղղություններից մի քանիսն են այս ոլորտում:
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Բարեկառգված պուրակ “Կանաչ ուխտագնացություն” ծրագրի
շրջանակներում

Գայի կենտրոնի կազմակերպաշ ուխտագնացությունը դեպի Անիի
Մայր տաճար

Եզրակացություններ
Այսպիսով, որպես վերջաբան, հարկ է նշել, որ
ՀԿՍ-ի մոտեցումներն ուղղված են մարդու կյանքի
բոլոր կողմերի զարգացմանը: Սա ենթադրում է
տարբեր մրցակցող նպատակների միջև կոնֆլիկտի
լուծում
և
ուղիների
որոնում`
միաժամանակ
ուղղված
սոցիալական
հավասարությանը,
տնտեսական բարգավաճմանը, շրջակա միջավայրի
պահպանությանը
և
հոգևոր
զարթոնքին:
Պետք է նշել համայնքների աճող մասնակցությունը
զարգացման իրենց խնդիրները լուծելու գործում,
համայնքային զարգացման կենտրոնների բարձրորակ
և
սեփական
կարիքների
լուծմանն
ուղղված
գործունեությունը և, ամենից կարևորը, ստեղծվում
են աշխատանքները շարունակելու հիմքեր ՀԿՍ-ի
ֆինանսական օգնության ավարտից հետո: Սոցիալական/
համայնքային կենտրոնները ակտիվ քաղաքացիներ
դաստիարակելու ճանապարհին են, քաղաքացիներ, ովքեր
ունեն գիտելիքներ ու հմտություններ` փոփոխություններ
մտցնելու
իրենց
սեփական
համայնքում:
Այս
կենտրոնները դարձել են նաև կարևոր վայրեր հարևան
համայնքների համար, քանի որ ապահովում են որակյալ
կրթություն
և
հետաքրքիր
նախաձեռնություններ:

“
Մեծամորի սոցիալական կենտրոնը հյուրընկալում է
հաշմանդամ երեխաներին

Մեծամորի սոցիալական կենտրոնը (քաղաք,
որտեղ տեղակայված է Հայկական ատոմակայանը,
առկա է գործազրկության բարձր մակարդակ և
բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ) զբաղվում է
“ռիսկային” երեխաներով: “Զանգակատուն” ԲՀԿ-ը
տոնեց իր տասնամյա գործունեությունն այստեղ:
“Տասը տարում մեր երեխաներից միայն երկուսն
են լուրջ խնդիրներ ունեցել ոստիկանության
հետ”: “Որն է Ձեր գաղտնիքը”: “Մենք նրանց
սիրում ենք այնպիսին, ինչպիսին նրանք կան”:

”
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ՄԻԱՎ-ի կանխարգելում, խնամք և աջակցություն
ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց

Ծրագրի
համար

Ծրագրի Անվանում

1.

11-ICD3

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելում,
հովվական խնամք և
աջակցություն Հայաստանում
ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց
համար

Կլոր սեղան

2.

11-ICD3/1

ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց
ցերեկային կենտրոն

ՀԱԵ Արարատյան
Հայրապետական
թեմ

11-ICD3/2

Շիրակի մարզում ՄԻԱՎ-ով
ապրող մարդկանց նկատմամբ
հովվական խնամք և
աջակցություն

11-ICD3/3

Հովվական խնամք ՄԻԱՎով ապրող մարդկանց
և թմրամիջոցներիրց
կախվածություն ունեցողներին

ՀԱԵ Գուգարաց թեմ

11-ICD3/4

Գիտելիքով զինվածն
անպարտելի է

“Արագած” սոցբարեգործական
երիտասարդական
ՀԿ

#

3.

4.

5.

Տևողություն

01.09.1131.08.13

Իրանականացնող
ազմակերպություն

ՀԱԵ Շիրակի թեմ

Բյուջե

Դոնոր

Միջոցառում երեխաների համար Ցերեկային կենտրոնում
€ 200
000

D.
Werk

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող գործունեությունն ուղղված է ՄԻԱՎով ապրող մարդկանց և թմրանյութերից կախում ունեցողներին խնամք և հոգևորբարոյական
աջակցություն
տրամադրելուն,
իրազեկության
բարձրացման
միջոցով ՄԻԱՎ-ի առաջնային կանխարգելմանը, և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց
նկատմամբ հասարակության մեջ առկա խարանի ու խտրականության վերացմանը։
Ծրագրի հիմնական ու մեծ բաղադրիչը ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց ցերեկային կենտրոնի
գործունեությունն է, որը տեղակայված է Երևանում և գործում է ՀԱԵ Արարատյան Թեմի
հովանու ներքո։ Ցերեկային կենտրոնն իր գործունեությունն սկսել է 2009թ.ին: Կենտրոնի
ծառայություններից օգտվում են ավելի քան 250 մարդ երկրի տարբեր բնակավայրերից և
մոտ 130 ներարկային թմրանյութ օգտագործողներ (ԹՆՕ)։ Տրամադրվող ծառայությունների
ցանկում են շահառուների հոգևոր խնամքը և նրանց բարոյական աջակցություն ցուցաբերելը:
Մասնավորապես, կենտրոնն առաջարկում է սոցիալական աշխատողի ծառայություններ,
տնայցեր, հոգեբանական խորհրդատվություն, բարոյական աջակցություն Աստվածաշնչային
ընթերցումների միջոցով, հավասարը հավասարին խորհրդատվություն և ինքնօգնության
խմբակներ, ակումբային և հասարակության մեջ վերա-ինտեգրմանն ուղղված այլ
գործունեություն, խմբակներ կենտրոնի շահառու երեխաների կամ ՄԻԱՎ-դրական ծնողների
երեխաների համար, և այլն։ Ցերեկային կենտրոնը շահառուներին հնարավորություն է
տալիս շփվել, զրուցել ընդհանուր խնդիրների ու դժվարությունների մասին, կիսել իրենց
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դժվար փորձառությունը և այն ուղին, որ անցել են առողջական կարգավիճակի մասին
իմանալուց մինչև համակերպվելն ու դեպի լիարժեք և առողջ կենսակերպ քայլ կատարելը:
Մասնագիտական
վերապատրաստման
դասընթացների
(խեցեգործություն,
դիմահարդարում, ուլունքագործություն) արդյունքում 14 շահառու կարողացել
են
օգտագործել
աշխատանքի
իրենց
հնարավորությունները`
զբաղվելով
անհատական պատվերներով։ Մասնակիցների մեծ մասը կանայք են, ովքեր
կորցրել են ամուսիններին ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարում և որպես հավելում իրենց
ՄԻԱՎ-դրական
կարգավիճակին,
գտնվում
են
սոցիալ-տնտեսական
ծանր
վիճակում՝ դեպքերի մեծամասնությունում ստիպված լինելով երեխաներին մենակ
մեծացնել։ Ցերեկային կենտրոնի գործունեության շնորհանդեսի ժամանակ, որը
կազմակերպվել էր տարեվերջին, այցելուներին ներկայացվեցին խեցեգործության
ու
ուլունքագործության
խմբակների
մասնակիցների
ձեռքի
աշխատանքները։
Մշակված լինելով համաձայն կենտրոնի շահառուների կարիքների, ծառայությունների
ցանկը նաև ներառում է ԹՆՕ-ների հետ աշխատանք` ՄԻԱՎ-ի առումով
իրականացնելով կանխարգելման աշխատանքներ, քանի որ ԹՆՕ-ն իրավացիորեն
համարվում են բարձր ռիսկային խումբ, ինչպես նաև սոցիալական աջակցություն
ու հոգևորականի խորհրդտավություն տրամադրելով այն ԹՆՕ-ներին, ովքեր
անցնում են մեթադոնային թերապիա և կարիք ունեն հոգևոր աջակցության իրենց`
առողջ ապրելու մտադրության մեջ հաստատակամ մնալու համար։ Կենտրոնը
շարունակականորեն աջակցել է 14 ԹՆՕ-ների՝ վերաինտեգրվելու համայնքի կյանքի
մեջ և վերադառնալու առողջ ապրելակերպի՝ հոգևոր վերակենդանացման մոտեցմամբ,
հոգևորականի հետ զրույցների, ինչպես նաև համայնքային կյանքում ակտիվ
մասնակցության և կենտրոնում կամավորական աշխատանք իրականացնելու միջոցով։
ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղղված իրազեկման ծրագրեր իրականացվել են ՀԱԵ
հոգևորականների կողմից Երևանում և Հայաստանի երեք մարզերում՝ երիտասարդների և
բարձր ռիսկային խմբերի շրջանում, մասնավորապես թիրախ ընտրելով այն համայնքները,
որտեղ բարձր է ժամանակավոր աշխատանքային միգրացիայի ցուցանիշը։ 700-ից ավել
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մարդիկ (դեռահաս և մեծահասակ) մասնակցել են ինֆորմացիոն-դաստիարակչական
հանդիպումներին: Նորարարական մոտեցումներ են օգտագործվում՝ քննարկելու
նախապաշարմունքները և վախը, որ առկա է հասարակության անդամների մոտ, որը
բերում է խարանի ու խտրականության ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ։
Իրազեկման աշխատանքներում օգտագործվել են նորարարական մոտեցումներ:
Օրինակ, մարզերից մեկում, հոգևորականի խնդրանքով դեռահասները նամակ են
գրել ուղղված ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց, որոնք փոխանցվել են վերջիններիս։ Մեկ
այլ տեղում, ՄԻԱՎ-դրական կամավորականը աշխատում էր հոգևորականի հետ՝
իրազեկման աշխատանքների շրջանակներում։ Քննարկումները կազմակերպելու
համար օգտագործվել են նաև վիդեոձայնագրություններ և շնորհանդեսներ։
Բացի նշված գործողություններից, որպեսզի ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց ՀԱԵ
ծառայողների աջակցությունը հիմնված լինի Եկեղեցու հստակ արտահայտված
մոտեցման ու աստվածաբանական հիմքերի վրա, մշակվել է ՀԱԵ հայեցակարգի
նախագիծ ՄԻԱՎ-ին վերաբերող հարցերի մասին ու պատրաստվել տպագրության։

Վկայականի բաշխում ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանցը
նամակ գրած դպրոցականներին

արտակարգ
իրավիճակների ծրագիր

Դպրոցականների պատրաստած պաստառը
խարանի և խտրականության դեմ

18

19

#

Ծրագրի
համար

1.

2.

Ծրագրի Անվանում

Տևողություն

12-E1

Արագ արձագանքման
ծրագիր սիրիահայ
փախստականներին

12-ICDs7

Դասընթացներր
“Համայնքային սոցիալհոգեբանական
աջակցություն արտակարգ
իրավիճակներում” և
“Աղետների կանխարգելման
և արձագանքման
պլանավորում” թեմաներով

                

Իրանականացնող
ազմակերպություն

Բյուջե

Դոնոր

01.11.12 31.12.12

Կլոր սեղան

$39 143

ACT

01.11.1131.05.12

Կլոր սեղան

€ 2 290

D. Werk

ՀԿՍ-ի արտակարգ իրավիճակների ծրագրի նպատակն է նպաստել հասարակության
դիմակայման
կարողությունների
զարգացմանը,
ինչպես
նաև
ամրապնդել
աղետներին արձագանքման նախապատրաստվածությունը տեղական և ազգային
մակարդակներում
գործելու
արտակարգ
իրավիճակներում
Հայաստանում:
Ծրագրի խնդիրն է նպաստել Եկեղեցիների Համատեղ Գործողություն Ալյանսի
(Ալյանս) հայաստանյան ֆորումի և ՀԿՍ-ի գործընկերների կարողությունների
բարելավմանը արձագանքելու աղետներին համակարգված և արդյունավետ կերպով,
կիրառելով սոցիալ-հոգեբանական աջակցությունն արտակարգ իրավիճակներում:
Որպես Ալյանսի անդամ ՀԿՍ-ն աշխատում է ի նպաստ դրական և կայուն
փոփոխությունների աղքատ և խոցելի մարդկանց կյանքում, աշխատում է
կրճատել
աղքատությունը,
վերացնել
արտակարգ
իրավիճակների
աղետալի
հետևանքները՝ առանց խտրականության պաշտպանելով այդ իրավիճակներում
հայտնված մարդկանց իրավունքներն ու արժանապատվությունը, խաղաղությունն
ու արդարությունը։ Կազմակերպությունն աշխատում է աղետների ռիսկերը և
պայքարել դրանց դեմ, հզորացնելով գործընկերների կարողությունները սոցիալհոգեբանական
աջակցություն
ցուցաբերելու
արտակարգ
իրավիճակներում:
Լինելով լեռնային երկիր (բարձրությունները տատանվում են 375-ից մինչև
4090 մ ծովի մակերևույթից), Հայաստանն ունի առանձնահատուկ ռելիեֆ ողջ
աշխարհում և գտնվում է սեյսմոլոգիական ակտիվ գոտիների տարածքում, ինչը
առանձնահատուկ կերպով մեծացնում է բնական և մարդածին աղետների ռիսկերը
Հայաստանում` երկրաշարժեր, երաշտներ, ջրհեղեղներ, սողանքներ և այլն:
1988թ.-ի Սպիտակի երկրաշարժի աղետալի հետևանքներն ու դաժան փորձը ցույց
տվեցին, որ կառավարությունն ու բնակչությունը պատրաստ չէին դիմակայելու նման
աղետի, քանի որ հաղորդակցությունն ավերված տարածքներում ամբողջությամբ
ընդհատվեց, տուժած բնակչությունն անցավ անլուր տառապանքի ու զրկանքների
միջով, քանզի աղետին հաջորդեց կարիքն ու բազմաբնույթ արձագանքների
բացակայությունը: Կորստի թիվն աճում էր արտաքին միջամտության բացակայության
պարագայում, որն այդպես էլ չկարողացան ճիշտ և ժամանակին համակարգել:
Հաշվի առնելով վերոնշյալ խնդիրների առկայությունը, որոնք պատճառ հանդիսացան
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մեր
երկրում
աղետներին
նախապատրաստվածության
և
արձագանքման
համակարգի զարգացման հրատապությանը, ՀԿՍ-ն որդեգրեց նոր ծրագրային
ուղղություն ի լրում հումանիտար օգնության, նպատակ ունենալով ամրապնդել
իր
գործընկերների
կարողությունները
և
որդեգրելով
սոցիալ-հոգեբանական
աջակցությունը որպես կարևորագույն ուղղություն արտակարգ իրավիճակներում:
ՀԿՍ-ի արտակարգ իրավիճակների ծրագիրն աջակցում է գործընկերներին և համայնքներին`
•	Նպաստել
աղետների
ռիսկերի
նվազեցմանը
•	Նախապատրաստվել
աղետներին
դիմակայմանը
•
Վերականգնվել
աղետների
և
կոնֆլիկտների
հասցրած
վնասներից
Ջանքերի, ռեսուրսների և համակարգված գործունեության միավորումը կբարելավի
տուժված և խոցելի բնակչության սոցիալ հոգեբանական բարեկեցությունը: Մենք
նաև պետք է միավորենք աղետներից վերականգնման բոլոր բաղադրիչները`
հումանիտար օգնություն, հոգևոր, հոգեբանական, սոցիալական և բարոյական
աջակցությունը, նպաստելով աղետներից տուժած բնակչության կարողությունների
զարգանցմանն ու կայունացմանը հենվելով իրենց սեփական ռեսուրսների վրա:
ՀԿՍ-ի
գերակայությունն
է
գործընկեր
կազմակերպությունների
և
Ալյանսի
հայաստանյան
ֆորումի
փոխհամագործակցությունը
արագ
և
արդյունավետ
կազմակերպելու արձագանքման գործողություններն արտակարգ իրավիճակներում:
Աղետների ռիսկերի նվազեցման և վտանգների կանխման հետագա գործընթացը
ամենակարևոր խնդիրներն են, որոնք երկրի կայուն զարգացման նախապայման
կհանդիսանան: Այս ամենին հասնելու համար ՀԿՍ-ն կիրականացնի իրազեկման և
կրթական ծրագրեր, ինչպես նաև` գործնական աջակցություն տուժած բնակչությանը:
ՀԿՍ-ն արժևորում է սոցիալ-հոգեբանական աջակցությունը որպես արտակարգ
իրավիճակներում գործելու կարևոր ուղղություն, ինչպես նաև` Եկեղեցու և Ալյանսի
հայաստանյան ֆորումի անդամ կազմակերպությունների մասնակցությունը իրականացվող
ծրագրերում, նրանց պատրաստակամությունը` նպաստելու գյուղական համայնքներում
բնակչության իրազեկմանն ու ուսուցմանը: Սոցիալական, հոգեբանական և հոգևոր
տրավմաները համալիր խնդիրներ են դառնում տուժած բնակչության համար: Մեծ է
եկեղեցու դերն այս ոլորտում ևս, քանզի հոգևորականները մեծ վստահություն ու հարգանք
ունեն բնակչության շրջանում և առաջինն են օգնության ձեռք մեկնում աղետյալներին:
Արտակարգ իրավիճակների ոլորտի ծրագրերը հիմնականում իրականացվում են
երկու տիպի փոխկապակցված գործողությունների արդյունքում, որոնք նպատակ
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ունեն զարգացնելու և’ նախապատրաստվածության, և’
արձագանքման կարողությունները: Ստորև ներկայացված
են 2012-2013թթ.-ին իրականացված ծրագրերն ու ոլորտի
տարբեր
նախաձեռնություններ,
մասնավորապես
Հայաստանում
գտնվող
փախստականների
համար
իրկանացրած
հումանիտար
ծրագրերը.
1.
2012թ-ի
հոկտեմբեր
–
գործընկեր
կազմակերպությունների
21
ներկայացուցիչներ
մասնակցեցին
“Նախապատրաստվածություն
աղետներին”
դասընթացին:
Արդյունք:
Ստեղծվեց
Ալյանսի
հայաստանյան
ֆորումի
արտակարգ
իրավիճակներին
նախապատրաստվածության
պլանը
հետագա
կարողությունների
զարգացման
նպատակով:
2.
Հոկտեմբեր,
2012
–
գործընկեր
կազմակերպությունների
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ներկայացուցիչներ
մասնակցեցին “Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն
արտակարգ
իրավիճակներում”
դասընթացին:
Արդյունք:
Գործընկերները
արյունավետ
և
համակարգված
կմասնակցեն
արձագանքման
գործողություններին
արտակարգ
իրավիճակներում:
3.
2012թ-ի
նոյեմբեր-դեկտեմբեր
և
2013թի
հունվար-հունիս
ամիսներին
իրականացվեցին
2 բարեգործական ծրագրեր նպատակ ունենալով
աջակցել
սիրիացի
փախստականներին
Հայաստանում Ալյանսի հայաստանյան ֆորումի և
ՀԱԵ Արարատյան թեմի ակտիվ մասնակցությամբ:
Արդյունք: ՀԿՍ-ն իրականացրեց պարենի ապահովման
2 ծրագրեր մոտ 1000 ամենախոցելի ընտանիքների
համար: Կիրառվեց պլաստիկ քարտերի մեթոդը:
Դրանք պատրաստվեցին “Ալեքս Գրիգ” ՍՊԸ-ն կողմից,
արգելափակելով ծխախոտն ու ալկոհոլը: Օգնություն
ստացան մոտ 5500 մարդ նշյալ խանութների ցանցից:
- 2013թ-ի հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում
Ալյանսի հայաստանյան ֆորումի անդամ ԱՄՔՈՐ
հայաստանյան գրասենյակի կողմից տրամադրվեց 240
կտոր հիգիենիկ փաթեթներ, իսկ ՀԿՍ-ի կողմից` 1910 կտոր
1-ին անհրաժեշտության ապրանքներ, ներառյալ` 243
բանկա մեղր “Մեղրի արտադրություն Տավուշի մարզում”
ծրագրի կողմից, 15 փաթեթ վերմակ, 15 արկղ ատամի մածուկ
և խոզանակներ, 15 արկղ դպրոցական պարագաներ, 5
արկղ նորածնի իրեր և 25 արկղ հիգիենիկ պարագաներ:
Ծրագրի
աշխատակազմը
և
հատկապես
հոգևորականներն
այցելեցին
շահառուների
ընտանիքներ,
խորհրդատվություն
և
հոգևոր
աջակցություն ցուցաբերելով հարյուրավոր աղետյալների
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ընտանիքների,

որոնք

ունեին

դրանց

կարիքը:

-	Աշխատանքային
խումբը
հոգևորականների
աջակցությամբ
իրականացրեց
կարիքների
գնահատումներ սոցիոլոգիական հարցման միջոցով
ծրագրերի 2 փուլերի ընթացքում և իրականացրեցին
կարիքների գնահատում ծրագրի բոլոր փուլերի ընթացքում:
ՀԿՍ-ը
նախաձեռնեց
և
իրականացրեց
վիդեո-ֆիլմի
պատրաստումը
Շողակաթ
հեռուստաընկերության
հետ
համատեղ,
որը
ներկայացնում
է
սիրիացի
փախստականների
կյանքը
Հայաստանում,
ներառելով
նրանց
իսկ
ներկայացումն իրենց խնդիրների և ապրումների մասին:
Կայքի
հասցեն
է`
http://www.youtube.com/
watch?feature=player_detailpage&v=okDm5whC5J4

Այս
ամենի
արդյունքում
ամրապնդվել
է
համագործակցությունը
եկեղեցու
հետ,
ծրագրի
աշխատակազմը
ձեռք
է
բերել
փորձ
ու
նոր
կարողություններ, աճել է կամավորների և համայնքի
անդամների
ակտիվությունն
ու
մասնակցությունը
գործելու ծայրահեղ ծանր ու լարված իրավիճակներում:
Արդյունքում` հումանիտար օգնությունից զատ, տուժված
բնակչությանը տրամադրվել է հոգեբանական, հոգևոր և
բարոյական աջակցություն: Հումանիտար օգնությունը
տրամադրումը իրականացվել է ըստ նախատեսված
ստանդարտների, չափանիշների ե սկզբունքների: Ալյանսի
հայաստանյան ֆորումի ներդրումը մեծ աջակցություն
էր
բարելավելու
տուժված
բնակչության
սոցիալհոգեբանական բարեկեցությունն ու դիմակայմանը:
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#

Ծրագրի
համար

1.

2.

կարողությունների
զարգացման
ծրագիր
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Ծրագրի Անվանում

Տևողություն

11-CB1

Արդյունավետ ծրագիր
մշակելու դասընթաց

01.07.11 30.06.13

12-CB4

Քաղաքացիական
հասարակության
կայունացում
կարողությունների
զարգացման և փորձի
փոխանակման միջոցով

Իրանականացնող
զմակերպություն

Բյուջե

Դոնոր

Կլոր սեղան

€ 13 855

WCC/EF

€ 18 520

NCA

Կլոր սեղան

€ 7 849

D. Werk,
EED

Կլոր սեղան

€ 20 750

APRODEV

Կլոր սեղան
01.03.12 31.12.12
ՀԱԵ
Արագածոտնի
Թեմ

3.

12-CB4/1

Հացաթխման սոցիալական
ձեռնարկություն

4.

12-CB1

Կարողությունների
զարգացում ԿՍ
գործընկերների համար

5.

12-CB2

ԵՀՔ իրականացման
սոցիալ-տնտեսական
բարեփոխումների և կայուն
զարգացման մոնիթորինգ
Հայաստանում

6.

12-CB3

Գենդերային բռնության
կանխարգելում գենդերային
տրանսֆորմացիայի միջոցով

10.04.12 10.12.12

Կլոր սեղան

$30 000

UNDP

12-CB5

Գևորգյան Հոգևոր
Ճեմարանում Սոցիալական
Դիակոնիա դասընթացի
մշակում և գործնական
կիրառում

01.08.12 10.12.12

Կլոր սեղան

$16 792

UNDP

12-CB5/1

Գևորգյան Հոգևոր
Ճեմարանում Սոցիալական
Դիակոնիա դասընթացի
մշակում, գործնական
կիրառում և հավատքահեն
կազմակերպությունների
ֆոնդահայթայթման
կարողությունների
հզորացում

12.10.12 13.12.12

Կլոր սեղան

€ 2 685

EF

7.

8.

01.01.12 31.12.12
15.02.12 31.12.12
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ՀԿՍ-ի
կարողությունների
զարգացման
ծրագրի
նպատակն է խթանել քաղաքացիական հասարակության
զարգացումը`
մարդկային
և
ինստիտուցիոնալ
կարողությունների զարգացման ծրագրերի ծավալների
մեծացմամբ, համակարգված ուսուցման և Եկեղեցու
գործունեության տարբեր ոլորտներում, ՀԿ-ների և նրանց
ցանցերի միջև տեղեկատվության տարածման միջոցով։
Լինելով ՀԿՍ-ի գործունեության գերակա ոլորտներից
մեկը,
կարողությունների
զարգացումը
նպաստում
է
քաղաքացիական
հասարակության
կառույցների
հայեցակարգային
հասունացմանն
ու
ծրագրային
կառավարման հմտությունների կատարելագործմանը։
Այս խնդրի համար աստիճանաբար ընդլայնվում է ՀԿՍ-ի
կողմից միջամտության ոլորտների ցանկը՝ շեշտը դնելով
համակարգային ուսուցման և հատկապես մշակված
դասընթացների
վրա՝
ներառյալ
կազմակերպական
զարգացումը,
ռազմավարական
պլանավորումը,
մշտադիտարկումը,
բնապահպանությունը,
ՄԻԱՎ/
ՁԻԱՀ-ը, գենդերային բռնությունը, թմրամոլությունը,
և այլն, որոնք իրականացվում են պարբերաբար։
ՀԿՍ-ն իրականացնում է ծրագիրը՝ համագործակցելով
որակյալ արտաքին մասնագետների հետ և աստիճանաբար
ընդգրկելով սեփական աշխատակազմը՝ կազմակերպական
զարգացման, դիակոնիայի, “Մի վնասիր” մոտեցման,
համայնքային հոգեբանական-սոցիալական աջակցության
և այլ թեմաների դասընթացներ մատուցելու ուղղությամբ,
այսպիսով հզորացնելով սեփական կարողությունները՝
հաստատակամորեն զարգանալով դեպի գիտելիքների
վրա հիմնված և դասընթացային ու խորհրդատվական
ծառայություններ
մատուցող
կազմակերպություն։
Կարողությունների զարգացման ծրագրերն իրականացնելու
համար ՀԿՍ-ն օգտվում է ոլորտի մասնագետների և
խորհրդատուների
ծառայություններից՝
այսպիսով
երաշխավորելով
կարողությունների
զարգացման
ծրագրերի մատուցումը՝ համապատասխան որակով։
Կարողությունների հզորացում
հոգևորականների համար՝ ընտանիքների
բարօրությանն ուղղված նրանց
աշխատանքներին ի աջակցություն
ՀԿՍ-ը արդեն երկար տարիներ համագործակցում է
ՀԱԵ Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի
հետ՝ հոգևորականների կարողությունների հզորացման
ուղղությամբ՝
որպես
աջակցություն
նրանց
այն
աշխատանքին, որն ուղղված է համայնքի անդամներին
բարոյական աջակցություն և խորհրդատվություն տալուն՝
հանուն հայկական ընտանիքի բարօրության։ 2012թ. ջանքերն
ուղղված էին ընտանիքում բռնությունների բացառմանը։
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Ներընտանեկան բռնության մասին ֆորում թատրոն

Տարածաշրջանային

համաժողով դիակոնիայի
վերաբերյալ

ուսուցման
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Ավելի քան 5000 մարդ՝ դպրոցականներ, ուսուցիչներ,
ծնողներ, ամուսնության պատրաստվող զույգեր և
զինակոչներ ՀՀ ինը մարզերից և Երևանից մասնակցեցին
ուսուցողական
սեմինարների
ու
հանդիպումների՝
գենդերային կարծրատիպերի և Քրիստոնեական ընտանիքի
արժեքների վերաբերյալ։ Իրականացվեց հետազոտություն,
որպեսզի ծրագիրը իրականացվեր փաստերի վրա
հիմնվելով՝
գործողությունները
հնարավորինս
նպատակային ու արդյունավետ պլանավորելու և
իրականացնելու համար։ Ֆորում թատրոնի նորարարական
մեթոդը օգտագործվեց՝ լայն քննարկումներ ծավալելու
հանդիսատեսի հետ։ Ներկայացումը հենված էր հայ
կանանց իրական պատմությունների վրա։ Այն բեմադրվեց
Երևանում ու մարզերում և յուրաքանչյուր ներկայացման
վերջում հոգեբան մասնագետը ուղղորդում էր քննարկումը։
Դիակոնիա
2012թ.
Նոյեմբերին
Էջմիածնում
տեղի
ունեցավ
տարածաշրջանային համաժողով՝ դիակոնիայի ուսուցման
վերաբերյալ։ Համաժողովի նպատակն էր քննարկել
դիակոնիայի ներկա ավանդույթներն ու զարգացումներն
աշխարհի տարբեր եկեղեցիներում և դիտարկել դիակոնիայի
ավանդույթները Հայ Առաքելական Եկեղեցում։ Համաժողովը
մասնավորապես շեշտադրումներ էր կատարում այն
ուղղությամբ, թե ինչ մոտեցումներ է հարկավոր որդեգրել՝
Գևորգյան Աստվածաբանական Ճեմարանում դիակոնիայի
տեսական և գործնական դասընթացներ ներդնելու համար։
Համաժողովին
մասնակցեցին
35
հրավիրյալներ,
ովքեր ներկայացնում էին Հայ Եկեղեցին, հայկական
ակադեմիական ոլորտը, ՄԱԲՀ գործընկերության ցանցի
և Արևելյան ու Կենտրոնական Եվրոպայի հավատքահեն
կազմակերպություններ,
ինչպես
նաև
Արևմտյան
առաջավոր համալսարաններից դիակոնիայի տեսության
և փորձի մեջ մասնագիտացած հրավիրյալ խոսնակներ։
Ներկայացվեցին
դասախոսություններ
հետևյալ
թեմաներով. աստվածաբանական կրթություն և դիակոնիա;
զուգահեռներ դիակոնիայի և սոցիալական շխատանքի
միջև; ժամանակակից դիակոնալ ծառայությունները
Ռուսական Ուղղափառ Եկեղեցում, Հայկական Կաթոլիկ
Եկեղեցում և Բրիտանիայի բողոքական եկեղեցիներում;
ոգեշնչման ու նվիրվածության գործոնը համայնքները
փոխակերպելու ունակ դիակոնալ աշխատանքի համար;
ծուխը որպես Դիակոնիայի գործակալություններ, և այլն։
Քաղաքացիական հասարակության հզորացում
ՀԿՍ-ը
ԱՊՐՈԴԵՎ-ի
աջակցությամբ
նախաձեռնեց
և իրականացրեց ՔՀԿ-ների կողմից իրականացվող
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անկախ մոնիտորինգի ծրագիր՝ Հայաստանի երեք
մարզերում՝ ԵՄ-Հայաստան Գործողությունների պլանի
և ԱՀՌԾ շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի
նվաճումները և թերությունները ուսումնասիրելու համար։
Ծրագիրը
նպատակաուղղված
էր
քաղաքացիական
հասարակության զարգացմանը և մեծապես հենվում
էր
տեղական
ՔՀԿ-ների
կարողությունների
վրա՝
անկախ հասարակական մոիտորինգ իրականացնելու
համար։ 16 ՔՀԿ-ների ներկայացուցիչներ մասնակցեցին
ԵՀՔ-ի
շրջանակներում
իրականացվող
ծրագրերի
մոնիտորինգային գործիքին տիրապետելու դասընթացին։
Դասընթացի մասնակիցներից կազմված թիմերը այնուհետև
իրականացրեցին Գեղարքունիք, Շիրակ և Սյունիք
մարզերում իրականացվող 21 ծրագրերի մոնիտորինգ, որի
արդյունքում ներկայացրեցին հաշվետվություններ, որոնք
ներառում էին դիտարկումներ և հանձնարարականներ,
ինչպես
նաև
իրականացված
հասարակական
մոնիտորինգի հետագա քայլերի վերաբերյալ առաջարկներ։
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Microsoft Armenia-ի տրամադրած երկօրյա դասընթաց ՀԿՍ
աշխատակազմի համար

ՀԿՍ-ը կոորդինացրել և կազմակերպել է ՀԿՍ գործադիր
տնօրենի գործուղումը Նորվեգական եկեղեցական օգնություն
(ՆԵՕ): Մի շարք հանդիպումներ են տեղի ունեցել ՆԵՕ-ն
ներկայացուցիչների հետ համաձայնություններ են ձեռք
բերվել` շարունակելու համագործակցությունը ծրագրային
աշխատանքի ծրջանակներում ու ՀԿՍ-ին աջակցելով
կարողությունների
զարգացման
գործունեությունը
շարունակելու և կայունության մեջ ներդրում անելու համար:
ՆԵՕ-ն հետ քննարկումների արդյունքներին հետևողական
լինելով` ծրագրվում է իրականացնել ծրագիր գրելու,
դրամահավաքի
և
կարողությունների
հզորացման
ուղղությամբ
դաընթացներ:
Ստանձնած
լինելով
առաջնորդող դիրք Արևելյան Եվրոպայի և Կովկասի
Արևելյան Հիմնադրամի գործընկերների կարողությունների
հզորացման
ուղղությամբ
գործունեություն,
ՀԿՍ-ն
իրականացրեց կարիքների գնահատում, որի միջոցով
“սոցիալական ձեռներեցությունը” ընտրվեց որպես գերակա
թեմա: ՀԿՍ-ն իրականացրեց ներառական դասընթաց,
որը իրականացրեց Չեխական Դրամահավաքի Կենտրոնը,
որը
ծանոթացրեց
սոցիալական
ձեռներեցության
հիմունքներին,
օգնեց
գնահատելու
սոցիալական
ձեռներեցության մտահղացումների իրականալիությունը,
բիզնես պլաններ կազմելու և անհատական պլանների
վերաբերյալ
խորհրդատվություն`
տեղական
ՔՀԿների (Եկեղեցու հետ կապ ունեցող սոցիալական և
համայնքային կենտրոններ և ՀԱԵ Թեմեր, տեղական և
միջազգային հասարակական կազմակերպություններ) 17
ներկայացուցիչների համար: Ի հետևություն նախորդի,
որպես ՀԿՍ-ի առաջին փորձ ՀԿՍ-ի և Արևելյան Եվրոպայի

28

Դասընթաց

սոցիալական ձեռներեցության
վերաբերյալ

հիմունքների

ՔՀԿ-ների
14
ներկայացուցիչները
մասնակցեցին
ՀԿՍ-ի կազմակերպած “Ինչպես գրել հաջողակ ԵԽ
(Եվրոպայի Խորհուրդ) ծրագրի առաջարկ” դասընթացին:
Դասընթացը հիմնված էր Հայաստանում. Բելառուսում,
Ռուսաստանում և Ուկրաինայում գործող շահառու
կազմակերպությունների
կողմից
պարբերաբար
արտահայտվող կարիքի վրա: Մասնակիցները պրակտիկ
փորձ ունեցողից կարևոր նկատառումներ իմացան ԵԽ-ին
ծրագիր-առաջարկ գրելու պահանջների, հայեցակարգի
ձևակերպման գործիքը կառուցելու և ամբողջական
ծրագիրը գրելու վերաբերյալ: Դասընթացի մասնակիցները
բարելավեցին իրենց գիտելիքները ԵԽ-ի ծրագրերի համար
դիմելու գործընթացի մասին, որը ենթադրվում է որպես
արժեքավոր ներդրում ԵՄ ֆինանսավորման համար նրանց
հնարավորությունների բարձրացման համար, քանզի ուղիղ
և հավաստի ծրագրային ֆինանսավորումը նախապայման
է քաղաքացիական հասարակության և եկեղեցահեն
կազմակերպությունների համար` իրենց աշխատանքներն
իրականացնելու և նպատակները իրագործելու համար:
ՀԿՍ աշխատակիցը մշակեց և իրականացրեց դասընթաց
ՀԿՍ գործընկեր տեղական ՀԿ-ների 13 ներկայացուցիչների
համար այն թեմայով, թե ինչպես նախապատրաստել
տարեկան
պատմողական
ու
ֆինանսական
հաշվետվություններ: Մասնավորապես, մասնակցեցին
հետևյալ
կազմակերպությունները` Հայ Միասնության
Խաչ ՀԿ, Գյումրու սոցիալական կենտրոն, Մեծամոր
համայնքային կենտրոն, Ջրվեժ համայնքային կենտրոն,
Քարակերտ համայնքային կենտրոն, Մայր Աթոռ Ս.
Էջմիածնի Քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոն,
Գավառի համայնքային կենտրոն: ՀԿՍ-ի գործընկերները
պատրաստեցին իրենց տարեկան հաշվետվությունները:
ՀԿՍ-ը գործընկերներին նախապատրաստական փուլում
տրամադրեց ընթացիկ խորհրդատվություն, ինչպես նաև
աջակցեց, որպեսզի Գյումրու սոցիալական կենտրոնի
տպարանում (փոքր տպագրատուն է, որը ստեղծվել է
ՀԿՍ-ի աջակցությամբ` որպես շարունակականության
ու
կենտրոնի
ֆինանսական
ինքնաբավության
համար ներդրում) տպագրվեն վեց գործընկերների
հաշվետվություններ: Կարողությունների զարգացման այս
տեսակը ընտրվել էր այն նպատակով, որ բարելավվեն
գործընկերների աշխատանքի տեսանելիությունը, օգնեն
նրանց դառնալ ավելի թափանցիկ, միջոցներ հայթայթելու
համար ավելի լավ հնարավորություններ ունենան:
Microsoft Armenia կազմակերպությունը տրամադրեց
երկօրյա
դասընթաց
ՀԿՍ-ի
աշխատակազմի
անդամների
համար:
Դասընթացը
ներառում
էր
հիմնարար
գիտելիքների
տրամադրում
MS
Win-

29

dows 7, MS Office 2010 ծրագրերի վերաբերյալ:
“Framework”
բրիտանական
կազմակերպության
ներկայացուցիչ Բրյուս Բրիտոնը ՀԿՍ-ի աշխատակազմի
անդամներին տրամադրեց խորհրդատվություն` “Ինչպես
պլանավորել արտաքին ինստիտուցիոնալ գնահատումը”
թեմայով: Քանի որ ՀԿՍ-ը գտնվում էր 2011-2013թթ. եռամյա
ծրագրի իրականացման միջնամասում, հիմնվելով փորձի
վրա` կարիք կար գործունությունում կատարել անհրաժեշտ
փոփոխություններ` երաշխավորելու ՀԿՍ-ի աշխատանքի
համապատասխանությունը,
արդյունավետությունը,
ազդեցիկությունը և կայունությունը: Քանի որ ՀԿՍ-ի
միտումն է դառնալ գիտելիքահեն կազմակերպություն,
այս ուղղությամբ կատարվող աշխատանքը նույնպես
ուսումնասիրության
կարիք
ուներ:
Արտաքին
գնահատման արդյունքները և առաջարկությունները
կտրամադրեն
կարևոր
տեղեկատվություն
2013թ.
իրականացվելիք
ռազմավարական
պլանավորման
գործընթացի համար: Խորհրդատվության արդյունքում
մշակվեց
արտաքին
գնահատման
տեխնիկական
առաջադրանքը,
որը
նախապատրաստվեց
մասնակցային գործընթացի արդյունքում` լիարժեքորեն
ներգրավելով
ՀԿՍ
հոգաբարձուների
խորհրդի,
աշխատակազմի
և
տեղական
գործընկերներին:
ՀԿՍ-ը “Զարգացման կառավարման հիմնադրամ”-ի
(ԶԿՀ)
հետ
ձեռք
բերեց
համաձայնություն`
“Ուսուցանողների ուսուցում” միջազգային դասընթացին
ՀԿՍ-ի մասնակցության վերաբերյալ: ԶԿՀ-ն գլոբալ
ուսուցման, վերապատրաստման և խորհրդատվական
գործակալություն է, որը միջազգային համագործակցության
քսանհինգ տարուց ավելի փորձառություն ունի և
մատուցում
է
ծառայություններ`
աշխատակազմի
կարողությունների զարգացման, կազմակերպությունների
կատարողականների
բարձրացման,
համագործակցության և ցանցային աշխատանքների
ազդեցության
բարձրացման,
ծրագրերի
կայուն
արդյունքների ապահովման և այլ ոլորտներում: ՀԿՍ-ի
աշխատակազմի երկու ներկայացուցիչներ մասնակցեցին
“Ուսուցանողների ուսուցում” միջազգային դասընթացին
Նիդերլանդներում:
Օգտագործելով
դասընթացից
ստացված գիտելիքները և հմտությունները, ՀԿՍ-ի
աշխատակազմը 2012թ. հոկտեմբերին իրականացրեց
տարբեր ուսուցումներ, որոնք թվարկված են ներքևում:
“Աղետներին
նախապատրաստվածության
պլանավորում”
դասընթացը
կազմակերպվել
է
21
տեղական
գործընկերների
համար,
որի
արդյունքում մշակվել է “Եկեղեցիների համատեղ
գործողություն” Հայաստանյան ֆորումի աղետներին
նախապատրաստվածության
կարողությունների
զարգացման
պլանը:
“Համայնքահեն
սոցիալ-
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“Աղետներին

Դասընթաց

Դասընթաց

նախապատրաստվածության
դասընթաց

պլանավորում”

“Համայնքահեն
սոցիալ-հոգեբանական
աջակցության” վերբերյալ

“Ծրագրային աշխատանքի
զարգացում” վերբերյալ

հոգեբանական աջակցություն” դասընթացին մասնակցել
են գործընկեր կառույցների 23 ներկայացուցիչներ:
Դասընթացի մասնակիցները ստացել են գիտելիքներ ու
հմտություններ, որոնք հետագայում կարող են կիրառել
արտակարգ իրավիճակների առաջացման պարագայում:
ՀԿՍ-ի աշխատակազմը նախաձեռնեց և իրականացնում
է նաև ծրագրերի կառավարման կենսացիկլի բոլոր
փուլերին նվիրված դասընթաց “Ծրագրային աշխատանքի
հմտությունների զարգացում” երկարաժամկետ ուսուցումը,
որը բաղկացած է 3 մոդուլներից: Կազմակերպվեց
ուսուցման առաջին մոդուլը` “Մրցունակ ծրագրային
առաջարկների
կազմում”
թեմայով:
Դասընթացին
մասնակցել են ՀԿՍ-ի գործընկեր և հնարավոր գործընկեր
կառույցների 11 ներկայացուցիչներ: Մոդուլի ավարտին
ուսուցման
մասնակիցներին
հնարավորություն
ընձեռնվեց մշակել փոքր դրամաշնորհային ծրագիրառաջարկներ և դիմել ՀԿՍ-ի ֆինանասավորման
համար: Նախապես ձևավորված ընտրող հանձնաժողովը
մշակված գնահատման չափանիշների հիման վրա
ընտրեց լավագույն ծրագիր-առաջարկները, որոնք
ֆինանսավորվեցին
ՀԿՍ-ի
կողմից:
Ուսուցման
հաջորդ` “Ծրագրի կառավարման հիմունքներ” և
“Ծրագրերի կայունություն և հաշվետվողականություն”
մոդուլները
կիրականացվեն
2013թ-ին:
ՀԿՍ-ն պլանավորում է պարբերաբար իրականացնել
նմանատիպ
դասընթացների
շարքեր`
դառնալով
ծրագրային աշխատանքի ոլորտում ծառայություններ
մատուցող կազմակերպություն համայնքային խմբերի և
քաղաքացիական հասարակության կառույցների համար:

հմտությունների
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երկխոսության խթանում
հանուն
տարածաշրջանային
խաղաղության եվ հաշտեցման
ԾՐԱԳԻՐ
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#

Ծրագրի
համար

Ծրագրի Անվանում

Տևողություն

1.
2.

Իրանականացնող
զմակերպություն

Բյուջե

Դոնոր

11-PB1

Երկխոսության խթանում
հանուն տարածաշրջանային
խաղաղության և հաշտեցման

01.11.11–
31.12.14

Կլոր սեղան

€ 137 000

EPER

10-PB1

Մեծ եղեռն - հիշողությունների
բժշկում

01.01.1031.12.13

Կլոր սեղան

€ 18 000

WCC

ՀԿՍ-ի “Երկխոսության խթանում հանուն տարածաշրջանային խաղաղության
և
հաշտեցման”
ծրագիրը
նպատակ
ունի
հանրային
քննարկումների
և
երկխոսության միջոցով խթանել կառուցողական հասարակական տրամադրություն
տարածաշրջանային հաշտեցման վերաբերյալ Հայաստանում և Ադրբեջանում:
Մասնավորապես, այն նպատակ ունի`
- երկու երկրների հասարակությանը փոխանցել խաղաղության այլընտրանքային
հեռանկար,
հակառակ
կողմի
մասին
դրական
տեղեկատվություն;
խթանել
երիտասարդների,
հասարակական
կազմակերպությունների
դերն
ու
մասնակցությունը
ծրագրին,
որպես
կոնֆլիկտի
հաղթահարման
և
խաղաղության
հաստատման
գործընթացի
դրական
դերակատարների;
- նպաստել ազգային և միջազգային որոշումների կայացման մակարդակներում
(օրինակ` Ազգային ժողով, Արտաքին Գործերի Նախարարություն , ՄԱԿ,
ԵՀ,
ԵՄ)
ժողովրդական
դիվանագիտության
իրազեկության
բարձրացմանը:
Հայաստանն ու Ադրբեջանը 1988 թ-ին սկսեցին պայքարել հայաբնակ Լեռնային
Ղարաբաղի համար, որը Խորհրդային Ադրբեջանին է կցվել 1920 թ. Մոսկվայի
կողմից: Պայքարը վերածվեց իսկական հակամարտության այն ժամանակ, երբ երկու
երկրները 1991 թ-ին անկախացան Սովետական Միության փլուզումից հետո: 1994 թ-ին
հակամարտությունը սառեցվեց, իսկ հրադադարը շարունակվում է մինչև օրս: 1994 թ-ից ի
վեր Եվրոպական անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության հովանու
ներքո գործող և Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի կողմից համանախագահվող
Մինսկի խումբը համակարգում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների գործընթացը:
Երկու երկրներն էլ որպես իրենց քաղաքական բանակցությունների հենակետ
օգտագործում են Մինսկի խմբի 2007 թ- ի մադրիդյան առաջարկները: Կողմերի
միջև շարունակվող անհամաձայնության աղբյուր են մադրիդյան սկզբունքների այն
կետերը, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին և ինքնորոշման
իրավունքին, ԼՂՀ տարածքային ամբողջականությանն ու նրա շրջակա տարածքներն
Ադրբեջանին վերադարձնելուն, որոնք էլ հակամարտության արմատն են հանդիսանում:
Տարածաշրջանային խաղաղությանը հանրային մակարդակով նպաստելու համար,
որպես քաղաքական նախաձեռնության խումբ` Ինտերնյուս Ադրբեջան ՀԿ-ն Ադրբեջանից
և «Շողակաթ» հեռուստաընկերությունն ու Հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը
Հայաստանից, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի օրհնությամբ, Հայաստանում և Ադրբեջանում սկսեցին հանրային իրազեկման
արշավ և անցկացրին մի շարք քննարկումներ խաղաղության և հաշտեցման վերաբերյալ:
Ներգրավելով
քաղաքացիական
հասարակությանն
ու
երիտասարդներին,
աշխատանքային խումբը փորձեց հասնել ծրագրի կարճաժամկետ նպատակին`
դրական ազդեցություն ունենալ մարդկանց որոշակի մասի վերաբերմունքի վրա
ադրբեջանական կողմի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև
երկարաժամկետ հեռանկարում սեփական ներդրումն ունենալ երկարատև խաղաղություն
հաստատելու գործընթացում, որը ծրագրի ժամանակացույցի սահմաններից դուրս է:
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Կրկին կապ հաստատելով այն ժողովուրդների միջև,
որոնք մի ժամանակ բարեկամներ ու հարևաններ
են եղել, աշխատանքային խումբը փորձում է փոխել
հակամարտության մասին ունեցած կարծիքները և
հասկացնել, որ խաղաղության հասնելն ավելի հավանական
կլինի, եթե իրական փոփոխություններ կատարվեն
հասարակական գիտակցության մեջ: Տրամադրելով
անաչառ
տեղեկատվություն
և
երկու
երկրների
քաղաքացիական հասարակությունների և երիտասարդ
ակտիվիստների միջև հանդիպումներ անցկացնելով
երրորդ երկրում, ընկերական միջավայրում հնարավոր
է կոտրել խորապես արմատացած կարծրատիպերը
և թշնամու կերպարը մարդկանց ընկալման մեջ:
2012 թ-ին տեղի ունեցած մի շարք միջադեպեր խոչընդոտեցին
Հայաստանում
ծրագրի
լիարժեք
իրականացմանը,
որոնցից էին Հայաստանում ադրբեջանական ֆիլմերի
փառատոնի
արգելումը,
հրադադարի
խախտումը
(ըստ Բրյուսելում գործող Միջազգային ճգնաժամային
խմբի զեկույցի վերջին երկու տարիների ընթացքում
առնվազն 60 մարդ է զոհվել զինադադարի խախտման
պատճառով): Այս կապակցությամբ 2012 թվականի
նոյեմբերի 28 - ին, ռուսական և հայկական եկեղեցիների
գլուխները
միացան
Կովկասի
մահմեդականների
առաջնորդի
կոչին
վերջ
տալ
դիպուկահարների
հարձակումներին սահմանների վրա: Երրորդ պատճառը
հայ հասարակության բացասական արձագանքն էր
կապված Ռամիլ Սաֆարովի էքստրադիկցիայի հետ:
Տիրող բացասական տրամադրության պատճառով ծրագրի
գործողությունները
ժամանակավորապես
կասեցվել
են 2012-ին, սակայն 2013 թ-ին ՀԿՍ-ը շարունակել է
ծրագրված
գործունեությունը
ըստ
նախատեսվածի:

“

Մի օր մենք պետք է հասկանանք,
որ խաղաղությունը պարզապես
մի հեռավոր նպատակ չէ, որին
մենք ձգտում ենք, այլ այդ
նպատակին
հասնելու
միջոց:
Մենք խաղաղությանը պետք է
խաղաղ ճանապարհով հասնենք:

հանրային
քննարկումներ
Երեվանի
պետական
համալսարանում,
թեմերում
եվ
սոցիալական
կենտրոններում

”

Մարտին Լյութեր Քինգ
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Ֆինանսական տվյալներ
ՀԿՍ գործունեության ֆինանսավորումն ըստ աղբյուրների 2012թ. (ՀՀ դրամ)
Գերմանական բողոքական եկեղեցիների
միություն
Շվեյցարական եկեղեցական օգնություն

1.7%
13.5%

3.7%

24.5%

4.2%

30.0%
6.2%

7.8%

%

2.1

1.1%

10,369,400

միջեկեղեցական կազմակերպություն
Նորվեգական եկեղեցական օգնության

Նորվեգական եկեղեցական օգնության

77,703,930

Միավորված Ազգերի Կազմակերպության
Բնակչության Հիմնադրամ
Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհուրդ

Միավորված Ազգերի Կազմակերպության
Բնակչության Հիմնադրամ

20,246,448

Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհուրդ

1,507,569

ՀՀ կառավարություն (ԱԱՀ-ից ազատում)

1,905,676

ՀՀ կառավարություն (ԱԱՀ-ից ազատում)

5,564,302

Բանկային տոկոսներ

Բանկային տոկոսներ

Եկեղեցիների համատեղ գործողություններ ալյանս

16,027,884

Եկեղեցիների համատեղ գործողություններ
ալյանս
ԱՊՐՈԴԵՎ

ԱՊՐՈԴԵՎ

10,793,725

Շվեդական Եկեղեցի
Դիակոնիկ ծառայություն
“Արևելք” Հիմնադրամ

Դիակոնիկ ծառայություն

0.6%

Շվեյցարական եկեղեցական օգնություն

9,528,382

Շվեդական Եկեղեցի
0.7%

34,942,267

Համագործակցության զարգացման
միջեկեղեցական կազմակերպություն

Համագործակցության զարգացման

4.0%

Գերմանական բողոքական եկեղեցիների միություն

2,748,942
63,531,917
4,533,969
259,404,411

Ընդամենը

“Արևելք” Հիմնադրամ

Կատարված ծախսերն ըստ ծրագրային ուղղությունների 2012թ. (ՀՀ դրամ)

1%
Համապարփակ համայնքային զարգացում

119,932,202

Համապարփակ համայնքային զարգացում

Կարողությունների զարգացում

44,313,489

Կարողությունների զարգացում

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելում

32,854,312

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելում

Տարածաշրջանային հաշտեցում

2,670,588

Էկումենիկ շենքի վերանորոգում

14,585,103

Աջակցություն սիրիահայ փախստականներին

15,431,161

Հումանիտար օգնություն
ԿՍ վարչական ծախսեր և աուդիտ
Ընդամենը
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5,980,241
77,298,701
313,065,797

Տարածաշրջանային հաշտեցում

5%

5%

2%
25%

10%
14%
38%

Էկումենիկ շենքի վերանորոգում
Աջակցություն սիրիահայ փախստականներին
Հումանիտար օգնություն
ՀԿՍ վարչական ծախսեր և աուդիտ
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ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Հայաստանյան Միջեկեղեցական Բարեգործական Կլոր սեղան հիմնադրամ
հասցե՝ հհ, արմավիրի մարզ, էջմիածին 1101, մայր
աթոռ սբ. էջմիածին
հեռ.՝ +374 10 517 157
ֆաքս՝ +374 10 517 436
ինտերնետային կայք՝ www.roundtable.act.am

