








Մեկնարկեց «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ 
աշխատունակության խթանման» ծրագիրը

- Ես Անահիտն եմ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքից՝ 
Երիտասարդական ակումբի պատասխանատուն։ Ինչպես 
Հայաստանի այլ քաղաքներում, Սևանում բնակվող 
երիտասարդներն էլ ունեն շատ խնդիրներ։ Մեր քաղաքին 
այս ծրագիրն անհրաժեշտ է, այն հնարավորություն կտա 
հասկանալ, թե մեր քաղաքի երիտասարդներն ինչ 
կարիքներ ունեն, և ըստ այդմ կփորձենք նրանց օգնել։

Անահիտը, Գայանեն, Մերին ու Սոֆին  Հայկական Կարմիր 
խաչի ընկերության Սևանի, Դիլիջանի, Իջևանի ու Գավառի 
կամավորներ են, որոնք ներգավված են «ԵՄ-ն հանուն 
երիտասարդության՝ աշխատունակության խթանման» 
ծրագրում և առաջնորդելու են իրենց քաղաքների 
Երիտասարդական ակումբները։ 

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության՝ աշխատունակության 
խթանման» ծրագիրն իրականացվելու է մինչև 2021թ. և 
ներառելու է սահմանափակ հնարավորություններով 16-30 
տարեկան 4000 երիտասարդների Գեղարքունիքի և 
Տավուշի մարզերում` այդ թվում նաև հաշվարկային 
տվյալներով խոցելի 300 երիտասարդի, ովքեր կրում են 
զինված հակամարտության և արտագնա աշխատանքի 
բացասական հետևանքները:

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախաձեռնության 
շրջանակներում իրականցվող ծրագիրը կազմվել է 
Դանիական Կարմիր խաչի կողմից` Հայկական, 
Վրացական և Բելառուսական Կարմիր խաչի ազգային 
ընկերությունների հետ համագործակցությամբ: Ծրագրի 
նպատակն է սահմանափակ հնարավորություններով 
երիտասարդների շրջանում խթանել կրթություն ստանալու 
և աշխատելու հնարավորությունները: Հայաստում 
ծրագիրը ներառելու է սահմափակ հնարավորություններով 
16-30 տարեկան 4000 երիտասարդների Գեղարքունիքի և 
Տավուշի մարզերում՝ այդ թվում նաև հաշվարկային 
տվյալներով առավել խոցելի 300 երիտասարդի, ովքեր 
տուժել են զինված հակամարտության և արտագնա 
աշխատանքի բացասական հետևանքներից: Մոտ 60 
երիտասարդ խորհրդատվական և տեխնիկական 
ա ջ ա կ ց ո ւ թ յ ո ւ ն  կ ս տ ա ն ա ն ՝  ս ե փ ա կ ա ն  բ ի զ ն ե ս 
գաղափարներն իրականացնելու համար: Կարմիր խաչի 
1 0 0  կ ա մ ա վ ո ր ,  պ ե տ ա կ ա ն  և  ո ւ ս ո ւ մ ն ա կ ա ն 
հաստատությունների, աշխատանքի տեղավորման 
գ ո ր ծ ա կ ա լ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի  ո ւ  բ ա ժ ա ն մ ո ւ ն ք ն ե ր ի ,  
հասարակական և կորպորատիվ կազմակերպությունների 
70 ներկայացուցիչ ակտիվորեն կմասնակցեն ծրագրի 
պլանավորման, իրականցման, մոնիտորինգի և փորձի 
փոխանակման գործընթացներին:

Launch of EU4Youth: Fostering potential for 
greater employability project 

“I am Anahit, from Sevan, Gegharkunik. I am responsible 
for the Youth Club. Like other cities of Armenia, Sevan 
residents have many problems. Our city needs this 
project, it will give an opportunity to understand what our 
young people need and try to help them”.
 
Anahit, Gayane, Mary and Sofi are volunteers of the 
Armenian Red Cross Society from Sevan, Dilijan, Ijevan, 
and Gavar, which are involved in the EU4 Youth fostering 
potential for greater employability program and lead the 
Youth Clubs of their towns.

The project under the EU4Youth initiative has been 
developed by the Danish Red Cross (Dansk Rode Kors) 
and its partners in co-applicants Belarus Red Cross 
Society, Armenia Red Cross Society, and Georgia Red 
Cross Society. The project will improve education and 
employment opportunities for disadvantaged youth 
groups. In Armenia, the project will involve 4000 
disadvantaged young people aged 16-30 years in Tavush 
and Gegharkunik regions of which 300 are expected to be 
acutely vulnerable such as young men affected by conflict 
or labour migration. 60 young women and men will be 
supported with their business ideas. 

100 Volunteers from Red Cross and partners, and 70 
representatives from government institutions, education 
and labour departments, NGOs and private sector will also 
benefit from the project.







Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը 

մարդասիրական օգնություն  տրամադրեց Շիրակի 

մարզի Առափի, Սառնաղբյուր և Նահապետավան 

համայնքների` կարկուտից առավել տուժած 

ընտանիքներին

Նոյեմբերի 5-ից՝ Շիրակի մարզի Առափի, Սառնաղբյուր և 

Նահապետավան համայնքների՝ 2018թ․ օգոստոսի 17-ին և 

18-ին տեղացած ուժեղ կարկուտի հետևանքով ամենաշատը 

տուժած 1097 ընտանիք՝ ընդհանուր առմամբ 5012 մարդ, 

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության (ՀԿԽԸ) կողմից 

ստացավ մարդասիրական օգնություն՝ դրամական 

աջակցության տեսքով։ «Հայբիզնեսբանկի» Գյումրու և 

Արթիկի մասնաճյուղերի միջոցով այդ ընտանիքների 

յուրաքանչյուր անդամ ստացավ 22 440 ՀՀ դրամ 

(ընդհանուր առմամբ՝ 112 469 280 ՀՀ դրամ)։

Այս տարի օգոստոսին Շիրակի մարզում տեղացած 

աննախադեպ ուժեղ կարկուտը ոչնչացրել էր մարզի գրեթե 

ամբողջ բերքը։ Պաշտոնական տվյալներով խիստ տուժել 

են 11 համայնքների 2202 տնտեսություններ և ավելի քան 

780 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։ 

Աղետի հասցրած ընդհանուր վնասը կազմել է 903․54 միլիոն 

ՀՀ դրամ։

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը՝ որպես 

կառավարությանն աջակցող կազմակերպություն 

մարդասիրական ոլորտում, տվյալ համայնքերին 

աջակցելու նպատակով, իրականացրել էր կարիքների 

գնահատում, որի արդյունքում ամենախոցելի էին 

համարվել Առափին, Սառնաղբյուրը և Նահապետավանը՝ 

որպես առավել տուժած համայնքներ (բերքի 80-100 տոկոսը 

կորցրած)։ Մարզային և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների հետ համագործակցությամբ՝ ճշգրտվել և 

հստակեցվել են առավել տուժած ընտանիքների 

ցուցակները։

Մ ի ջ ո ց ն ե ր  հ ա յ թ ա յ թ ե լ ո ւ  ն պ ա տ ա կ ո վ  Հ Կ Խ Ը - ն 

համապատասխան ծրագրով դիմել էր Կարմիր խաչի և 

Կարմիր մահիկի ընկերությունների միջազգային 

ֆեդերացիայի Աղետներին արձագանքման արտակարգ 

իրավիճակների ֆոնդին և ստացել 257․134 շվեյցարական 

ֆրանկ  (124  671  419  ՀՀ  դրամ)  տուժածներին 

մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։

Մարդասիրական օգնություն՝ Սիրիայի ժողովրդին

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության (ՀԿԽԸ), ՌԴ և ՀՀ 

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների և Ռուս-

հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի 

համատեղ ջանքերով, հուլիսի 12-ին Սիրիայի Արաբական 

Հանրապետություն ուղարկեց  94 տոննա մարդասիրական 

օգնություն՝ սննդի տեսքով (ձեթ, բրինձ և հնդկաձավար)։  

Մարդասիրական բեռն ընդունեց և Սիրիայի ճգնաժամի 

հետևանքով տուժած բնակչությանը բաշխեց Հայկական 

Կարմիր խաչի ընկերության գործընկեր Ազգային 

ընկերությունը՝ Սիրիայի Կարմիր մահիկը։ Օգնության 30 

տոննան բաշխվել է Հալեպում՝ Հայոց Բերիոյ թեմի 

առաջնորդության միջոցով։

Armenian Red Cross Society provided humanitarian 
aid to the families most affected by hailstorm of 
Arapi, Sarnaghbyur and Nahapetavan communities in 
Shirak region.  

 Starting from November 5, 1097 families, most affected by 
the strong hailstorm, 5012 persons in general, received cash 
assistance from Armenian Red Cross Society. Each person 
received AMD 22,440 (in total AMD 112,449,280)  through 
the branches of "Armbusinessbank” Gyumri and Artik.
 
On August 17 and 18, the hailstorm damaged almost all yield 
capacity in Shirak region of Armenia. 11 communities with 
2,202 households and over 780 hectares of agricultural lands 
were severely affected, according to the official data. The 
total damage caused by the disaster amounted to 903.54 
million drams. 

ARCS role as an auxiliary to the Government in the 
humanitarian field carried out an assessment of needs, in 
order to support those communities, as a result, the most 
affected three communities were selected Arapi, 
Nahapetavan, Sarnaghbyur community (lost almost 80-100 
per cent of crops).

The lists of the most affected families have been clarified in 
collaboration with regional and local self-governance bodies.

In order to receive funds, the ARCS has applied to the 
Emergency Response Fund of the International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies and has received 
257,134 Swiss francs (124 671 419 AMD) to provide 
humanitarian assistance.

Humanitarian Aid for the people of Syria

With the joint efforts of Armenian Red Cross Society (ARCS), 
RA and RF Ministries of Emergency Situations and Russian-
Armenian Centre of Humanitarian Response, on 12 July, 94 
tons of humanitarian aid has been provided to the Syrian Arab 
Republic in the form of food parcels (oil, rice and buckwheat). 
The humanitarian cargo will be accepted and redistributed to 
the population affected by the Syrian crisis by the Syrian Red 
Crescent, Armenian Red Cross Society's partner National 
Society. 30 tons of relief will be distributed in Aleppo, through 
the Armenian Diocese of Beroea. 
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