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Ռազմավարական ուղղություններով գործու-
նեություն իրականցնելիս հատուկ ուշադրութ-
յուն ենք դարձրել ՀԿԽԸ զարգացման գործ-
ընթացներին, մասնավորապես՝ Ազգային 
ընկերության մարզային մասնաճյուղերի շարու-
նակական զարգացմանը, տեղական ռեսուրս-
ների մոբիլիզացմանը, արտակարգ իրավիճակ-
ներին արձագանքելու պատրաստվածության 
բարձրացմանը և անվտանգության մշակույթի 
տարածմանը։ 

ՀԿԽԸ մարզային մասնաճյուղերում կամավոր-
ների ու անձնակազմի ներուժի՝ հմտութ-
յունների ու կարողությունների զարգացումը, 
հնարավորություն է ընձեռում տարեցտարի 
բարձրացնելու մատուցվող ծառայությունների 
որակը և գործընթացների թափանցիկությունը, 
ինչը նպաստում է համայնքների դիմակայու-
նության բարձրացմանը։

Շարունակել ենք երիտասարդությանն ուղղ-
ված ծրագրերը՝  նպաստելով նրանց  կայուն 
զարգացմանն ու աշխատաշուկայում մրցունա-
կության բարձրացմանը։ 

Անցավ ևս մեկ տարի՝ լի հնարավորություն-
ներով ու  մարտահրավերներով,  ձեռք-
բերումներով ու դժվարություններով։ Մեր 
տարածաշրջանը շարունակում է մնալ աշ-
խարհի այն թեժ կետերից մեկը, որտեղ 
տարբեր ճգնաժամերը խոցելի խմբերի 
մարդասիրական կարիքներն ավելի ու ավելի 
են խորացնում։ Այս իրավիճակում մարդա-
սիրական կազմակերպությունների դերն ու 
նշանակությունն ավելի են կարևորվում, և 
մենք շարունակում ենք իրականացնել մեր 
առաքելությունը հենց այդ պատասխա-
նատվության գիտակցությամբ։ 

Another year has passed, full of opportunities 
and challenges, achievements and difficulties. 
Our region remains one of the hotspots in the 
World, where various crises deepen the 
humanitarian needs of vulnerable groups. In 
this situation, the role and significance of 
humanitarian organizations are becoming 
more and more important; we continue to carry 
out our mission with the awareness of that very 
responsibility.

We have continued the programs aimed at the 
Youth, contributing to their sustainable 
development and increasing competitiveness 
in the labor market.

While carrying out activities in strategic 
directions, we paid special attention to the 
ARCS development processes, in particular, 
the continuous development of the regional 
branches of the National Society, the 
mobilization of local resources, the increase of 
preparedness to respond to emergencies, and 
the spread of safety culture.

The development of skills and capacities of 
volunteers and staff in ARCS regional 
branches provides an opportunity to increase 
the quality of services provided, and the 
transparency of the processes, year by year, 
which contributes to increasing the resilience 
of communities.



Մեր գործընկերների վստահությունն ու 
շահառուների երախտագիտությունը մեզ 
օգնում է առաջ շարժվել՝ ներգրավելով նոր 
ռեսուրսներ և իրականացնելով նոր ծրագրեր՝ 
առավել խոցելի խմբերի մարդասիրական 
կարիքներին բազմակողմանի արձագանք 
ապահովելու համար։ 

Տարեցտարի առավել խորը և արդյունավետ 
համագործակցություն է  հաստատվում 
պետական կառավարման և տեղական ինքնա-
կառավարման մարմինների հետ,  ին չը 
հնարավորություն է տալիս, տանել մեր աջակ-
ցող դերն ու համատեղ և համակարգված 
իրականանցնել խիստ կարիքի վրա հիմնված 
արձագանք։ 

Մեծ աշխատանք ենք տարել կամավորության 
գաղափարի հանրայնացման և կամավորական 
ներուժի զարգացման ուղղությամբ։ 

2019 թվականին, շարունակելով մեր ակտիվ 
գործունեությունը բոլոր ռազմավարական 
գործունեություններով, կարող ենք փաստել, որ  
նոր գործընկերներ և ռեսուրսներ ներգրավելու 
և շահառուների առավել լայն շրջանակ 
ընդգրկելու ուղղությամբ մեր ջանքերն ապար-
դյուն չեն անցել։ 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր 
մշտական և նոր գործընկերներին, փորձառու և 
սկսնակ կամավորներին՝ մեր մարդասիրական 
առաքելության իրականացմանն աջակցելու 
համար։ 

The trust of our partners and the gratitude of 
the beneficiaries help us move forward by 
attracting new resources and implementing 
new programs to provide a comprehensive 
response to the humanitarian needs of the 
most vulnerable groups.

We have done a lot of work to promote the idea 
of v  olunteering and to develop volunteer 
potential.

In 2019, continuing our active work in all 
strategic directions, we can state that our 
efforts to attract new partners, resources and a 
wider range of beneficiaries have not been in 
vain.

From year to year, deeper, more effective 
cooperation is established with state 
government and local self-government bodies, 
which enables us to play our auxiliary role, and 
jointly and systematically implement response 
based on the urgent needs.

We thank our permanent and new partners, 
experienced and beginner volunteers for 
supporting our humanitarian mission.
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Մայիսի 22-23 կազմակերպվեց աշխատաժողով, 
որի ընթացքում քննարկվեց և վերջնականացվեց 
Հայաստանում Կարմիր խաչի շարժման կողմից 
արտակարգ իրավիճակների դիմակայության 
գործողությունների ծրագիրը։ Աշխատաժողովին 
մասնակցում էին ՀԿԽԸ բոլոր բաժինների ղեկա-
վարները, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և 
Կարմիր խաչի և կարմիր մահիկի ընկերությունների 
միջազգային ֆեդերացիայի, Ավստրիական, Շվե-
ցարական, Դանիական և Գերմանական Կարմիր 
խաչերի ներկայացուցիչները։ 

ՀԿԽԸ ղեկավար կազմի համար Կարմիր խաչի 
միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ հունիսին 
կազմակերպվեց շտաբային ուսումնավարժանք, որի 
սցենարն էր Երևանում մասշտաբային քաղաքա-
ցիական ընդվզումները։ Ուսումնավարժանքի ժամա-
նակ ամրապնդվեցին ՀԿԽԸ կարողությունները` ար-
ձագանքելու վերոհիշյալ արտակարգ իրավիճակ-
ներին, ինչպես նաև վերլուծվեցին ուսումնավար-
ժանքների արդյունքները և սահմանվեցին կազմա-
կերպության արձագանքման կարողությունների հե-
տագա զարգացման ուղիները։

Արտակարգ իրավիճակներին համատեղ նախա-
պատրաստվելու և արձագանքելու ընթացակարգերը 
հստակեցնելու նպատակով ՀԿԽԸ ձեռնամուխ եղավ 
կնքելու փոխըմբռնման հուշագրեր Վայոց Ձորի, 
Տավուշի մարզային իշխանությունների հետ։  

ՀԿԽԸ աշխատակիցները և կամավորները, ինչպես նաև 
Երևանի արագ արձագանքման խումբը մասնակցեցին 
ԱԻ նախարարության և ՄԱԿ-ի փախստականների 
հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրեսենյակի 
կողմից կազմակերպված ուսումնավարժանքին, որի 
սցենարն էր Միջին արևելքում ծագած հակամար-
տության հետևանքով բնակչության հոսքը դեպի Հա-
յաստան։ Ուսումնավարժանքի ժամանակ ամրա-
պնդվեցին ՀԿԽԸ, պետական և ոչ պետական շա-
հագրգիռ կողմերի հետ համատեղ արձագանքման 
գիտելիքները, ներկայացվեցին նման արտակարգ 
իրավիճակի դեպքում արձագանքմանը մասնակցելու 
ՀԿԽԸ կարողությունները։ 
ՀԿԽԸ աշխատակիցները և կամավորները ամրա-
պնդեցին իրենց գիտելիքները և հրահանգչային 
հմտությունները դրամային հումանիտար աջակցության 
ոլորտում, մասնակցելով Դանիական Կարմիր խաչի 
կողմից կազմակերպված քառօրյա հրահանգչային 
դասընթացին։ 
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մասնավորապես`  Կառնուտ,  Բասեն,  Հովիտ,  Կամո, 
Ջրառատ և Շիրակ համայնքներում ՀԿԽԸ կողմից իրա - 
կանացվեց մարդասիրական օգնության տրամադրում 
աղետից առավել տուժած մարդկանց։
Ընդհանուր առմամբ ծրագրում ընդգրկվեցին 925 
ընտանիք՝ 4606 մարդ, որոնց տրամադրվեց դրամական 
աջակցություն։ «Հայբիզնեսբանկի» Գյումրու և Անի 
մասնաճյուղերի միջոցով շահառու ընտանիքներից 
յուրաքանչյուր  անդամ  ստացավ  32 575  ՀՀ  դրամ:

Կարկուտի  հետևանքով  Շիրակի մարզի 14  համայնքի 
բնակիչներ կորցրել էին գրեթե ամբողջ բերքը։ 
Պաշտոնական տվյալների համաձայն խիստ տուժել էին 
14 համայնքների 3900 տնտեսություններ և ավելի քան 
2065 հա ցանքատարածություն։ Աղետի հասցրած 
ընդհանուր վնասը կազմել է 560 մլն դրամ:
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը՝ որպես 
կառավարությանն օժանդակ կազմակերպություն 
մարդասիրական ոլորտում, տվյալ համայնքներին 
աջակցելու նպատակով, իրականացրել էր կարիքների 
գնահատում, որի արդյունքում ամենախոցելի էին 
համարվել Կառնուտ, Բասեն, Հովիտ, Կամո, Ջրառատ և 
Շիրակ համայնքները, որտեղ կարկտի հետևանքով 
մարդիկ կորցրել էին բերքի 75-100 տոկոսը։ Մարզային 
և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ 
համագործակցությամբ՝ ճշգրտվել և հստակեցվել են 
առավել տուժած ընտանիքների ցուցակները։ Միջոցներ 
հայթհայթելու նպատակով ՀԿԽԸ-ն համապատասխան 
ծրագրով դիմել էր Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի 
ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիայի Աղետնե-
րին արձագանքման  արտակարգ  ֆոնդին  և  ստացել 
318․7  10 շվեյցարական ֆրանկ (152․3  43․380 ՀՀ դրամ) 
աղետից առավել տուժածներին մարդասի-րական 
օգնություն տրամադրելու համար։

Պատրաստ լինել արձագանքելուն. 
Արդիականացված պատրաստվածություն և արձա-
գանքման կարողություններ Հարավային Կովկասում

Ծրագիրը մեկնարկել է 2019թ-ի հունվարին և նպատակ 
ունի նպաստել Հայաստանի բնակչության պաշտպա-
նության համակարգերի պատրաստվածության  
մակարդակի  բարձրացմանը,  բնակչության պաշտպա-
նության  և  հումանիտար օգնության  դերակատարների

Մարդասիրական օգնություն Շիրակի մարզում 
կարկտահարությունից տուժածներին

Ամրապնդվեց ՀԿԽԸ արտակարգ իրավիճակներին 
արձագանքելու կարողությունները, մասնավորապես 
դասընթացների միջոցով թարմացվեցին և ամ-
րապնդվեցին մարզային 5 արձագանքման թիմերի առա-
ջին օգնության և սոցիալ-հոգեբանական աջակցության 
գիտելիքները, յուրաքանչյուր արձագանքման թիմի 
համար կազմակերպված ուսումնավարժանքների ըն-
թացքում թիմերի անդամները գործնականում կիրա-
ռեցին իրենց գիտելիքները և ամրապնդեցին իրենց 
արձագանքման հմտությունները։

2019թ․ հունիսին, Շիրակի մարզում տեղի ունեցած 
կարկուտի հետևանքով տուժած համայնքներից վեցում, 

միջև համագործակցությունն ընդլայնելու միջոցով: 
Ծրագրի հիմնական թիրախ հանդիսանում են ՀԿԽԸ 
Երևանի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի և 
Սյունիքի մարզերի արձագանքման թիմերը, ինչպես նաև 
բնակչության պաշտպանության ոլորտում համագոր-
ծակցող կառույցները:
2019թ․ -ին, համագործակցելով ՀՀ Արտակարգ 
իրավիճակների նախարարության, մարզային և տեղա-
կան իշխանությունների և այլ շահագրգիռ գործ-
ընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ հնարավոր 
դարձավ գրանցել հետևյալ հիմնական ձեռքբերումները․ 
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Տարբեր ճգնաժամային իրավիճակների հետևանքով 
առաջացած բնակչության հոսքերը և տեղաշարժը 
դառնում են  մարդկանց իրավունքների ոչ լիարժեք 
կատարման, հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերի 
խոցելիության աճի, սոցիալական և հոգեբանական 
ծանր իրավիճակների, բռնության և մարգինա-
լացման պատճառ։ ՀԿԽԸ-ն Բնակչության տեղա-
շարժի ուղղությամբ իրականացնում է ռեսուրսների 
հայթայթում և իրականացնում է ապաստան հայցող-
ների, փախստականների, փախստականի նման 
կարգավիճակ ունեցող և տեղահանված անձանց 
պաշտպանությանն ու ինտեգրմանն ուղղված ծրա-
գրեր։

2019թ․ ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գրա-
սենյակի հետ սերտ համագործակցությամբ տեղա-
հանված բնակչությանն աջակցելու նպատակով 
շարունակել ենք մեր գործունեությունը ապաստան 
հայցողների ընդունման պայմանների բարելավման, 
ընտանիքների ինքնաբավության և ինտեգրման 
ապահովման, սեռով և գենդերով պայմանավորված 
բռնության դեպքերի կանխարգելման և արձագանքման 
ուղղությամբ։ 

2019 թվականին ՀՀ-ում ապաստանած փախստական 
ընտանիքների համար Հայկական Կարմիր խաչի 
ընկերությունն իրականացրել է տնտեսական ին-
տեգրմանն ուղղված  բազմաբնույթ ծրագրեր, որոնցից էր 
եկամտաբեր գործունեության խթանումը՝ համա-
պատասխան գործիքների, սարքավորումների կամ 
խոշոր եղջերավոր անասունների տրամադրումը։  
Եկամտաբեր գործունեությունը փասխտականների շրջա-
նում ամենապահանջված աջակցության ձևը դարձավ: 
Խոհարարական, վարսահարդարման, մեքենայի վերանո-
րոգման և մի շարք այլ ոլորտների աջակցությունը հնա-
րավորություն է տալիս փախստականներին ու տեղա-
հանված անձանց սեփական փոքր բիզնեսը սկսել 
Հայաստանում։

 2019 թվականին Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության 
կողմից 157 փախստական կամ փախստականի նման 
կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներ, որոնք Հայաստան 
էին եկել Սիրիայից, Ադրբեջանից, Եմենից, Նիգերից ու 
Լեռնային Ղարաբաղից, ստացան համապատասխան 
գործիքներ և բիզնես-խորհրդատվություն՝ սեփական 
ինքնաբավությունը ապահովելու և եկամուտ վաստա-
կելու նպատակով։ 
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Ընդհանուր առմամբ 282 մտահոգության առարկա 
հանդիսացող (ապաստան հայցողներ, փախստականի 
կարգավիճակ ստացած,  փախստականի նման 
կարգավիճակ ունեցող և տեղահանված) անձ դիմել է 
ՀԿԽԸ՝ տարբեր կարիքներով։ 2019թ․ Սյունիքի, Լոռու, 
Տավուշի և Շիրակի մարզերի մարզային մասնա-
ճյուղերի միջոցով և ՀՀ ԱԱԾ ու ոստիկանության անձ-
նագրային   և  վիզաների   վարչության    հետ    սերտ

համագործակցությամբ՝ սահմանակետերի, ինչպես 
նաև Զվարթնոց միջազգային և Գյումրու օդանավա-
կայաններում պարբերաբար իրականացրել ենք  
սահմանի մոնիթորինգային 54 այցելություն, նշված 
պետական գերատեսչությունների աշխատակիցների 
վերապատրաստումներ։ Տարվա ընթացքում սահմա-
նակետերում մի քանի ապաստան հայցողի և պո-
տենցիալ ապաստան հայցողի աջակցություն է տրա-
մադրվել խորհրդատվության և ուղղորդման միջոցով։ 
Մենք որոշել ենք կարիքներն ու ծանոթացրել ենք 
ապաստան հայցելու ընթացակարգերին՝ ազգային 
օրենսդրության համաձայն, ինչպես նաև մեր գործու-
նեությամբ նվազեցրել ենք հետդարձի հնարավոր 
դեպքերը։ 

Ամեն շաբաթ մոնիտորինգային այցեր ենք իրակա-
նացրել նաև  ՀՀ  միգրացիոն  ծառայության  ապաստան  

Սահմանակետերում աշխատող համապատասխան 
անձնակազմի՝ ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի 
ներկայացուցիչների և ՀՀ ոստիկանության անձնագը-
րային և վիզաների վարչության աշխատակիցների 
համար կազմակերպվել են մի շարք դասընթացներ և 
կլոր սեղաններ՝ փախստականների և ապաստան 
հայցողների իրավունքների, միջազգային և տեղական 
ընթացակարգերի, Եվրամիության լավագույն փորձի և 
այլ նմանատիպ թեմաների վերաբերյալ։

անգլերեն, պուշտու, եզդիերեն, քրդերեն և այլ լեզուներով։   
Սեռով ու գենդերով պայմանավորված բռնությունների 
(ՍԳՊԲ) կանխարգելման նպատակով 4 դասընթաց ենք 
անցկացրել մտահոգության առարկա հանդիսացող 74 
անձանց համար։ Սեռով  ու գենդերով պայմանավորված 
բռնությունների դեմ պայքարի 16-օրյա քարոզարշավի 
շրջանակներում 143 մտահոգության առարկա հանդիսա-
ցող կանայք և տղամարդիկ ներգրավվել են տարբեր 
միջոցառումներում /խոհարարության օր՝ Մասիսի բարե-
գործական ճաշարանում, Tedx, ՛՛Կանայք պատմության 
մեջ՛՛ գրքի քննարկում/: Սեռով և գենդերով պայմանա-
վորված բռնությունների կանխարգելում բաղադրիչով 
իրականացվել է նաև 2 դասընթաց թարգմանիչների 
համար/ 28 մասնակից/, համագործակից կառույցների 
համար 3 դասընթաց, ստեղծվել են համայնքային 
աշխատանքային խմբեր/ Արմավիր, Բագրատաշեն, 
Չարենցավան,Դարբնիկ, Գեղարքունիք, Սյունիք, որոնք 
վերհանելով տեղի հիմնախնդիրները ստացել են 
գրանտներ՝ դրանք լուծելու նպատակով: Շուրջ 163 
փախստական և տեղացի երիտասարդների համար 
2019թ․ ընթացքում իրականացվել է նաև ՍԳՊԲ ոչ 
ֆորմալ 12 հանդիպում-զրույցն, մտահոգության 
առարկա հանդիսացող փախստական երիտասարդների 
համար իրականացվել են ամառային և ձմեռային 
դպրոցներ՝ ՍԳՊԲ կանխարգելում թեմայով /ընդհանուր 
52 մասնակից/:

հայցողների կացարանում, որտեղ անհատական խոր-
հըրդատվություններ ենք տրամադրել՝ իրավական, բժշկա-
կան, հոգեբանական, բնակության վայրի, աշխատանքի, սո-
ցիալական կարիքների և այլ թեմաներով։
Խորհրդատվությունների ընթացքում ՀԿԽԸ և այլ համա-
գործակից  կառույցների  խնդրանքով ապահովվել  է 1613 
ժամ բանավոր և 306 էջ գրավոր թարգմանություն՝ 
պարսկերեն,  թուրքերեն,  արաբերեն,  ֆրանսերեն,  ռուսերեն,
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2019 թվականի նոյեմբերին ՀԿԽԸ Քուվեյթի Կարմիր 
մահիկի հետ համագործակցությամբ մեկնարկեց 
աջակցության նոր ծրագիր՝ ի օգնություն Հայաստան 
տեղահանված սիրիահայերի: Երկու ընկերությունները 
Բրյուսելում կնքեցին համագործակցության հուշագիր: 
Ծրագիրը ներառում է սոցիալական և առողջա-
պահական օգնություն և պաշտպանություն սիրիահա-
յերին: Բացի այդ, սիրիացի ուսանողները կներառվեն 
կրթավճարների աջակցության ծրագրերում:
2018 թվականին մեկնարկել է ԵՄ ՄԱԴԱԴ ֆոնդի 
«Սիրիահայերի և տեղացիների դիամակայունության 
բարձրացում» ծրագիրը, որի շրջանակներում տրա-
մադրվում է սոցիալական և տնտեսական աջակ-
ցություն սիրիահայերին և տեղացիներին:

Ստեղծել ենք նաև Կանանց փոխաջակցման խմբեր/ 13 
հանդիպում,  335 մասնակից/, որի շրջանակներում 
կայացող ամենամսյա հանդիպումները օգնել են 
նվազեցնել կանանց մոտ տեղահանման հետևանքով 
առաջացած տրավմաների ազդեցությունը, կանխար-
գելել հոգեբանական բազմաթիվ խնդիրներ և ընտա-
նեկան կոնֆլիկտներ, կանանց հզորացման, գիտելիք 
և տեղեկատվություն փոխանցելու միջոցով՝ նվազեց-
նել գենդերով պայմանավորված բռնությունը։

Առաջին բաղադրիչով բնակարանային վարձի մասնակի 
փոխհատուցում է տրամադրվում առավել խոցելի 
սիրիահայ 100 ընտանիքներին: 2019 թվականի հունվար-
դեկտեմբեր ժամանակահատվածում 161 սիրիահայ 
ամենախոսցելի ընտանիք ստացել է ամսական 100 
եվրոյին համարժեք դրամ բնակվարձի փոխհատուցման 
համար:  Մյուս բաղադրիչը տնտեսական ինտեգրումն է, 
մասնավորապես վճարովի մասնագիտական վերապատ-
րաստումները, քանի որ Հայաստանում ինչպես տեղացի-
ների, այնպես էլ սիրիահայերի համար աշխատանք 
գտնելը լուրջ մարտահրավեր է իրենից ներկայացնում: 
Մասնագիտական վերապատրաստումները վճարվում են 
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից՝ 
յուրաքանչյուր ամսվա համար մեկ մասնակցին վճարելով 
125 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ: Բաղադրիչի շրջա-
նակներում 2019 թվականի ընթացքում 53 շահառու 
մասնակցել է վճարովի մասնագիտական վերապատ-
րաստման և նրանցից 47-ը պրակտիկայի ավարտին 
ձեռք են բերել մշտական զբաղվածություն: 
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Երբ օգտակար ես լինում մարդկանց, դրա կրկնակին 
ետ ես ստանում. Մերի Վարդանյան

Մերի Վարդանյանն արդեն մեկ տարի է, ինչ կամավոր է 
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության «Սոցիալ-
հոգեբանական աջակցության կենտրոնում»։ Ամեն ինչ 
սկսվեց Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության  
ֆեյսբուքյան էջի «Հաղորդակցման հմտություններ» 
թեմայով դասընթացի հայտարարությունից։

Եկավ, մասնակցեց դասընթացին, ծանոթացավ 
Սիրիահայերի ինտեգրման ուղղված ծրագրերին և, մեծ 
ոգևորությամբ, ներգրավվեց:

- Կենտրոնի հոգեբանները խորհրդատվություն են 
տրամադրում սիրիահայերին, իսկ սոցիալական 
ինտեգրման համար կազմակերպում ենք տարբեր 
միջոցառումներ՝ այցեր թանգարաններ, կինոթատ-
րոններ, թատրոններ, էքսկուրսիաներ քաղաքից դուրս: 
Կազմակերպել ենք հանդիպումներ խոհարարների 
հետ, դիմահարդարման, ասեղնագործության, խնամքի, 
առողջության և այլ թեմաններով դասընթացներ,- 
ասում է Մերին: - Ես կազմակերպչական աշխատան-
քներով եմ զբաղվում՝ զանգում եմ սիրահայերին, 
ծանոթացնում ծրագրին, լսում իրենց հետաքրքրութ-
յունները, առաջարկությունները:

Մերին կարծում է, որ ծրագիրն հաջողված է և կարևոր 
խնդիր է լուծում ՝ նպաստում է սիրիահայերի 
ինտեգրմանը։ Դժվարություններ ևս լինում են․

- Զանգում ես, մարդիկ ասում են, մենք տանից դուրս 
չենք գալիս, դա ամենացավոտ  պահն է, հատկապես 
երբ տարիքով կանայք են լինում, ասում են՝ մենք ոչ մի 
տեղ չենք գնում, ոչ մի փողոց չգիտենք, կմոլորվենք, և 
դու   փորձում   ես  համոզել,  որ   կարող է  ընկերուհու 

Կամավորության  մասին  Մերին  ասում է.

- Չունեի ինքնավստահություն ու համարձակություն, 
հիմա ավելի  կազմակերպված և պատասխանատում եմ, 
բարելավվեցին հաղորդակցման հմտություններս, 
հանդուրժող և պատրաստակամ եմ, փորձում եմ հնա-
րավորինս բոլորին օգնել, օգուտ տալ: Երբ դու քո աշխա-
տանքով օգտակար ես լինում մարդկանց, ինչքան որ 
տալիս ես, դրա կրկնակին ստանում ես:
Մերին վերջերս մասնակցել էր Հայկական Կարմիր խաչի 
ընկերության «Երիտասարդական նորարարական ճամբա-
րին», որի շրջանակներում մասնակիցները հնարա-
վորություն ունեին դիմելու փոքր դրամաշնորհի՝ իրենց 
նախաձեռնություններն իրականացնելու համար: Մերիի 
ներկայացված ծրագիրն արժանացել է հավանության և 
արդեն մեկ ամիս է ինչ գործում է՝ դրա շնորհիվ հինգ ամիս 
սիրիահայ երիտասարդները ռուսերեն են սովորելու: 
ԻՐԻՍ ծրագիրը իրականացվում է Ի պատասխան 
Սիրիական Ճգնաժամի ստեղծված Եվրոպական միության 
տարածաշրջանային Թրասթ Ֆոնդի՝ «Մադադ» - ի,  
Ավստրիական զարգացման համագործակցության և 
Ավստրիական Կարմիր խաչի ֆինանսական աջակ-
ցությամբ։ Ավստրիական Կարմիր խաչի կողմից ղեկա-
վարվող կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են 
Հայկական կարիտաս Բարեգործական ՀԿ-ն, Հայկական 
Կարմիր խաչի ընկերակցության, Սիրիահայերի 
հիմնախնդիրների համակարգման կենտրոնի և ՓՄՁ 
համագործակցություն ասոցիացիայի կողմից։

հետ գալ, կամ եթե երիտասարդ կա՝  երիտասարդի 
օգնությամբ, հասցեն բացատրում ես, փորձում ես ամեն 
կերպ համոզել և բերել, ու ինձ թվում է՝ ստացվում է: 
Հատկապես այն կանայք, որոնք, օրինակ՝ չունեն 
աշխատանք, հիմա ասում են՝ ամբողջ օրը տանն ենք, եթե 
նման բան լինի, մեզ անպայման տեղյակ պահեք մենք 
հաճույքով նորից կմասնակցենք։
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ՀԿԽԸ Որոնում ծառայությունը 2019թ. ընթացքում 
ստացել և բացել է 28 որոնման հայտ՝ հետևյալ 
ուղղություններով, անհատների որոնում, ընտանիքի 
ադամների հետ վերամիավորմանը կամ սոցիալական 
իրավիճակի բարելավմանը նպաստող փաստաթղթերի 
որոնում և հատկացում, զոհվածների շիրիմների 
գտնվելու վայրի որոնում և դրանց գոյությունը հաստա-
տող փաստաթղթերի տրամադրում, Երկրորդ համաշ-
խարհային պատերազմի ընթացքում տարհանված, 
գերության մեջ և հարկադիր աշխատանքային գաղութ-
ներում գտնվելու փաստը հաստատող փաստաթղթերի 
որոնում և հատկացում:

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության Որոնում  
ծառայության գործունեությունն ուղղված է բնակ-
չության տեղաշարժի արդյունքում կազմալուծված 
ընտանիքների վերամիավորմանը, պատերազմ-
ների, աղետների և հակամարտությունների հետե-
վանքով անհայտ կորածների որոնմանը և զոհ-
վածների շիրիմների վայրը հաստատող փաստա-
թղթերի հայտնաբերմանը, Երկրորդ Համաշխար-
հային պատերազմի ընթացքում տարհանված, 
գերության մեջ և հարկադիր աշխատանքային 
գաղութներում գտնվելու փաստը հաստատող 
փաստաթղթերի որոնմանը և հատկացմանը:

Ընտանեկան կապերի վերականգնում (ԸԿՎ)

Տվյալների բազայի տեղադրում 

2019թ․ ՀԿԽԸ-ն անցել է ԸԿՎ տվյալների թվայնաց-
ման, որի նպատակով տեղադրվել է FLanswer տըվ-
յալների բազան և ծրագրից օգտվելու համար անձնա-
կազմն անցել է համապատասխան դասընթացի՝ 
Ժնևից ժամանած մասնագետների օգնությամբ: 

Կամավորների վերապատրաստում

Կամավորների՝ Որոնման հայտերի ընդունման հըմ-
տությունների բարելավման նպատակով, տարվա 
ընթացքում պարբերական հանդիպումներ են անց-
կացվել ՀԿԽԸ բոլոր մարզային մասնաճյուղերում:
Հանդիպումների նպատակն էր մարզերում Որոնում 
ծառայության և, մասնավորապես, մարզերում Որոն-
ման հայտերի ընդունման գործընթացի կազմակեր-
պման մասին իրազեկության տարածումը:

ՈՐՈՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 11

2
0
1
9



2019թ. ծրագրում ներգրավված էր 200 ընտանիք 
Շիրակի (13 ընտանիք), Գեղարքու-նիքի (23 
ընտանիք), Վայոց Ձորի (5 ընտանիք), Արմավիրի 
(41 ընտանիք), Լոռու (22 ընտանիք), Տավուշի (14 
ընտանիք), Սյունիքի (46 ընտանիք), Արարատի 
(36 ընտանիք) մարզերից: 
ՀԿԽԸ մարզային մասնաճյուղերը կանոնավոր 
կապ են պահպանում այս մարզերում բնակվող 
անհայտ կորածների ընտանիքների հետ: Ըստ 
անհրաժեշտության՝ շահառու ընտանիքների 
համար անցկացվել են հանդիպումներ սոցիալա-
կան, առողջապահական, հոգեբանական ոլորտ-
ների մասնագետների հետ:

Սատարում անհայտ կորածների ընտանիքներին

ԿԽՄԿ-ի տվյալներով՝ Ղարաբաղյան հակամար-
տության հետևանքով անհայտ կորած է հա-
մարվում 4541 մարդ, որոնցից մոտ 400-ի մասին 
որոնման հայտեր բացվել են Հայաստանում: 
ԿԽՄԿ-ն իրականացրել է տարբեր գնահատումներ 
և եկել այն եզրակացության, որ, նույնիսկ ավելի 
քան 25 տարի անց, անհայտ կորածների ընտա-
նիքներն (ԱԿԸ) ունեն տնտեսական, իրավական, 
հոգեբանական և/կամ սոցիալական կարիքներ: 

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը, ԿԽՄԿ 
հայաստանյան պատվիրակության ֆինանսավոր-
մամբ, իրականացնում է «Սատարում անհայտ 
կորածների ընտանիքներին» ծրագիրը, որի նպա-
տակն է սատարել անհայտ կորածների ընտանիք-
ներին՝ հարազատի անհետացման արդյունքում 
առաջ եկած սոցիալ-հոգեբանական ծանր հե-
տևանքները հաղթահարելու գործում:
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2019թ.–ին դասընթացներ  են իրականացվել  ՀԿԽԸ  
կամավորների, տարբեր կազմակերպությունների 
աշխատակիցների, Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի  
քաղաքացիական պաշտպանության թիմերի անդամ-
ների, սահմանամերձ և հեռավոր համայքների  բնա-
կիչների համար: Ընդհանուր առմամբ, 2019 թվականի 
ընթացքում կենտրոնն իրականացրել  է 100 դասընթաց 
և 20 սեմինար, որոնց մասնակցել է 2200 մարդ: 
Մասնավորապես` դասընթացներ և սեմինարներ են 
իրականացվել Բրիտանական դեսպանատան Հայաս-
տանյան գրասենյակի, «Լիթլ ջիմ», «Ջեյ  Թի  Այ», «Դաբլ 
թրի բայ Հիլտոն», «Զվարթնոց» օդանավակայանի, 
«Արշավներ ակումբ», ՊՆ հոգեբանական և ռազմա-
բժշկական կենտրոնների և մի շարք այլ կազմակեր-
պությունների աշխատակիցների համար:

Կենտրոնն իրականացնում է Առաջին օգնության 
Եվրոպական խորհրդատվական կենտրոնի չափա-
նիշներին համապատասխանող առաջին օգնության 
(ԱՕ) և անվտանգ վարքագծի դաստիարակման 
(ԱՎԴ) դասընթացներ տարբեր տարիքային և 
մասնագիտական  խմբերի  համար:

ՀԿԽԸ Առաջին օգնության ուսումնամեթոդական 
կենտրոնը ԱՕ գիտելիքներ և հմտություններ է 
տարածում բնակչության տարբեր խավերի և 
տարիքային խմբերի շրջանում, իրականացնում է ԱՕ 
սպասարկում զանգվածային միջոցառումների 
ժամանակ, ինչպես նաև ծավալում գործունեութ-
յունը` ուղղված աճող սերնդի անվտանգ վարքագծի 
ձևավորմանը:

ԱՕ դասընթացներ

Առաջին  օգնության  դասընթացներ  ՀՀ  
սահմանամերձ  համայնքների  բնակիչների  համար

Առաջին   օգնության   դասընթացներ   ՀՀ  Տավուշի, 
Գեղարքունիքի, Արարատի, Վայոց ձորի և Սյունիքի  
մարզերի կամավորների  համար

Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի (ԿԽՄԿ) հետ 
համագործակցության շրջանակներում  իրականացվել է   
«Առաջին օգնության հիմունքներ» դասընթացներ ՀՀ  
Տավուշի մարզի 10 և Վայոց Ձորի սահմանամերձ (Բարե-
կամավան,Դովեղ, Բաղանիս, Ոսկեպար, Սևքար, Կիրանց, 
Ներքին Ծաղկավան, Բերքաբեր,Վազաշեն, Այգեհո-
վիտ,Արենի) համայնքներում: Դասընթացներին մասնակ-
ցել է 108  հոգի:

Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի (ԿԽՄԿ) օժանդա-
կությամբ իրականացվել է 5 «Առաջին օգնության 
հիմունքներ» դասընթաց Տավուշի, Գեղարքունիքի, 
Սյունիքի, Արարատի և Վայոց Ձորի  79  կամավորների 
համար: 
Կազմակերպվել են ԱՕ մրցումներ ՀԿԽԸ Տավուշի, 
Սյունիքի,Վայոց Ձորի,Գեղարքունիքի, Արարատի և 
Երևանի թիմերի միջև: Հաղթող է ճանաչվել Երևանի 
թիմը, իսկ Սյունիքի և Վայոց Ձորի թիմերը զբաղեցրել են 
համապատասխանաբար 2-րդ և 3-րդ տեղերը:   

10 սահմանամերձ համայնքների վերապատրաստված 
բնակիչների մասնակցել են Առաջին օգնության միջ-
համայնքային մրցումներին և գործնականում ցուցադրել 
են իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները: Հաղթող է 
ճանաչվել Վազաշեն թիմը, 2-րդ և 3-րդ տեղերը զբա-
ղեցրեցրել են Դովեղ և Բարեկամավան թիմերը:

ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Կազմակերպվել է 5-օրյա «Առաջին օգնության հի-
մունքներ» դասընթաց սահմանամերձ գյուղերի թիմերի 
նոր 60 անդամների համար: Դասընթացների ընթաց-
քում մասնակիցները ստացել են ԱՕ ցուցաբերման 
տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ: 
Բոլոր մասնակիցներին տրամադրվել են «Առաջին 
օգնության տարրեր» ուսումնական ձեռնարկը, իսկ 
յուրաքանչյուր թիմին՝ թարմացվել է 2-ական ԱՕ 
արկղիկի և 1 ԱՕ պայուսակի պարունակությունը: 

ԱԻՆ-ԿԽՄԿ-ՀԿԽԸ  համագործակցության ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվել են «Առաջին օգնության 
հիմունքներ» թարմացնող դասընթացներ  Տավուշի  
մարզի 12 սահմանամերձ (Ազատամուտ, Չինարի, 
Այգեպար, Մովսես, Պառավաքար, Ներքին Կարմիր 
աղբյուր, Ոսկևան, Բերդավան,Կոթի, Դովեղ, Չորաթան 
և Սարիգյուղ) գյուղերի Քաղացիական պաշտպա-
նության  թիմերի 196 անդամների համար:

12 սահմանամերձ համայքների քաղաքացիական 
պաշտպանության թիմերը և Արցախի թիմը մասնակցել 
են Իջևանում կազմակերպված Առաջին օգնության 
մրցումներին և գործնականում ցուցադրել իրենց 
գիտելիքներն ու հմտությունները: Հաղթող է ճանաչվել 
Մովսես  թիմը, իսկ 2-րդ և 3-րդ տեղերը զբաղեցրել են 
Չինարի և Կոթի թիմերը: Արցախի թիմը ստացել է 
հատուկ մրցանակ:  

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, 
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե և Հայկական 
Կարմիր խաչի ընկերություն (ԱԻՆ-ԿԽՄԿ-ՀԿԽԸ )  
համագործակցություն

12 համայնքների քաղացիական պաշտպանության  
թիմերի անդամները վերապատրաստվել են և ստացել 
են Աճյունների հետ վարվելակարգի գիտելիքներ: 

2019թ. Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի (ԿԽՄԿ) 
օժանդակությամբ իրականացվել է ԱՕ հրահան-
գիչների, ՀՀ մարզերից և Արցախից, վերապատ-
րաստման  2  դասընթաց, որին մասնակցել  է  ՀԿԽԸ  
20   ԱՕ հրահանգիչ:

ԱՕ հրահանգիչների նախապատրաստում Տավուշի մարզի 22 համայնքների դպրոցներում  
իրականացվել են 22 3-ժամանոց դասընթացներ՝ Առա-
ջին  օգնություն և Անվտանգ վարքագիծ թեմաներով:
Մասնակցել են  767  աշակերտ և  ուսուցիչ:
Դասընթացներից հետո իրականացվել են ուսումնական 
վարժանքներ, որի ընթացքում երեխաները ցուցադրել են 
իրենց տեսական գիտելիքներն և գործնական 
հմտությունները:
Կազմակերպվել են ԱՕ վերապատրաստման դասըն-
թացներ Տավուշի և Վայոց Ձորի մարզերի  հրշեջ–փրկա-
րարների համար, որոնց մասնակցել են հրշեջ–փրկա-
րարական ջոկատների հրամանատարները՝ թվով 30 
հոգի:

Ֆուտբոլի խաղերի սպասարկում

2019թ. ՖԻՖԱ-ի և ՈՒԵՖԱ-ի շրջանակներում Երևանում 
և Գյումրիում կայացած բոլոր խաղերի ընթացքում ՀԿԽԸ 
ԱՕ խմբերն իրանացրել են ԱՕ ծառայություն:

Հանրային միջոցառուներ

Ապրիլի 24-ին, Մեծ եղեռնի հիշատակի օրվան նվիրված 
երթի ամբողջ ընթացքում՝ ժամը 9։00-ից մինչև ուշ երեկո, 
Ծիծեռնակաբերդում հուշահամալիրի տարածքում ԱՕ 
թիմը Առաջին օգնություն է ցուցաբերել՝ արձագանքելով 
ավելի քան 100 լուրջ դեպքի:
Սեպտեմբերի 21-ին Շիրակի մարզում, Գյումրիում 
տեղադրվել են Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության 
Առաջին օգնության տաղավարները և առաջին օգնութ-
յուն է ցուցաբերվել  տոնակատարության  մասնակից-
ներին:

Արմավիրի ԱՕ թիմը իրականացրել է ԱՕ ծառայություն 
«1000 տարվա Գյուղամեջ» փառատոնի ընթացքում:

Փետրվարի 19-ին առաջին օգնության ծառայություն է 
իրականացվել «Ապարանյան ձմեռ 2019» փառատոնի 
ընթացքում, որտեղ օգնություն է տրամադրվել շուրջ 20 
քաղաքացու:

Վայոց Ձորի ԱՕ թիմը իրականացրել է ԱՕ ծառայություն 
Արենի գյուղում «Գինու փառատոն»-ի և Խաչիկ գյուղում 
«Գաթային փառատոն»-ի ընթացքում:



Համայնքային ինտեգրացված տնային խնամք և 
առողջ  երկարակեցություն

ՀՀ Լոռու և Շիրակի մարզերում ՀԿԽԸ շարունակում է 
իրականացնել «Համայնքային ինտեգրացված տնային 
խնամք և առողջ երկարակեցություն» ծրագիրը:
Ծրագրի ինտեգրացված տնային խնամքի բաղադրիչի 
շահա-ռուները տարեց, քրոնիկական հիվանդություն 
կամ հաշմանդամություն ունեցող անձինք են, որոնք 
ընտրվում են սոցիալական ծառայությունների, ինչպես 
նաև առողջապահական համակարգի ներկայացրած 
ցուցակներից՝ ծրագրի աշխատակիցների կողմից 
մանրամասն անհատական կարիքի գնահատման 
հիման վրա:

Ծրագրի շահառուների խնամքն իրականացնում են`

2) տնային խնամողները՝ յուրաքանչյուր մարզում 6
տնային խնամող,
3) կամավորները՝ Լոռու մարզում՝ 30, Շիրակի
մարզում՝ 35, որոնք անցել են համապատասխան 
դասընթացներ: 

1) խնամքի բուժքույրերը՝ երկու մարզում 7 բուժքույր,

Ծառայությունները հստակ տարանջատված են խնամք 
իրականացնող այս երեք խմբերի համար:  
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Մասնավորապես, բուժքույրերի կողմից իրակա-
նացվում են ներարկումներ՝ ըստ տեղամասի բժիշկի 
նշանակման, մաշկի,  լորձաթաղանթների  խնամք,  
ատամների, բերանի խոռոչի խնամք, պառկելախոցերի 
կանխարգելում ու մշակում, հիվանդի շարժողունա-
կությունը վերականգնելու նպատակով հատուկ 
վարժությունների, մերսումների իրականացում  և այլն: 
Տնային խնամողների կողմից տրամադրվում է աջակ-
ցություն կենցաղային հարցերում, մասնավորապես՝ 
տան մաքրում,  սննդի պատրաստում, աջակցություն 
սնունդ ընդունելիս: Կամավորների կողմից մատուցվող 
ծառայությունները հիմնականում ներառում են 
այցելություններ շահառուներին, զրույցներ նրանց հետ, 
ընթերցանություն, ուղեկցում խանութ, դեղատուն, 
աջակցություն կոմունալ վճարումների կատարման, 
փաստաթղթերի լրացման ընթացքում և այլն: 

Անհատական կարիքից ելնելով շահառուները 
ստանում են նաև անվասայլակներ, քայլակներ, 
հակապարկե-լախոցային բարձեր և ներքնակներ, 
ձեռնափայտեր, այլ անհրաժեշտ պարագաներ: Բոլոր 
երեք խնամք իրականացնողները, ծառայության 
մատուցմանը զուգահեռ, տրամադրում են նաև 
սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն:
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Խնամքն իրականացվում է տեղամասային պոլիկլի-
նիկաների հետ սերտ համագործակցությամբ, 
տեղամասային բժշկի անմիջական հսկողությամբ, ան-
հրաժեշտության դեպքում նեղ մասնագետների 
ներգրավմամբ։ 2019 թվականի ավարտին ծրագրում 
ներառվել է 206 շահառու՝ որոնց թվում 159 կին և 47 
տղամարդ: 2019 թվականին ՀԿԽԸ սկսել է տնային 
խնամքի տրամադրումը համավճարի սկզբունքով: 
Տարվա ավարտին ՀԿԽԸ ունեցել է գրանցված 164 
անվճար և 42 համավճարով շահառու:
Ծրագրի երկրորդ բաղադրիչը ակտիվ երկարակե-
ցությունն է, որի նպատակն է ծերացմանը զուգընթաց 
երկարացնել առողջ և որակյալ կյանքի տևողությունը։ 
ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզպետարանների հետ 
համագործակցությամբ 2019 թ․-ին ընտրվել են ևս 5-
ական համայնք՝ յուրաքանչյուր մարզում, որտեղ ստեղծ-
վել են տարեցներից կազմված Ակտիվ երկարակե-
ցության Նախաձեռնող խմբեր: Այսպիսով, տարվա 
ավարտին երկու մարզերում ստեղծվել են 287 մասնա-
կից (140 կին և 147 տղամարդ) ընդգրկող 20 Նախա-
ձեռնող խմբեր: 

ՀԿԽԸ-ն  ապահովել  է  Նախաձեռնող խմբերի 
ուսուցանումը, կարողությունների զարգացումը։ 

Մասնակցության վրա հիմնված ակտիվ երկարակե-
ցությունը հնարավորություն է տալիս մարդկանց 
ակտիվ դեր ունենալ իրենց սեփական և համայնքային 
կյանքի բարելավման գործընթացում։ Մարդիկ 
ձևավորում են խմբեր, բացահայտում և վերլուծում են 
իրենց և համայնքի խնդիրները, որոշումներ կայացնում 
և հանդես գալիս որպես հիմնական դերակատար վերը 
նշված գործընթացներում։ Ծրագրի նպատակն է 
ավելացնել համայնքային կյանքում ներգրավված 
տարեց անձանց և նրանց շփումները, այսինքն, խթանել 
տարեցների մասնակցությունը համայնքային կյանքի 
տարբեր ոլորտներում։ 

Նախաձեռնող խմբերին հնարավորություն է տրվել 
ծրագրային առաջարկով դիմել փոքր դրամաշնորհներ 
ստանալու՝ իրենց հետաքրքիր նախաձեռնությունները 
կյանքի կոչելու համար։

Համայնքապետարանները նախաձեռնող խմբի ան-
դամներին հավաքատեղի են հատկացրել՝ նրանց 
պարբերական հանդիպումների, աշխատանքի և 
գործողությունների պլանավորման համար։ 

Առողջության պահպանման առաջնային օղակի, 
մասնավորապես տուբերկուլոզի ախտորոշմամբ և 
բուժմամբ զբաղվող բուժանձնակազմի հետ սերտ 
համագործակցություն է ստեղծվել, որի շրջանակներում 
ՏԲ կաբինետների կողմից տրամադրվել են բուժումը 
ամբուլատոր փուլում սկսող, բուժման հետևողակա-
նության խախտման միտում ունեցող և հիվանդանո-
ցային փուլից հետո  արտահիվանդանոցային փուլում 
բուժումը չշարունակած  հիվանդների մասին տեղեկա-
տվություն։

ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակ-
ներում ՏԱԿ ՊՈԱԿ-ի համապատասխան բաժինը ՀԿԽԸ-
ն տրամադրել է ամսական տեղեկատվություն՝ հոսպի-
տալացումից ամբուլատոր փուլ անցած և արտահիվան-
դանոցային փուլում գտնվող  հիվանդների վերաբերյալ:

Խարանի և խտրականության նվազեցում և սոցիալ-
հոգեբանական աջակցություն

2019 թվականին ՀԿԽԸ-ն շարունակել է ՀՀ առողջա-
պահության նախարարության Տուբերկուլոզի դեմ 
պայքարի ազգային կենտրոնի հետ համագործակ-
ցությամբ իրականացնել «Խարանի և խտրականության 
նվազեցում և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն» 
դրամաշնորհային ծրագիրը, որի թիրախ են հանդիսա-
նում բոլոր ՏԲ հիվանդները արտահիվանդանոցային 
փուլում։ Ծրագրի շրջանակներում 2019թ. իրականացվել 
են մի շարք գործառույթներ:
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ՀԿԽԸ հոգեբանները և կամավորները հանդիպում են 
կազմակերպել հիվանդների հետ, սոցիալ-հոգեբանական 
և հոգեբանական աջակցություն տրամադրել նրանց՝ 
շեշտադրելով բուժմանը հետևողական լինելու 
կարևորությանը: Այցերի, խորհրդատվությունների 
վերաբերյալ վարվել է էլեկտրոնային շտեմարան: 
Բուժումը բարեհաջող ելքով ավարտած հիվանդների 
համար կազմակերպվել են «վերածնունդի» տոնակա-
տարություններ: 
Խարանի և խտրականության նվազեցմանն ուղղված 
հանդիպումներ են կազմակերպվել բնակչության հետ՝ ք. 
Երևանում և ՀՀ բոլոր մարզերում: Իրականացվել են 
ֆլյուորոգրաֆիկ հետազոտություններ ՏԲ կոնտակտա-
վորների շրջանում: 

Նշանակալի է թվով 160 կամավորների ներդրումը 
ծրագրի կայացման և իրականացման գործընթացում, 
որոնք օգնել են խմբերի ձևավորմանը, առողջ 
ապրելակերպի ջատագովմանը, միջոցառումների 
կայացմանը և վերջիններիս շարունակական բնույթ 
կրելուն։  

2019 թվականի ընթացքում ՀՀ Արարատի, Արագա-
ծոտնի և Գեղարքունիկի մարզերում իրականացվել է 
Շաքարային դիաբետի կանխարգելմանը և խոցելի 
խմբերի կրթմանը նվիրված ծրագիրը։ Ծրագրի գործու-
նեության թիրախ հանդիսացող 48 համայնքներում (16 
յուրաքանչյուր մարզում) ձևավորված 24  ինքնօգնության 
խմբերում իրականացված գործունեության շնորհիվ 
շահառուները ստացել են անհրաժեշտ գիտելիքներ 
շաքարային դիաբետի, ճիշտ սննդակարգի և ընդհան-
րապես առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ։ Կարևոր է 
նշել նաև, որ այս ծրագիրը չի սահմանափակվել միայն 
ինքնօգնության խմբերով, այլև ներգրավել է 90 բժշկի և 
64 բուժքրոջ՝ վերջիններիս ուշադրությունը սևեռելով 
շաքարային դիաբետի խնդիրներին։ Այդ նպատակով 
կազմակերպվել են սեմիրնարներ և կլոր սեղան- 
քննարկումներ։

Շաքարային դիաբետի կանխարգելում
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2019 թվականին ՀԿԽԸ սկսել է իրականացնել 
«Արտակարգ իրավիճակներում առողջապահական 
խնդիրների նկատմամբ տեղական համայնքների 
դիմակայունության բարձրացում Հարավային Կովկա-
սում» ծրագիրը, որի նպատակն է բարձրացնել 
համայնքների դիմակայունույունը՝ բնակչության առող-
ջության վրա աղետների և արտակարգ իրավիճակների 
բացասական ազղեցությունը և հետևանքները  նվա-
զեցնելու համար, ինչպես նաև բարելավել համայնքների 
համաճարակներին դիմակայելու, առաջին օգնության, 
հոգեբանական աջակցության կարողությունները։
Ծրագրում ընդգրկված Տավուշի, Սյունիքի, Վայոց Ձորի 
մարզերում և Երևանում ստեղծվել է Կարմիր խաչի 
կամավորների ցանց՝ բաղկացած 24 առաջնորդներից և 
105 համայնքային կամավորներներից: 
Կարմիր խաչի վերապատրաստված համայնքային 
կամավորները կիրականացնեն համայնքների կարո-
ղությունների զարգացմանը և իրազեկվածության 
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ, որոնք կնպաս-
տեն արտակարգ իրավիճակների հետևանքով առաջա-
ցած առողջապահական խնդիրների լուծմանը:
Ծրագիրը կնպաստի մարզային և ազգային մակարդա-
կներում արտակարգ իրավիճակներում առողջապա-
հական կարողությունների զարգացմանը՝ Առողջապա-
հության նախարարության, Արտակարգ իրավիճակների 
նախարարության և Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի 
ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիայի սերտ 
համագործակցության, ինպես նաև  Կարմիր խաչի և 
Կարմիր մահիկի շարժման, ԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի Բնակչության 
հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի այլ  գերատեսչությունների և 
միջազ-գային ՀԿ-ների միջև միջոլորտային  համա-
կարգման մեխանիզմների միջոցով։



Աջակցություն համայնքներին

Ծրագրի շրջանակներում հիմնված Սիրիահայերի 
աջակցման Սոցիալ-հոգեբանական կենտրոնը, որի 
նպատակն է նպաստել  սիրիահայերի ինտեգրմանը՝ 
հոգեբանական անհատական և խմբային խորհրդատ-
վություններ է իրականացրել սիրիահայ տարբեր 
տարիքային խմբերի, ինչպես նաև ընտանիքների 
համար։ Յուրաքանչյուր ամիս սիրիահայերի սոցիալա-
կանացմանն ուղղված մշակութային միջոցառումներ է 
իրականացվել։ Մշակվել  և շահագրգիռ կազմակեր-
պությունների միջոցով տարածվել է կենտրոնի 
ծառայությունները լուսաբանող  տպագրական և 
առցանց նյութեր։

2018թ.հուլիսից մեկնարկած «Սիրիահայերի դիմա-
կայունության բարձրացում» ծրագիրը իրականացվում 
է Եվրոմիության, Ավստրիական Կարմիր խաչի և Ավստ-
րիական Զարգացման գործակալության համատեղ 
ֆինանսավորմամբ:
Ծրագրի սոցիալ - հոգեբանական բաղադրիչի շրջանակ-
ներում  շարունակվել է  երիտասարդ կամավորների 
միջոցով սոցիալ-հոգեբանական այցելու  ծառայության 
կազմակերպումը Երևան, Աբովյան և Հրազդան 
քաղաքներում 200 միայնակ փախստական հանրա-
կացարանաբնակ և սիրիահայ տարեցների համար:
Շաբաթական այցելություններ են կազմակերպվել 
կամավորների կողմից, եռամսյակը մեկ անգամ 
տրամադրվել են սննդի և հիգիենիկ պարագաների 
փաթեթներ: 
Տարվա ընթացքում կամավորները շահառուների 
սոցիալականացմանը ու հանգստի կազմակերպմանն 
աջակցելու նպատակով իրականացրել են զանազան 
սոցիալական և մշակութային միջոցառումներ` այցե-
լություններ թատրոններ, համերգներ, տեսարժան  
վայրեր:

«Հոգեբանական առաջին օգնություն» ենթածրագրով 
նախատեսված դասընթացներ են իրականացվել շուրջ 
140 մասնակիցների համար, այդ թվում ուսուցիչներ, 
ՏԻՄ և ՀԿ ներկայացուցիչներ։

Ծրագրի կրթական բաղադրիչով 4 տարատեսակ 
ծրագրեր են իրականացվել Երևանի 6 դպրոցներում, 
ինչպես նաև պետական ու ՀԿ ներկայացուցիչների 
համար ։

«Հանդուրժողականության ուսուցում» ենթածրագրի 
շրջանակներում 90 ուսուցիչներ  վերապատրասման 
դասընթացներ են անցել կրթական ոլորտի փորձագետ-
ների ներգրավմամբ, որից հետո ղեկավարվելով 
ծրագրի համապատասխան ուղեցույցներով տարրա-
կան դասարանների  շուրջ 6000 աշակերտների համար 
իրականցրել են դասընթացներ։

«Երիտասարդների կայուն զարգացում» ենթածրագրով 
պլանավորված կարողությունների զարգացման 
եռօրյա ճամբար է իրականացվել թվով 20 երիտասարդ-
ների համար, որոնք կազմել են իրենց թիմերը՝ 
համախմբելով սիրիահայ և տեղացի երիտասարդների, 
մշակել են համայնքի կարիքի վրա հիմնված ծրագրեր և 
ստացել  ֆինանսական աջակցություն  իրենց 
գաղափարները կյանքի կոչելու համար։ 

 «Երեխաների կայուն զարգացում» ենթածրագիրը  20 
պարապմունքներից բաղկացած դասընթաց է: Այն 
իրականացվել է վերապատրաստված 13 կամավոր-
ների օգնությամբ՝ շուրջ 90 երեխաների համար: 
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«Կրթական աջակցություն Հայաստանի անտեսված և 
անապահով պատանիներին և աղջիկներին» ծրագիրը 
Գերմանական ԿԽ Բադեն-Վուտենբերգի երկրամասային 
մասնաճյուղի ֆինանսավորմամբ իրականացվում է 
Արմավիրում և Իջևանում թվով 48 պատանիների 
համար: Ծրագրի շրջանակներում երիտասարդները 
մասնակցել են մասնագիտական դասընթացների՝ 
վարսավիություն, կարուձև, խոհարարություն և այլն: 
ՀԿԽԸ կամավորների կողմից երիտասարդների համար 
կազմակերպվել են նաև ինտեգրման և ընդհանուր 
զարգացվածությունը խթանող հանդիպումներ: 
Շահառու պատանիներին՝ եռամսյակը մեկ անգամ տրվել 
են նաև սննդի փաթեթներ: 

«Ժպիտների ակումբ»  ծրագիրն իրականացվում է 
Երևանի և Կոտայքի մարզերի հանրակացարաններում 
բնակվող երեխաների համար՝ հանրակացարաններում 
հատուկ կահավորված սենյակներում։ Ծրագիրը 
նպատակ ունի նպաստելու երեխաների կրթական և 
ինքնազարգացման գործընթացներին՝ բազմակողմանի 
կրթական, մշակութային և ինտեգրման միջոցառումների 
միջոցով: Երիտասարդ կամավորներն ամենօրյա 
պարապմունքներ են անցկացրել երեխաների համար. 
իրականացրել են դասապատրաստում և զանազան 
խմբակների վարում (մաթեմատիկա, օտար լեզուներ, 
աշխարհագրություն նաև համակարգչային դաս-
ընթացներ): Պարապմունքներից զատ ամեն օր կամա-
վորները կազմակերպել են սպորտային և ժամանացային 
միջոցառումներ, իսկ ամեն ամիս երեխաները մասնակցել 
են մշակութային միջոցառման՝ այց թատրոն, թանգարան 
և տեսարժան վայրեր: Երեխաների համար կամա-
վորները կազմակերպել են մի շարք տոնակա-
տարություններ՝ Ս․ Զատկի, Ամանորի, Հունիսի 1-ի և 
այլն: Իսկ ամռանը շուրջ 40 երեխաների համար 
Ծաղկաձորում կազմակերպվել է հանգստի, ուսուցման և 
վերականգնողական ճամբար: 

2018թ. մեկնարկած «ԵՄ հանուն երիտասարդության. 
Աշխատունակության խթանում» ծրագիրը իրականաց-
վում է ՀՀ Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում: 
Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԵՄ կողմից և իրականաց-
վում Դանիական ԿԽ հետ համագործակցությամբ: 
Ծրագրի շրջանակներում Իջևան, Դիլիջան, Սևան և 
Գավառ քաղաքներում հիմնված երիտասարդական 
ակումբներում իրականացվել են բազմաբնույթ դաս-
ընթացներ, որոնք նպատակ ունեն կրթել երիտասարդ-
ներին,  զարգացնել նրանց կարողությունները՝ 
աշխատաշուկայում մրցունակ լինելու համար: Մարզի 
երիտասարդների կարիքների գնահատման  և աշխատա-
շուկայի ուսումնասիրության վրա կառուցված դաս-
ընթացների և միջոցառումների շարքը  նպաստում է  
մարզաբնակ երիտասարդների մասնագիտական 
կողմնորոշման և  աշխատանք գտնելու ոլորտում առկա  
խնդիրների  լուծմանը։ Ծրագրի արդյունավետությանը 
նպաստող կարևորագույն հանգամանք էր Տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների և դաշտում գործող 
հասարակական կազմակերպությունների հետ սերտ 
համագործակցությունը։ Ծրագիրը տարածաշրջանային 
է՝ ներառելով նաև Բելառուսական և Վրացական Կարմիր 
խաչի Ազգային ընկերություններին, որոնց երիտասարդ 
պատվիրակների հետ միասին մեր երիտասարդները 
մասնակցեցին Դանիական ամենամյա «Առաջնոր-
դության Ակադեմիայի» 14 օրյա դասըթացներին և իրենց  
փորձն ու գիտելիքը փոխանակելու լավագույն  
հնարավորություն ունեցան ։ 
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ՀԿԽԸ Սյունիքի մարզային մասնաճյուղը՝ «Չաարատ 
Կապանը» փակ բաժնետիրական ընկերության (ՓԲԸ) 
աջակցությամբ իրականացնում է «Գթություն» 
ծրագիրը, որի շրջանակներում 200 միայնակ տարեց 
տարին մեկ ստանում են սննդի և հիգենիկ պարագա-
ների փաթեթներ և դեղորայք:

Բարեգործական ճաշարան՝ Մասիսում

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը՝ Շվեյցա-
րական Կարմիր խաչի աջակցությամբ, 2017 թ. 
Հուլիսից բարեգործական ճաշարան գործարկեց 
Արարատի մարզի Մասիս քաղաքում: Այս նախաձեռ-
նության շնորհիվ 85 տարեցներ ոչ միայն ապահովված 
են տաք, սննդարար ճաշով և հնարավորություն ունեն 
ամեն օր շփվել միմյանց հետ, այլև շրջապատված են 
ՀԿԽԸ կամավորների ու անձնակազմի ջերմությամբ ու 
հոգատարությամբ: Շահառուներն ընտրվել են հստակ 
որոշված կարիքների և մշակված չափանիշների 
հիման վրա: Գործընթացն իրականացվել է սերտորեն 
համագործակցելով տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, հատկապես՝ մարզպետարանի և քաղա-
քապետարանի սոցիալական հարցերի բաժինների 
հետ: Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության նախա-
ձեռնությանը միացել են և իրենց աջակցությունն են 
ցուցաբերում նաև տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններն ու մասնավոր սեկտերը՝ Մասիս 
քաղաքապետարանն աջակցել է տարածքի վերանո-
րոգմանը, որն անվարձահատույց տրամադրվել էր 
մասնավոր անձի կողմից, «Ապարան» ջրի գործարանի 
կողմից տրամադրվում է խմելու ջուր, «Վեգա» 
ընկերության կողմից՝ կենցաղային տեխնիկա:

30 անկողնային միայնակ տարեցները ծանրոցները 
ստանում են տարին երկու անգամ, իսկ կամավորները 
նրանց բոլորի կողքին են լինում ամբողջ տարին՝ նշելով 
Ամանորը, Զատիկը և ծննդյան օրերը:

Գթություն
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Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը կստանձնի 
Գյումրու տուն-ինտերնատի կառավարումը

Դեկտեմբերի 19-ին Աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարության հետ ստորագրված հուշագրի 
համաձայն Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը 
կստանձնի Գյումրու տուն-ինտերնատի կողմից տարեց-
ներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուց-
վող շուրջօրյա խնամքի իրականացումը։ Այստեղ 
կներդնենք Կարմիր խաչի Կարմիր մահիկի միջազգային 
շարժման փորձը, մասնավորապես Շվեյցարական 
Կարմիր խաչի հետ համագործակցությամբ ձեռք բերված 
հմտություններն ու փորձառությունը, որի շնորհիվ 
կբարելավենք տունինտերնատում բնակվող խնամքի 
կարիք ունեցող տարեցների և հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց կյանքի որակը։ Այդ թվում՝ կբարելավվեն 
շենքային պայմանները, կներդրվի ակտիվ երկարակե-
ցության բաղադրիչը, կապեր կստեղծենք Շիրակի 
մարզում արդեն իսկ գործող տարեցներից կազմված 
տասը համայնքային նախաձեռնող խմբերի հետ, ինչը 
կնպաստի սոցիալիզացիային և համայնքային կյանքում 
ընդգրկվելուն։ 

Բացի այդ, նախատեսվում է աջակցել տարեցների 
նախաձեռնություններին՝ իրենց նախասիրություններին 
համապատասխան, օրինակ՝ ասեղնագործության կամ 
կարուձևի խմբակների միջոցով։ 
Կշարունակվի բժշկասոցիալական և հոգեբանական 
սպասարկման կազմակերպումը, շուրջօրյա խնամքը՝ 
էապես բարելավելով դրա որակը։ Տուն-ինտերնատի 
աշխատակազմի անդամների առնվազն 70 տոկոսի հետ 
կվերակնքվեն աշխատանքային պայմանագրերը։
Համագործակցության շրջանակներում կիրականացվի 
առնվազն 163 միլիոն դրամի ներդրում՝ մատուցվող 
ծառայությունների որակի և կացության պայմանների 
բարելավման ուղղությամբ։ 
Միայն 2020թ. ՀԿԽԸ-ն իրականացնելու է առնվազն 87 
միլիոն ՀՀ դրամի ներդրում՝ 6 բնակելի հատվածներից 
4-ի վերանորոգ-ման համար։ Բնակելի 4 հատվածներից 
մեկը՝ նախատեսված առնվազն 20 խնամվողի համար՝ 
կկահավորվի և կհամապատասխանեցվի անկողնային 
խնամքի կարիք ունեցող անձանց մասնագիտացված 
խնամքի համար։ Տուն-ինտերնատում խնամվողների 
ընդհանուր թիվը 160 է: 



ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ, ԿԱՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

Երիտասարդական Կարմիր Խաչը (ԵԿԽ) Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության շրջանակներում գործող 
կամավոր անդամների երիտասարդական միավորում է, որը հիմնադրվել է 1992թ. նոյեմբերի 3-ին: Այն 
գործում է ՀԿԽԸ բոլոր մարզային և տարածքային մասնաճյուղերում և գործունեություն է ծավալում 
հետևյալ ոլորտներում.

2. Առողջապահություն

կազմակերպում է բազմաբնույթ հանրային միջոցառումներ ու առողջ ապրելակերպի թեմաներով

դասընթացներ ուսումնական հաստատություններում

իրականացնում է սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ծրագրեր ուղղված հանրակացարանաբնակ

միայնակ ծերերին, ծնողազուրկ, փախստական և անապահով ընտանիքների երեխաներին

1. Սոցիալական աջակցություն
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1. Միջազգային համագործակցություն

. կազմակերպում և մասնակցում է միջազգային հավաքների, ճամբարների, սեմինարների,

թրեյնինգների

. իրականացնում է երիտասարդ կամավորների փոխանակում Բրիտանական և Գերմանական

Կարմիր Խաչերի հետ «Եվրոպական կամավորական ծառայություն» ծրագրի շրջանակներում

2. Մարդասիրական արժեքների լուսաբանում

. կազմակերպում է Կարմիր խաչի մարդասիրական գաղափարների լուսաբանում դպրոցներում և

ԲՈՒՀ - երում

. նպաստում է կամավորական շարժման խթանմանը, կամավորների հավաքագրմանն ու ՀԿԽԸ

գործունեության մեջ ներգրավմանը
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Մենք շարունակաբար աշխատանք ենք տանում 
մարդասիրական արժեքների տարածման, Կարմիր 
խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային շարժման, 
Հիմնարար սկզբունքների, Միջազգային մարդասի-
րական իրավունքի, խորհրդանշանի գործածության և 
չարաշահման, մեր գործունեության ու առաքելության 
վերաբերյալ իրազեկության մակարդակը բարձրաց-
նելու ուղղությամբ։ 

2019 թվականի օգոստոս-դեկտեմբեր ամիսներին 
մարզային /տարածքային տասնմեկ (Լոռի, Շիրակ, 
Տավուշ, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Արագա-
ծոտն, Վայոց ձոր, Սյունիք, Կոտայք, Ստեփանավան) և 
համայնքային հինգ մասնաճյուղեր (Դիլիջան, Բերդ, 
Նոյեմբերյան, Վարդենիս և Գորիս) բարձրացրեցին 
հանրային իրազեկությունը մարդասիրական արժեք-
ների և ԿԽ/ ԿՄ շարժման վերաբերյալ լուսաբանման մի 
շարք ծրագրերի միջոցով՝ ներառյալ դպրոցներում 
դասընթացներ, նկարչական մրցույթներ, բնապահ-
պանական արշավներ, թեմատիկ ճամբարներ և այլ 
գործողություններ: 

Ավելի լայն մասշտաբով թիրախային լսարանը 
շարունակաբար լուսաբանվել է  սոցիալական ցանցե-
րում ՀԿԽԸ-ի առավել ընդլայնված ներկայության, 
տեղեկատվական նյութերի բաշխման և հանրային 
միջոցառումների միջոցով: 

Մայիսի 8-ի՝ Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի 
համաշխարհային օրվա կապակցությամբ հանրապե-
տության բոլոր մարզերից 3-ական դպրոցում 
կազմակերպվեց «Մարդասիրությունը գործողության 
մեջ» շարադրություն դպրոցականների շրջանում։ 

Այս գործողությունները համակարգվել են ՀԿԽԸ-ի 
լուսաբանման կամավորների կողմից՝ լուսաբանվել է 
ավելի քան 10․000 մարդ՝ 220 դպրոցներից և 
ուսումնական այլ հաստատություններից: 

2019 թվականին ՀԿԽԸ-ն միացավ ԿԽՄՖ - ի կողմից 
հայտարարված գ լոբալ  առցանց իրազեկման 
արշավներին, այդ թվում՝ «Ես սիրում եմ Կարմիր խաչը», 
«Կանայք կարմիրով» և «Կլիմայի փոփոխության 
դեմքերը»: 

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄ
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1618 աշակերտ մասնակցեց լուսաբանման դասընթացի, գրվեց 513 շարադրություն, պարգևատրվեցին լավագույն 
99 աշխատանքները: 

ՀՀ տարբեր ԲՈՒՀ-երի Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետների 20 ուսանողի համար Մեդիամաքս լրատվական 
գործակալության հետ միասին  կազմակերպել ենք դասընթաց՝ Կարմիր  խաչի գործունեությունը և 
մարդասիրական խնդիրների լուսաբանումը թեմայով։ Մեր գործունեությունը ներկայացրել ենք  www.redcross.am 
կայքի, սոցիալական մեդիայի մեր էջերի, ինչպես նաև տարբեր ԶԼՄ-ների միջոցով:

Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ Երևանի Մետրոպոլիտենի 
«Երիտասարդական» կայարանում կազմակերպվեց հանրային միջոցառում՝ «Ես սիրում եմ Կարմիր խաչը» 
խորագրով։ 

 2019 թվականի ընթացքում ուղարկվել է 18 Մամուլի հաղորդագրություն, կայքում և սոցիալական ցանցերում 
տեղադրվել է մոտ 398 հոդված, պատրաստվել է 14 տեսահոլովակ և մեկ ֆիլմ։ 
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Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունն իր գոր-
ծունեության ընթացքում մշտապես համագոր-
ծակցում է Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի (ԿԽ և 
ԿՄ) միջազգային շարժման բոլոր բաղկացուցիչների, 
Կառավարության, միջազգային և տեղական՝ 
մասնավոր ու հասարակական կազմակերպութ-
յունների հետ։  

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության պատվիրա-
կության այցը Ավստրիական Կարմիր խաչ

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության Գլխավոր 
քարտուղար Աննա Եղիազարյանը և Միջազգային 
բաժնի վարիչ Մարիանա Հարությունյանը այցելեցին 
Ավստրիական Կարմիր խաչ՝ վերջինիս հրավերով, 
մասնակցելու գործընկերության համակարգման 
ժողովին, քննարկելու ներկա և ապագա համագործակ-
ցությունը:

Պատվիրակությունը, որի կազմում էին Միջազգային 
համագործակցության ղեկավար Վոլտեր Հայեկը և մի 
շարք  մասնաճյուղերի  ղեկավարներ,  այցելեց  ՀԿԽԸ

Որպես այցի շարունակություն, Ավստրիական Կարմիր 
խաչի պատվիրակությունը՝ այցելեց Հայկական 
Կարմիր խաչի ընկերություն: Այցի նպատակն էր ծանո-
թանալ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից՝ 
Ավստրիական Կարմիր խաչի աջակցությամբ իրա-
կանցվող ծրագրերի ընթացքին ու ձեռքբերումներին, 
քննարկել ապագա համագործակցության ընդլայնումը։

Այցի շրջանակներում նաև այցեր եղան Ավստրիական 
Կարմիր խաչի մարզային կառույցներ՝ ծանոթանալու 
մասնաճյուղերի գործունեությանը և քննարկելու 
հետագա հնարավոր համագործակցությունը:

Ներկայացնելով ՀԿԽԸ ձեռքբերումներն ու ապագա 
ծրագրերը, կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերը՝ 
գլխավոր քարտուղարն առաջարկեց մասնաճյուղերի 
միջև համագործակցության ծրագրեր իրականացնել, 
քանի որ մասնաճյուղերի զարգացումը ՀԿԽԸ առաջնա-
հերթ ուղղություններից է, ինչպես նաև աջակցել 
կամավորների կառավարման համակարգի զարգաց-
մանը։
Ավստրիական Կարմիր խաչի ներկայացուցիչը ևս 
շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության 
համար և նշեց, որ տպավորված են Հայկական Կարմիր 
խաչի ընկերության աշխատանքի բարձր որակով և 
արդյունավետությամբ՝ պատրաստակամություն հայտ-
նելով շարունակել համագործացկությունը։

Ստեփանավանի տարածքային մասնաճյուղի Ճգնաժա-
մային կառավարման կենտրոն, որտեղ մասնակցեց 
ուսումնական վարժանքի, Վանաձորում՝ տնային 
խնամքի կենտրոն, Երևանի Արցախի փողոցի 
հանրակա-ցարան, որտեղ սոցիալ-հոգեբանական 
աջակցություն է տրամադրվում երեխաներին ու 
տարեցներին, ԻՐԻՍ Բիզնես ինկուբատոր, ինչպես նաև 
սիրիահայերի՝ ՀԿԽԸ աջակցությամբ ստեղծված 
բիզնես նախագծեր։
ՀԿԽԸ Կենտրոնական գրասենյակում հյուրերին ողջու-
նեց գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիազարյանը․
- Շնորհակալ եմ բարձր մակարդակի, երկարատև, 
փոխըմբռնման և փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված 
համագործակցության համար։ Ավստրիական Կարմիր 
խաչի աջակցությամբ արդեն երկար տարիներ է, ինչ 
իրականացրել ենք ծրագրեր, որոնք նպաստել են 
Ազգային ընկերության զարգացմանը։

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
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Հանդիպման նպատակն էր ծանոթանալ երկրում 
իրականացվող մարդասիրական ծրագրերին և 
հետագայում աջակցել դրանց՝ այդ նպատակով 
դրամահավաքներ կազմակերպելով Շվեյցարիայում՝ 
նույն տարում կայանալիք Շվեյցարական Կարմիր խաչի 
ամենամյա պարհանդեսի շրջանակներում և ոչ միայն։

Մայիսի 14-ին Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության 
գրասենյակում էին Շվեյցարականի Կարմիր խաչի և 
Ժնևի Պարահանդեսի կոմիտեի ներկայացուցիչները, 
որոնց ընդունեց Գլխավոր քարտուղար Աննա 
Եղիազարյանը։ Դանիա Սամավին, Աբսա Կանեն, 
Մարիանե Մազուո-Հադդադտը, Ջերալդին Ռուֆե-
նախտը, Ռահեկ Ադորը, Քրիստինա Վիլյամսոնը, 
Ժենեվիեվ Բովետը և Ռեմո Նագելին Հայաստան էին 
եկել ծանոթանալու Հայկական Կարմիր խաչի ընկերութ-
յան՝ Շվեյցարական Կարմիր խաչի աջակցությամբ իրա-
կանացվող ծրագրերին, ինչպես նաև հանդիպումներ 
ունենալու ՀՀ Ն․Ս․Օ․Տ․Տ Գարեգին Բ Ամենայն հայոց 
կաթողիկոսի, ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարության 
ներկայացուցիչների, Նիկոլա և Քրիստինա Ազնա-
վուրների, ՀՀ-ում Շվեյցարիայի դեսպանի և այլ 
շահագրգիռ կողմերի հետ։

Շվեյցարական պատվիրակության այցը Հայկական 
Կարմիր խաչի ընկերություն

- Ողջունում եմ Շվեյցարական Կարմիր խաչի հետ 
համագործակցությունը, որն սկսվել է 1988 թվականից, 
սակայն առավել կուզենայի նշել վերջին 4 տարիների 
համագործակցությունը՝ հատկապես կազմակեր-
պության զարգացմանը, Ռեսուրսների մոբիլիզացմանը 
և մարզային մասնաճյուղերի զարգացմանը։ 

Ողջունելով հյուրերին և ներկայացնելով Հայկական 
Կարմիր խաչի ընկերության գործունեությունը, 
ձեռքբերումներն ու դժվարությունները՝ գլխավոր 
քարտուղար Աննա Եղիազարյանն ասաց․

Շնորհակալ եմ Հայաստանին օգնելու ձեր պատրաս-
տակամության համար։

Հյուրերը հարցեր ուղղեցին մասնավորապես Հայկական 
Կարմիր խաչի ընկերության ֆինանսական աղբյուր-
ների, Սփյուռքի կողմից հնարավոր աջակցության, 
պետական ռազմավարությունների մշակմանը մասնակ-
ցության մասին։
Այնուհետև նրանք հանդիպեցին ՀԿԽԸ բաժինների 
ղեկավարների հետ, որոնք ներկայացրեցին կազմակեր-
պության համապատասխան ուղղություններով արվող 
աշխատանքները և պատասխանեցին պատվիրա-
կության անդամների հարցերին։

Հոկտեմբերի 28-ին Հայկական Կարմիր խաչի 
ընկերություն էր այցելել Ռումինիայի արքայազն 
Ռ ա դ ո ւ ի  գ լ խ ա վ ո ր ա ծ  պ ա տ վ ի ր ա կ ո ւ թ յ ո ւ ն ը ։ 
Արքայազնին ընդունեցին ՀԿԽԸ նախագահ Մխիթար 
Մնացականյանը և գլխավոր քարտուղար Աննա 
Եղիազարյանը։

Շվեյցարական պատվիրակությունը մասնակցեց նաև 
մայիսի 16-ին Երևանի Մետրոպոլիտենի «Երիտա-
սարդական» կայարանում կազմակերպված միջոցառ-
մանը, որը նվիրված էր Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի 
համաշխարհային օրվան։

Ռումինիայի արքայազն Ռադուի գլխավորած 
պատվիրակությունն այցելեց Հայկական Կարմիր 
խաչի ընկերություն

Մեծ ձեռքբերում էր տնային խնամքի նոր մոդելի 
ներդրումը, որը մեծապես նպաստել է Ազգային 
ընկերության զարգացմանը, և կօգնի, որ հետագայում 
կարողանանք ապահովեն կայունությունը։ Պետք է նշեմ, 
որ կարիքները միշտ էլ ավելին են, քանի հնարա-
վորությունները, այնպես որ միշտ աշխատում ենք 
ռեսուրսների հայթայթման ուղղությամբ։
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-  Մեծ պատիվ է մեզ համար ողջունելու Ձեզ Հայկական 
Կարմիր խաչի ընկերությունում, հատկապես որ 
մարդասիրությական գործունեությանը մեծ դեր եք 
հատկացրել Ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մենք 
ծանոք ենք Ռումինական Կարմիր խաչի գործունեութ-
յանը, թեև դեռևս համագործակցելու առիթներ չեն եղել։ 
Ուղղություններ կան, որտեղ Ձեր Ազգային ընկերութ-
յունը հատկապես առաջընթաց է գրանցել, ինչպես 
օրինակ Արվեստի թերապիան կամ միգրացիայի ոլոր-
տում աշխատանքը։
Շարժման պատմություները գրեթե նույնն է մեր 
երկրներում՝ աղետ, պատերազմ և համապատասխան 
արձագանքի կազմակերպում, - ասաց նախագահ 
Մխիթար Մնացականյանը՝ նշելով, որ 2020 թվականին 
նշելու ենք Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության 100-
ամյակը։

Այդ ժամանակվանից էլ Կարմիր խաչը մեր երկրում մեծ 
կշիռ ու դերակատարություն ունի՝ ավանդաբար 
թագավորը բանակի ղեկավարն է, իսկ թագուհին՝ 
Կարմիր խաչի նախագահը։ Այժմ իմ կինը Ռումինական 
Կարմիր խաչի նախագահն է, և մենք տարբեր երկրներ 
այցելելիս անպայման այցելում ենք տեղի Ազգային 
ընկերության գրասենյակ։ 

- Սպիտակի երկրաշարժից հետո սկսվեց Հայկական 
Կարմիր խաչի ընկերության գործունեության առավել 
ակտիվ փուլը, և այս տարիների ընթացքում մենք 
օգնության ծրագրերից անցանք արդեն զարգացման 
ծրագրերի, - նշեց նա։  

Այնուհետև ՀԿԽԸ Գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիա-
զ ա ր յ ա ն ը  ն ե ր կ ա յ ա ց ր ե ց  կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ թ յ ա ն 
ուղղությունները, վերջին 30 տարվա գործունեությունը 
ձեռքբերումներն ու մարտահրավերները, ուժեղ և թույլ 
կողմերը․

Բելառուսական Կարմիր խաչի պատվիրակության 
այցը Հայկական Կարմիր խաչի ընկերություն

Հունիսի 10-13-ը Բելառուսական Կարմիր խաչի 
պատվիրակությունն այցելեց Հայկական Կարմիր խաչի 
ընկերություն: Ծրագրի համակարգողներ Նատալյա 
Ժակ-Հալհուսկայան և Անդրեյ Մարտինովսկին, 
Մոգիլյովի շրջանի նախագահության անդամ 
Ալեքսանդր Ստարավոյտաուն և Աշխատանքի և 
սոցիալական ապահովման նախարարության աշխա-
տանքի քաղաքականության բաժնի աշխատակից Յուլ-
յա Դավիդզենկան ժամանել էին փորձի փոխանակման, 
ինչպես նաև ծանոթանալ ՀԿԽԸ-ի գործունեությանը 
մասնավորապես ՝«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության 
աշ-խատունակության խթանման» ծրագրին 
ծանոթանալու համար:
ЕU4YOUTH-ի շրջանակներում նմանատիպ ծրագրեր են 
իրականացվում և Բելառուսիայի Հանրապետութ-
յունում և Վրաստանում, և, որպես հաջողված փորձ, 
Բելառուսական Կարմիր խաչը դիտարկել էր 
Հայկական Կարմիր խաչի վերոնշյալ ծրագիրը:
Բելոռուս գործընկերներն այցելեցին ՀԿԽԸ գլխավոր 
գրասենյակ, ծանոթացան ծրագրի մեկ տարվա 
ընթացքում գրանցած հաջողություններին: Հանդի-
պումներ ունեցան ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարության, Բիզնես աջակցության 
կենտրոնի, Հայաստանյան սոցիալական ձեռնար-
կությունների ասոցացիայի, Գավառի քաղաքա-
պետարանի, Գեղարքունիքի մարզի հասարակական 
կազմակերպությունների և այլ գործընկերների հետ: 
Հանդիպումներ ունեցան նաև Երևանի և Գավառի 

երիտասարդական  ակումբների անդամների և#REaDY
լիդերների հետ:
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Հայկական և Գերմանական Կարմիր խաչերի բարեկա-
մության թիմերը մասնակցեցին մայիսի 19-ին Զվարթնոց 
տաճարի տարածքում կազմակերպված Տոլմայի 9-րդ 
միջազգային փառատոնին, որի ժամանակ ավանդական, 
ամառային, հալեպահայության (սիրիական)՝ ավելի քան 
4000 տոլմա պատրաստվեց թիմերի կողմից։ 

ՀԿԽԸ կամավորները շրջեցին նաև համալիրի տարած-
քում՝ անհրաժեշտության դեպքում առաջին օգնություն 
ցուցաբերելու համար, հերթապահություն սահմանեցին 
բոլոր մուտքերի մոտ՝ ուղղորդելով այցելուների հոսքը։

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը մասնակցեց 
Տոլմայի 9-րդ միջազգային փառատոնին

Հայկական Կարմիր խաչի կամավորները հերթապա-
հեցին Silk Note Festivale-ի ամբողջ ընթացքում 
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության 61 կամավորներ 
և Առաջին օգնության հրահանգիչներ նոյեմբերի 6-ին, 8-
ին և 10-ին 30 ժամ հերթապահեցին Կ․ Դեմիրճյանի անվ․ 
մարզահամերգային համալիրում՝ Silk Note Festivale-ի 
ամբողջ ընթացքում։

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության համագոր-
ծակցությունը Իմ քայլը հիմնադրամի հետ՝ Silk Note 
Festivale-ի շրջանակներում

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության Առաջին 
օգնության տաղավարում հատուկ պատրաստվա-
ծություն անցած թիմն ու կամավորները, կարիքի 
դեպքում առաջին օգնություն ցուցաբերեցին քաղաքա-
ցիներին։

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» կարգախոսի ներքո 
իրագործվող ծրագիրն իրականացվում է Հայկական, 
Բե լառուսական և Վրացական Կարմիր խաչի 
ընկերությունների կողմից` Դանիական Կարմիր խաչի 
աջակցությամբ և Կոնեկտիո կազմակերպության հետ 
համագործակցությամբ: Ծրագրի նպատակն է սահմա-
նափակ հնարավորություններով երիտասարդների 
շրջանում խթանել կրթություն ստանալու և աշխատելու 
ունակությունները:

Հայկական Կարմիր խաչը մասնակցեց Եվրոպայի 
օրվա միջոցառումներին

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության ավելի քան 100 
կամավորներ և անձնակազմի անդամներ մասնակցեցին 
Եվրոպայի օրվան նվիրված միջոցառումներին. 
Սկանդինավյան քայլ՝ ԵՄ դեսպանի մասնակցությամբ, 
ապա՝ տեղեկատվական ցուցահանդես Հյուսիսային 
պողոտայում։

ԵՄ դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ՀԿԽԸ տաղավարի 
մոտ շնորհակալություն հայտնեց Կարմիր խաչին՝ 
ակտիվ մասնակցության համար։

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության պատվիրա-
կության մասնակցությունը Շվեյցարական Կարմիր 
խաչի ամենամյա պարհանդեսին

Հայկակական Կարմիր խաչի ընկերության պատվի-
րակությունը՝ նախագահ՝ Մխիթար Մնացականյանը, 
Գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիազարյանը և Միջազ-
գային հարաբերությունների բաժնի վարիչ՝ Մարիանա 
Հարությունյանը Շվեյցարիայում մասնակցեցին Շվեյ-
ցարական Կարմիր խաչի ամենամյա պարհանդեսին, 
որը նվիրված էր Հայաստանի համար դրամահավաքին՝ 
աջակցելու Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության հետ 
գործընկերության շրջանակներում իրականացվող 
ծրագրերին: Միջոցառմանը ներկա էին տիկին Աննա 
Հակոբյանը, Հայոց ամենայն կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն, 
Նիկոլյա Ազնավուրն և այլ հարգարժան հյուրեր:

Հայկական Կարիմիր խաչի ընկերության պատվիրա-
կությունը՝ գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիազարյանի 
ղեկավարությամբ մասնակցեց Ժնևում  Կարմիր խաչի և 
Կարմիր մահիկի 22-րդ Գլխավոր համագումարին, որին 
հաջորդեց պատվիրակների խորհուրդը և Միջազգային 
համաժողովը։

«Գործիր այսօր՝ ձևավորիր ապագան»․ ՀԿԽԸ 
պատվիրակությունը՝ Ժնևում
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Միջազգային համաժողովը այս տարի կրում էր «Գործիր 
այսօր՝ ձևավորիր ապագան» կարգախոսը, որին ներկա 
էին  մոտ 2500  պատվիրակ  192  երկրներից ։ 
Համաժողովին ներկա էին ՀԿԽԸ պատվիրակությունը, 
ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալ Արտակ Ապիտոնյանը, 
Շվեյցարիայի Համադաշնությունում Հայաստանի 
Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան 
Անդրանիկ Հովհաննիսյանը, դեսպանատան ներկա-
յացուցիչներ։

Պետք է նաև նշել, որ նույն տարում, ավելի վաղ, Հայկա-
կան Կարմիր խաչի ընկերության պատվիրակությունը 
մասնակցեց Միջազգային համաժողովի նախապատ-
րաստական աշխատանքներին, որի ժամանակ  քննարկ -

Միջազգային համաժողովի ընթացքում, որը տևեց  3 օր` 
դեկտեմբերի 10-12-ը, քննարկվեցին և ընդունվեցին 
Միջազգային մարդասիրական իրավունքի, Ընտանեկան 
կապերի վերամիավորման, Կլիմայի փոփոխության, 
Համաճարակների դեմ պայքարի,  արտակարգ 
իրավիճակների պայմաններում հոգեկան առողջության 
և սոցիալ - հոգեբանական աջակցության վերաբերյալ 
բանաձևերը,  դրանց իրագործման նպատակով 
ստանձնվելցին մի շարք հանձնառություններ։ հայկական 
Կարմիր խաչի ընկերությունը ստանձնեց հինգ հանձ-
նառություն, որոնցից չորսը կառավարության հետ համա-
տեղ, իսկ մեկը՝ առանձին: Դրանք են՝ «Խթանել կլիմայի 
փոփոխությանը համահունչ աղետների վերաբերյալ 
օրենքների ու քաղաքականության ընդունումը, որոնք 
կապահովեն առավել խոցելի անձանց հասանե-
լիությունը», «Մարդասիրական կրթությունը՝ դիմակա-
յունության համար, «Հանրային առողջության և սոցիա-
լական խնամքի խթանում», «Նպաստել Հայաստանում 
Առաջին օգնության զարգացմանը, խթանմանը և 
ինտեգրմանը»:

վեցին վերոնշյալ բանաձևերի նախագծերը՝ դրանք 
վերջնականացնելու նպատակով: Նախապատ-
րաստական հանդիպումներին մասնակցում էր նաև 
Շվեյցարիայի Համադաշնությունում Հայաստանի 
Հանրապետության դեսպանատան ներկայացուցիչը:

Համագործակցություն՝ Քուվեյթի Կարմիր մահիկի 
ընկերության հետ 

Դեկտեմբերի 7-ին Հայկական Կարմիր խաչի ընկերութ-
յան գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիազարյանը և 
Քուվեյթի Կարմիր մահիկի ընկերության նախագահ 
Հիլալ ալ-Սայերը Ժնևում՝ Շվեյցարիայում, ստորագրե-
ցին «Հայաստանում սիրիացի փախստականների 
աջակցության» ծրագրի պայմանագիրը։

Քուվեյթի Կարմիր մահիկի ընկերության հետ 
համագործակցության շնորհիվ Հայկական Կարմիր 
խաչի ընկերությունը աջակցում է սիրիահայերին։ 
Ծրագիրը, որի մեկնարկը տրվեց 2019 թվականի 
նոյեմբերի 1-ին, շարունակվելու է մինչև 2020 թվականի 
հոկտեմբերի 31-ը։ Նպատակն է բարելավել Հայաս-
տանում սիրիացիների բարեկեցությունը՝ ապահովելով 
մարդասիրական աջակցություն և կրթության 
հասանելիություն՝ առավել խոցելի ընտանիքներին։



Փոխըմբռնման հուշագրեր՝ Տավուշի և Վայոց ձորի 
մարզպետարանների հետ 

Շարունակվել է ավանդական դարձած երիտասար-
դական պատվիրակությունների ամենամյա փոխայ-
ցելության ծրագիրը Գերմանական Կարմիր խաչի հետ։ 
ՀԿԽԸ երիտասարդ կամավորները  այցելել են Բադեն - 
Վյուրթենբերգի երկրամաս և ԳԵԿԽ կամավորների հետ 
իրականացրել են թեմատիկ քննակումներ և ակցիաներ 
առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ։ 
Դանիական երիտասարդական Կարմիր խաչի 
նախաձեռնությամբ ՀՀ մարզաբնակ երիտասարդների 
համար կազմակերպվել է «Կյանքի հմտություններ»  
դասընթացը, որի արդյունավետությունով պայմանա-
վորված նաև աջակցություն է ցուցաբերվել   ձեռնարկի 
հայերեն թարգմանության և ադապտացման համար։ 

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունն (ՀԿԽԸ) իր գոր-

ծունեության ընթացքում մշտապես համագործակցում է 

Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային շարժման 

բոլոր բաղկացուցիչների, կառավարությունների, միջազ-

գային հասարակական կազմակերպությունների հետ: 

Ազգային ընկերությունների միջև փորձի փոխանակման 

գործընթացը էլ ավելի զարգացնելու նպատակով ԵԿԽ 

կամավորները մասնակցել են բազմաթիվ միջազգային 

հանդիպումների, համաժողովների, դասընթացների, 

ինչպես նաև հաճախ հրավիրվել են որպես դասընթա-

ցավարներ։ 

Փոխանակման ծրագրեր

2019 թվականին Հայկական Կարմիր խաչի ընկերութ-
յունը Համագործակցության և փոխադարձ աջակ-

հուշագրեր ստորագրեց ցության մասին փոխըմբռնման 
Տավուշի և Վայոց ձորի մարզերի մարզպետարանների 
հետ։ Հուշագրերի համաձայն մարզպետարանները և 
ՀԿԽԸ-ն կհամագործակցեն՝ արտակարգ իրավի-
ճակներին համատեղ նախապատրաստվելու և 
արձագանքելու նպատակով:

ՀԿԽԸ-ն մի շարք միջազգային ցանցերի և աշխա-
տանքային խմբերի անդամ է, ինչպիսիք են` 
Փախստականների, ապաստան հայցողների և 
միգրանտների հարցերով Եվրոպական Կարմիր խաչի 
ընկերությունների համագործակցության հարթակը, 
Եվրոպական Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի 
ընկերությունների սոցիալ-հոգեբանական աջակ-
ցության ցանցը, Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի 
ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիայի 
երիտասարդական հանձնաժողովը, հատուկ կարիք-
ներով Փախստականների կարիքների գնահատման 
ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն 
հանձնակատարի աշխատանքային խումբը, Առաջին 
օգնության Եվրոպական Խորհրդատվական Կենտ-
րոնը, Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի Եվրոպական 
համակարգման կոմիտեն, ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, 
տուբերկուլյոզի և մալարիայի դեմ ուղղված միջո-
ցառումները համակարգող հանձնաժողով (ՄՀՀ), 
Եվրոպական Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի 
ընկերությունների ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և Տուբերկուլյոզի 
համացանցը, Կամավորության զարգացման Եվրո-
պական ցանցը,  Բարեգործական ծրագրերի 
համակարգման խորհրդակցական հանձնաժողովը, 
ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախա-
րարին կից հասարակական խորհուրդը, Տարեցների 
սոցիալական պաշտպանության և խնամքի տրա-
մադրման հիմնախընդիրներով զբաղվող կառույց-
ների ցանցը, ՄԱԿ-ի Աղետների կառավարման երկրի 
թիմը, ԱՌՆԱՊ-ը։  
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 - Բարելավել ֆինանսական ռեսուրսների մոբիլիզաց-

ման և հաղորդակցության կարողությունները՝ արտա-

քին դոնորներից կախվածության նվազեցման և ծառա-

յությունների ֆինանսական կայունության ապահովման 

համար տեղի նվիրատուների հետ երկարատև և փոխ-

շահավետ համագործակցություն հիմնելու նպատակով։

ՀԿԽԸ Կենտրոնական գրասենյակը, Տավուշի․ 
Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզային մասնաճյուղերը 
մարզերում իրականացրեցին գործունեության պլանա-
վորման,  տարեկան  բյուջեյի  ձևավորման,  կարիքների 

 - Ամրապնդել և ավելի հզորացնել մարզային և 
համայնքային մասնաճյուղերի կարողությունները՝  
բարելավված ու շարունակական ծառայություններ 
մատուցելու և արտակարգ իրավիճակների արձա-
գանքմանը պատրաստ լինելու համար

Մասնաճյուղերի զարգացում
Տավուշի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Վայոց Ձորի 
մարզային մասնաճյուղերի կարողությունների զար-
գացում

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության առաջնահերթ 
զարգացման ուղղությունները երկուսն են.

գնահատման, տեղական ռեսուրսների մոբիլիզացման, 
ֆոնդահայթայթման, կամավորների և աշխատակազմի 
կառավարման կարողությունների զարգացմանն 
ուղղված քայլեր: Այս կարիքները հայտնաբերվել և 
կարևորություն են ստացել դեռևս 2018թ․-ին մեկնար-
կած և մարզային մասնաճյուղերում իրականացված 
ինքնագնահատման գործընթացի՝ BOCA գործիքի 
շնորհիվ:
Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրում ընդգրկ-
ված Վայոց Ձորի մարզային մասնաճյուղում իրակա-
նացվեց կարողությունների գնահատում վերը նշված 
գործիքով, և համաձայն իրականացված ինքնագնա-
հատման գործընթացի կազմակերպվել են վերը 
թվարկված բոլոր միջոցառումները՝ մասնաճյուղի 
կարողությունների զարգացման, կամավորների թվի 
ավելացման, կարիքների գնահատման, տվյալների 
բազայի և շահառուների խմբի հստակեցման և 
մասնաճյուղի զարգացման ծրագրի լիարժեք 
իրականացման նպատակով:  
ԿԽՄԿ և Դանիական ԿԽ կողմից ֆինանսավորվող 
մարզային մասնաճյուղերի զարգացման ծրագրերի 
շրջանակներում մարզային կամավորների կողմից 
մշակվել և ներկայացվել են կամավորական 
նախաձեռնություններ, որոնցից ամենահաջողվածները 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
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ՄՄ զարգացման ծրագրի շրջանակներում ֆինանսա-
կան աջակցություն են ստացել, ինչը համալրել է 
տեղական ռեսուրսներից մոբիլիզացված ֆինանսական 
միջոցները։ Ֆինանասավորման պարտադիր պայման է 
եղել ներկայացվող ծրագրի շարունակականության 
ապահովումը՝ ՄՄ ինքնաֆինանսավորման, ենթա-
ծրագրի զարգացման և ընդլայնման շնորհիվ:  

Արարատ, Արագածոտն, Գեղարքունիք և Վայոց Ձորի 
մարզային մասնաճյուղերի կարողությունների զար-
գացում՝ կարիքի վրա հիմնված ծրագրերի միջոցով

Շվեցարական ԿԽ կողմից ֆինանսավորված մարզային 
մասնաճյուղերի զարգամացման ծրագրերի շրջանակ-
ներում, բարելավվել են մասնաճյուղերի կարիքների 
գնահատման, խնդիրներին արձագանքման և 
ծրագրերի կառավարման կարողությունները։ Բոլոր 
վերը նշված մարզերում ծրագրերն իրականցվել են 
հայտարարված մրցույթում հաջողակ ծրագիր 
ներկայացնելուց հետո։ Ծրագրի շրջանականերում 
Արարատի մարզում 70 տարեցների համար 
շարունակվել է գործել բարեգործական ճաշարան՝ 
շաբաթական 3 անգամ տաք ճաշ տրամադրելով։
Մյուս մարզերում ամեն ամիս սննդի և հիգիենիկ 
փաթեթներ են տրամադրվել 210 խոցելի տարեցների։ 
Ծրագրի հաջողություններից է նաև մարզերում 
տեղական ռեսուրսների՝ բիզնես հատվածի 
մոբիլիզացումը։ Նաև արդյունավետ համագոր-
ծակցություն է հաստատվել բոլոր մարզերի ՏԻՄ-երի 
հետ։ 

Ինստիտուցիոնալ զարգացում

Բոլոր մարզային մասնաճյուղերում գործարկվել են 
կամավորների կառավարման վերաբերյալ ինստիտու-
ցիոնալ փաստաթղթերը և դրանց վերաբերյալ 
կազմակերպվել  են  ներածական  և խորհրդատվական 

ՀԿԽԸ մասնաճյուղերից 461  կամավորներ պատրաստ-
վել և վերապատրաստվել են Առաջին օգնության, 
Արտակարգ  իրավիճակներին  արձագանքման,  Ընտա - 

ՀԿԽԸ մասնաճյուղերի կողմից մարզերում կազմակերպ-
ված ամենամյա միջոցառումներին մասնակցել է շուրջ 
610 կամավոր, իսկ 174 կամավորներ մասնակցել են 
Երևանում կամավորների ամենամյա միջոցառումներին և 
խրախուսանքի արժանացել իրենց  աշխատանքի 
համար:

ՀԿԽԸ 180 աշխատակիցներ, մասնաճյուղերի ներկայա-
ցուցիչներ, ղեկավարներ, տնօրեններ, ՀԿԽԸ կամա-
վորներ, մասնաճյուղերի տարեկան համաժողովի 
ընթացքում փոխանակեցին իրենց լավագույն փորձը, 
կիսվեցին կամավորական նախաձեռնությունների գաղա-
փարներով և իրականացված գործունեությունից քաղած 
դասերով: Մարզերում իրականացված լավագույն կամա-
վորական նախաձեռնություններն արժանացան մրցա-
նակների։ Քննարկվեցին նաև ռազմավարություններ, 
կամավորների կառավարման, համայնքային ֆոնդա-
հայթայթման հարցեր, և այլ հրատապ խնդիրներ: ՄՄ 
կամավորների մակարդակով անցկացվեց Առաջին 
օգնության մարզային մրցույթ, հաղթող թիմերը պար-
գևատրվեցին:

հանդիպումներ։ Կամավորների կառավարման նոր 
համակարգի գործարկման արդյունքներն ամփոփվել են 
տարեվերջին մարզերի տարեկան համաժողովի ընթաց-
քում։ 

նեկան կապերի վերականգնման, Երեխաների կայուն 
զարգացման ծրագիրը վարելու, շահառուների հետ 
աշխատելու հոգեբանական առանձնահատկությունների, 
տուբերկուլյոզի, Ծրագրի պլանավորում և ֆոնդահայ-
թայթում, Կամավորների կառավարում, ԿԽ սկզբունք-
ների և արժեքների տարածում և կամավորների գործու-
նեությանն առնչվող այլ թեմաներով:

Գիտելիքների ձեռքբերում և փորձի փոխանակում
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Ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացվել է Տավուշի՝ 
Իջևան, Բերդ, Նոյեմբերյան, Դիլիջան, Գեղարքունիքի՝ 
Սևան, Վարդենիս, Սյունիքի՝ Կապան, Գորիս  մարզա-
յին և գործող համայնքային մասնաճյուղերում՝ 3 
փուլով: Ծրագրում ընդգրկվել է մոտ 500 աշակերտ:  

Երեխաների կայուն զարգացում (Տավուշ, Գեղար-
քունիք, Սյունիք)։ Երեխաների կայուն զարգացում  
ենթածրագիրը խաղային պլատֆորմի վրա հիմնված 8 
պարապմունքներից բաղկացած ծրագիր է, որն 
անցկացվում է 8-14 տարեկան դպրոցական երե-
խաների համար, յուրաքանչյուր պարապմունքի 
խմբակում ընդգրկելով 20 երեխայի: Ծրագրի նպա-
տակն է ընկերական և վստահելի միջավայրում 
ստեղծել հնարավորություն երեխաների համար իրենց 
շրջապատում առկա երևույթների մասին կարծիք 
ձևավորելու, դրանք ճիշտ ընկալելու և վերար-
տադրելու համար: Ընտրության կարգով ծրագրում 
ներառվում են այնպիսի երեխաներ, ովքեր շփման, 
ակտիվության առումով պասիվ են և սոցիալապես 
անապահով ընտանիքից են: Ծրագիրը նպաստում է 
երեխաների ընդհանուր զարգացմանը, հաղորդում է 
նրանց հասակակիցների և մեծահասակների հետ 
շփվելու հմտություններ, դարձնում է ավելի համարձակ, 
զարգացնում է հանդուրժողականություն և խթանում է 
խնդիրներին կառուցողական մոտեցման ցուցաբեր-
ման ընդունակությունը:

ԿԽՄԿ և ԴԿԽ ֆինանսավորմամբ իրականցված 
կամավորական նախաձեռնություններ 

Մարզերում իրականացված կամավորական նախա-
ձեռնություններ

ՀԿԽԸ մարզային մասնաճյուղերում գործունեություն 
իրականացնող և տարբեր ծրագրերում ընդգրկված 
կամավորների ներգրավմամբ իրականացվեցին 
բարեգործական ակցիաներ, կամավորների փորձի 
փոխանակման, մի շարք միջոցառումների պլանա-
վորման և մշակման ու իրականացման առումով:

Ամառային ցերեկային ճամբար  (Տավուշ, Իջևան)՝ 2 
շաբաթ տևողությամբ, առավոտյան 11:00-ից մինչև 15:00, 
Իջևան քաղաքի հանրակրթական դպրոցների 12-15 
տարեկան 40 երեխաների համար՝ երկու հերթափոխով: 
Անցկացվել են բազմապիսի միջոցառումներ՝ սպորտային, 
մշակույթային, էքսկուրսիաներ քաղաքի տեսարժան 
վայրեր, առողջ ապրելակերպի, հիգիենայի վերաբերյալ 
զրույցներ, առաջին օգնության և անվտանգ վարքագծի 
վերաբերյալ իրազեկման պարապմունքներ, ՄՄ կամա-
վորների ուժերով տիկնիկային ներկայացումներ: Կազմա-
կերպվել են շախմատի, շաշկու, սպորտային մրցումներ, 
վիկտորինաներ: Երեխաների հավաքագրումը կատարվել 
է կամավորների և դպրոցի դասղեկների միջոցով՝ գրավոր 
համաձայնեցնելով ծնողների հետ: Երեխաներին ամեն օր 
տրվել է թարմ և որակյալ սնունդ, հյութ և պաղպաղակ: 
Ծրագիրն իրականացվել է 2 փուլով, ընդգրկվել է 80 
երեխա:

Աջակցություն միայնակ տարեցներին (Տավուշ, Իջևան) 
ենթածրագրի շրջանակներում քաղաքի միայնակ, անա-
պահով տարեցներին տրամադրվել է սպիտակեղեն և 
խոհանոցային անհրաժեշտ պարագաներ: Հայկական 
Կարմիր խաչի ընկերության Տավուշի մարզային մասնա-
ճյուղն իրականացնում է սոցիալական ծրագրեր, մասնա-
վորապես սննդի աջակցություն ցուցաբերելով միայնակ 
տարեցներին:
Համաձայն քաղաքում անցկացված կարիքների գնա-
հատման, բազմաթիվ միայնակ տարեցներ ունեն 
նյութական օժանդակության կարիք, քանի որ նրանց 
կենսաթոշակն ու նպաստը չեն բավարարում հոգալու 
նվազագույն պահանջները: Մարզային մասնաճյուղի 3 
կամավոր, որոնք տիրապետում են կար ու ձևի արհեստին, 
տարեցների համար նախաձեռնել են սպիտակեղենի և 
խոհանոցային պարագաների պատրաստման գործընթաց՝ 
օգտագործելով մասնաճյուղի կարի մեքենան և դերձակի 
պարագաները: Ձեռք է բերվել համապատասխան 
կտորների տեսականի, որոնք կամավորների ուժերով կա-
րելուց և փաթեթավորելուց հետո բաշխվել են միայնակ 
տարեցներին:
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Վարսահարդարում  (Տավուշ, Բերդ) 

Համայնքային մասնաճյուղն իրականացրել է վարսա-
հարդարման ենթածրագիր, որի շրջանակներում 
վարսավիրության փորձ ունեցող 3 կամավոր, այցելել 
են միայնակ անժառանգ տարեցների և հարդարել 
նրանց մազերը։ Ծրագիրն ունի շարունակական 
բնույթ, և իրականացվում է մինչ օրս:
Համապատասխան Փորձ ունեցող կամավորներն 
ընդգրկվում են ծրագրում, ինչպես նաև իրակա-
նացնում փորձի փոխանակում:  

Հանուն մաքուր Բերդ համայնքի․ Մաքրությունը 
յուրաքանչյուրիս գործն է  (Տավուշ, Բերդ)

Հաշվի առնելով, որ տարածաշրջանում և հա-
մայնքում մեծ է շրջակա միջավայրի և բնության 
պահպանման, մաքրության հարցը, մասնաճյուղը 
նախաձեռնել և իրականացրել է իրազեկող ցուցա-
նակների պատրաստման և տեղադրման ենթա-
ծրագիրը: Որպես համագործակցող և օժանդակող 
կողմ, ծրագրին միացել է նաև համայնքապետարանը 
և կատարել ներդրում: Ցուցանակները տեղադրվել 
են Բերդում և համայնքի գյուղերի կենտրոնական 
հատվածներում, որտեղ մարդկային հոսքը մեծ է: 
Իրականացվող աշխատանքներում մեծ մասնակ-
ցություն են ունեցել համայնքի կամավորները: 

Տարիքը դատավճիռ չէ  (Տավուշ, Նոյեմբերյան)

Համայնքում կան սոցիալապես խոցելի այնպիսի 
խմբեր, որոնց անդամները օգնության և օժանդա-
կության համար չեն դիմում կամ ի վիճակի չեն դիմելու 
իշխանություններին: Հատկապես գյուղական շրջան-
ներում քիչ են ակտիվ երիտասարդները, որոնք 
կարող են օգնել միայնակ տարեցներին՝ սոց. 
ծրագրերի մասնակցության միջնորդությունների 
իրականացման, փաստաթղթերի  նախապատ-
րաստման, ամենօրյա խնամքի և նմանատիպ այլ 
խնդիրների լուծման գործում, արդյունքում շատ  ու 
շատ կարիքավոր միայնակ տարեցներ դուրս են մնում 
կարիքի գնահատման գործընթացից, հետևաբար՝ 
նաև սոցիալական օգնության ծրագրերից: Այդ իսկ 
պատճառով,  համայնքային  մասնաճյուղը,  նախորդ՝  
մինչև1000 բնակիչ ունեցող  փոքր  բնակավայրերում 

Համայնքում շատ են միայնակ անժառանգ տարեց-
ները, ովքեր ձմռան ամիսներին չունեն հնարա-
վորություն տունը տաքացնելու, կամ գնված փայտը 
կոտրելու կամ տեղափոխելու, մասնաճյուղը հանդես 
եկավ տարեցներից ամենակարիքավոր խմբին 
ձմռան համար անհրաժեշտ վառելափայտ տրա-
մադրելու ծրագրով: Նախապես պայմանավորվա-
ծություն ձեռք բերելով անտառտնտեսության վար-
չության հետ, կամավորները Բերդի և Վարագավանի 
ամենախոցելի 10 տարեցների վառելափայտ 
տրամադրեցին: Կամավորները կազմակերպել և 
իրականացրել են անտառից փայտի դուրս բերման, 
կտրման և բաշխման աշխատանքները: Վարա-
գավանում իրականացվող աշխատանքներում մեծ 
աջակցություն և ներդրում է ցուցաբերել գյուղապե-
տարանը:

Վառելափայտնի տրամադրում տարեցներին
(Տավուշ, Բերդ)

Նոյեմբերյան համայնքում ևս արդիական է շրջակա 
միջավայրի մաքրության և  պահպանման խնդիրը: 
Նախաձեռնող խմբի նպատակն էր Նոյեմբերյան 
համայնքում շրջակա միջավայրի մաքրության մշա-
կույթի ձևավորման և քարոզչության շրջանակներում 
իրականություն դարձնել «Առաքինությունը՝ մաք-
րությունն է ամեն ինչում» ծրագիրը: 

(Տավուշ, Նոյեմբերյան)

Ծրագրի շրջանակներում, բացի Նոյեմբերյան քաղա-
քում տեղադրված իրազեկող վահանակների 
պաստառների վերանորոգումից, տեղադրվեց  8 
իրազեկման վահանակ և մաքրության մեկօրյա ակ-
ցիայի միջոցով համայնքում մաքուր միջավայրի կա-
րևորության հանրային գիտակցության բարձրա-
ցումն ու մշակույթի ձևավորման ու պահպանման 
ապահովումն էր: 

կարիքի  գնահատումից  բացի, 1000 և ավելի  բնակ - 
չությամբ մյուս 4 բնակավայրերում՝ (Բերդավան, 
Կոթի, Ոսկևան, Նոյեմբերյան) նախաձեռնեց և իրա-
կանացրեց կարիքների գնահատման ծրագիր, որի 
նպատակն էր ՀԿԽԸ տվյալների բազայում ունենալ 
հստակ կարգավիճակով շահառուների խումբ։ Այդ 
արդյունքները տրամադրվել են համայքապետա-
րանին և միայնակ տարեցներն ընդգրկվել են սոցիա-
լական ծրագրերում: Կարիքների գնահատման գործ-
ընթացն անցկացվել է հատուկ մշակված և պատ-
րաստված բալային հարցաթերթիկներով, որի 
վերջում հստակ արձանագրվել է անհատների 
խոցելիության աստիճանը: 

Առաքինությունը՝ մաքրությունն է ամեն ինչում 
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Ծրագրի շարունակական բնույթից ելնելով, նախաձեռնող 
խմբի անդամները, Կոթի գյուղում բնակվող կամա-
վորների հետ միասին իրականացրել են նաև գյուղի խա-
ղահրապարակի մաքրման և բարեկարգման աշխա-
տանքներ՝ տեղադրելով 6 նոր նստարաններ:

Համայնքում շատ կան անապահով ընտանիքի երեխա-
ներ, որոնք անուշադրության են մատնված սեփական 
ծնողների և հասարակության կողմից, կտրվելով ուսումից 
զբաղվել են մուրացկանությամբ։ Նրանց աջակցելու 
նպատակով մասնաճյուղն իրականացրեց մի ծրագիր, որի 
շնորհիվ երեխաները ստացած հոգատար վերաբերմունք 
և գիտելիք: 

Անապահով ընտանիքների երեխաների աջակցում և 
զարգացում  (Գեղարքունիք, Սևան)

ՀԿԽԸ Գեղարքունիքի մարզային մասնաճյուղի երեք 
կամավոր շահառու երեխաների թարմացված ցուցակով, 
շաբաթական 2 օր, 2 ժամ տևողությամբ անցկացրել են 
գիտելիքների և հմտությունների զարգացման դաս-
ընթացներ, այդ թվում՝ ասեղնագործության, հելունա-
գործության, շյուղագործության և կար ու ձևի պարապ-
մունքներ: Կազմակերպվել է ամառային չորսօրյա 
ճամբար երեխաների համար՝ օրական 6-7 ժամ տևողութ-
յամբ, որի ընթացքում երեխաների պատրաստած և 
կարված ապրանքներով իրականացվել է ցուցահենդես-
վաճառք: Վաճառքից առաջացած ողջ հասույթն ուղղվել է 
ծրագրի  շարունակականության ապահովմանը: 

Կամավորները գյուղի մսուր-մանկապարտեզի երեխա-
ներին տրամադրել են նաև ամանորյան նվերներ: 

Երիտասարդական տուն  (Վայոց ձոր, Եղեգնաձոր)

Վայոց ձորի գլխավոր հիմնախնդիրներից է հանդիսացել 
երիտասարդների ժամանցի և զբաղվածության խնդիրը, 
որն էլ իր հերթին բերել է նրանց պասիվության: 

Ըստ ՀԿԽԸ ՄՄ իրականացրած ծրագրի` մարզի 
գյուղական համայնքների դպրոցներում և ճամբար-
ներում անցկացվել են առողջ ապրելակերպի և 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման դասընթացներ:

Մենք միասին ենք  (Վայոց ձոր, Եղեգնաձոր)

Մարզային մասնաճյուղում կամավորների ակտիվութ-
յան և թվի ավելացման հետ զուգահեռ, շատ էին 
ծրագրային առաջարկները, որոնք մշակել և նախա-
ձեռնել էին հենց կամավորները: Ծրագրային առաջարկ-
ների հիմքն ու գլխավոր պայմանը նրանց շարունա-
կական լինելն էր: Ունենալով կամավորների բազա, 
ովքեր օժտված են տարբեր շնորհներով և ունեն 
մասնագիտական գիտելիքներ, հերթական ծրագրային 
առաջարկը ուղղված էր հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների ինտեգրմանը շրջապատ: Առողջական և 
սոցիալական վիճակից ելնելով շատ երեխաներ ի 
վիճակի չեն եղել հաճախելու դպրոց, ինչն ավելի է 
խորացրել և ազդել նրանց կարգավիճակի վրա: 
Ծրագրի ժամկետը 6 ամիս էր, շաբաթական 2 հանդի-
պումով, տարբեր խմբերի հետ, որոնց մեջ ընդգրկվում 
էին թվով 10 երեխաներ: Պարապմունքների ընթացքում 
երեխաները վերապատրաստված հոգեբանի միջոցով 
ստանում էին հոգեբանական աջակցություն, որը նպաս-
տում էր նրանց շփման, ինտելեկտի և նաև տրա-
մադրության դրական փոփոխության վրա, անցկացվում 
էին կավագործության, բատիկայի, զարդագործության 
պարապմունքներ: 

Դասընթացներն իրականացվել են վերապատ-
րաստված կամավորների կողմից: Կազմակերպվել է 
էկոարշավ դեպի Նորավանք, իրականացվել է տարած-
քի մաքրում, ՀԿԽԸ սկզբունքների ու ծրագրերի լուսա-
բանում:
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Խաղերի դիտման համար պատրաստվել են տոմսեր, 
որոնք ռեալիզացվել են համագործակցող կողմերի, 
նվիրատուների, կամավորների, դպրոցի անձնակազմի, 
երեխաների հարազատների և այլ ցանկացողների 
շրջանում: 

Դե ժպտա  (Սյունիք, Գորիս) 

Խաղերը սպասարկել է մասնաճյուղի ԱՕ թիմը, հնա-
րավոր վնասվածքների ժամանակ ԱՕ ցուցաբերման 
նպատակով: Թիմերին տրամադրվել են պատվոգրեր, 
իսկ հաղթող թիմին՝ մրցանակ: Ընտրվել է նաև 
լավագույն խաղացող, ով խրախուսվել է հուշանվերով ու 
պատվոգրով: 
Խաղերի տոմսերից առաջացած ամբողջ գումարային 
հասույթը ուղղվել է համայնքի խոցելի խմբերի հոգսի 
թեթևացմանը:

Գորիս համայնքում բնակվում են բազմաթիվ անապա-
հով միայնակ տարեցներ և բազմազավակ ընտանիքներ: 
Թե առողջական և թե սոցիալական անապահով վիճակը 
ազդում էր նրանց արտաքին տեսքին հետևելու և 
խնամքի վրա: Մասնաճյուղը նախաձեռնել է վարսահար-
դարման ծրագիր, որի շրջանակներում  ձեռք է բերվել 
անհրաժեշտ գույք և ծրագրով հետաքրքրված ու փորձ 
ունեցող կամավորները այցելել են տարեցներին և 
բազմազավակ ընտանիքներին, հարդարել մազերը, 
զրուցել, իրականացրել լուսաբանում և աջակցել 
կենցաղային ու առևտրի հետ կապված աշխատանք-
ներում: Ծրագիրը ունի շարունակական բնույթ, իսկ 
շահառուների թիվն ունի աճելու միտում: 

Ավազաթերապիա Սյունիք (Կապան) 

Կապանի թիվ 3 հատուկ կրթահամալիրում սովորում են 
թվով 77 երեխաներ, ովքեր ունեն կրթություն ստանալու 
համար հատուկ պայմանների կարիք:
Համագործակցելով կրթահամալիրի հետ, ՀԿԽԸ մար-
զային մասնաճյուղը  ստեղծել է ավազաթերապիայի 
լսարան, որտեղ մասնագետների  և ՀԿԽԸ կամավոր-
ների միջոցով երեխաները անցել են ավազաթերապիայի 
պարապմունքներ, զարգացրել իրենց ստեղծագոր-
ծական երևակայությունը, ձեռքի մատների մոտորիկան, 
տեսաշարժողական կոորդինացիան, ուշադրությունը, 
կոշտ և փափուկ նյութերի հետ շփումն ու բազմաթիվ 
իմացական գործընթացներ, ավազների միջոցով նրանք 
սովորել են ավելի հեշտ շփվել միմյանց հետ: 

Որտեղ մենք, այնտեղ՝ սպորտ (Սյունիք, Կապան) 
Մարզային մասնաճյուղը նախաձեռնել և իրականացրել 
է սպորտային միջոցառում, մասնավորապես ֆուտբոլի 
առաջնություն ամառային արձակուրդների ժամանակ, 
դպրոցական երեխաների շրջանում: 

Հաշվի առնելով, որ կրթահամալիրում սովորում են 
աուտիզմ ունեցող աշակերտներ, ովքեր ունեն շփման և 
հաղորդակցման խնդիրներ, ավազաթերապիան հնարա-
վորություն ընձեռեց զարգացնել շփման հմտությունները 
փոքր խմբերով: Ծրագրի իրականացման ժամանակ 
ձեռք է բերվել ավազաթերապիայի համար հատուկ 
սեղան, կամավորները ընդգրկվել են ԵԿԶ/ԱԿ թիմից, և 
իրենց գիտելիքներն ու փորձը օգտագործել աշակերտ-
ների նշված խնդիրները չեզոքացնելու նպատակով:



2019 լի էր ռեսուրսների մոբիլիզացման նախաձեռ-
նություններով, որոնք միտված էին ՀԿԽԸ ֆինան-
սական կայունության հաստատմանը: Հատկապես մեծ 
ուշադրություն է դարձվել մարզային մասնաճյուղերի 
զարգացմանը և կայուն ֆինանսական ռեսուրսների 
հայթայթմանը: 6 մարզային մասնաճյուղեր, մաս-
նակցելով ռեսուրսների մոբիլիզացման դասընթաց-
ների, իրենց առաջին քայլերն արեցին համայնքային 
ֆոնդահայթայթման ուղղությամբ` իրականացնելով 
հանրային դրամահավաք-միջոցառումներ մարզերում:  

Աղքատության հաղթահարման միջազգային օրը աննկատ 
չանցավ Շիրակի մարզային մասնաճյուղում: 

Գեղարքունիքի մարզային մասնաճյուղը օգոստոսի 18-ին 
իրանացրեց ցուցահանդես-դրամահավաք Սևանի 
թերակղզում: Գեղարքունիքի մարզային մասնաճյուղի 
կամավորները ներկայացնում էին իրենց և Վարդենիսի 
«Աստղավարդ»  սոցիալական ձեռնարկութ յան 
շահառուների համատեղ ջանքերով պատրաստված 
հուշանվերները` տրամադրելով դրանք հանգանա-
կություն կատարողներին: Հավաքված 53.140 դրամով 
մարզային մասնաճյուղը սննդօգնություն տրամադրեց 
մարզի 10 անապահով ընտանիքի: Սննդօգնության 
տրամադրմանը միացավ նաև «Թարզու Լևոն» ՍՊԸ-ն, իր 
կողմից 360 շիշ «Սևան-Անուշ» լիմոնադներ նվիրելով 
շահառուներին: 

Առաջին միջոցառումը, որը կրում էր «Պատրաստ եղիր 
օգնելու» խորագիրը, իրականացվեց Տավուշի մարզային 
մասնաճյուղի կողմից` օգոստոսի 10-ին, Իջևան 
քաղաքում: Միջոցառման ընթացքում մարզի Առաջին 
օգնության և Աղետների արձագանքման թիմերը 
ցուցադրեցին բաց դաս ավտովթարից տուժածին 
առաջին օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ: 
Մարզային կամավորներն ակտիվ էին նաև շրջիկ 
դրամահավաքի իրականացման գործում ,  որի 
արդյունքում հավաքվեց 41.340 դրամ:

Հոկտեմբերի 18-ին մարզի կամավորներն իրականացրին 
«Ասենք ո՛չ աղքատությանը» հանրային դրամահավաք-
միջոցառումը: Անցորդներին հատկապես գրավում էր 
հատուկ ֆոտո շրջանակը, որի շնորհիվ նրանք իրենց կոչն 
էին հղում թեմայի վերաբերյալ, և իհարկե, կատարում 
հանգանակություն: Հավաքված 29.020 դրամը 
ներդրվեց Շիրակի մարզում աղքատության հաղթահար-
մանն ուղղված ՀԿԽԸ գործունեության մեջ: Դե իսկ դեկ-
տեմբեր ամիսը նշանավորվեց ամանորյա միջո-
ցառումներով, որոնց նպատակն էր հայթայթել միջոցներ` 
մարզերում միայնակ անապահով տարեցների սոցիալ-
հոգեբանական աջակցության համար: Լոռիի, Սյունիքի և 
Վայոց ձորի կամավորներն իրականացրեցին «Նվիրիր 
տոն» ամանօրյա դրամահավաք միջոցառումներն իրենց 
մարզերում, որոնք լի էին ամանորյա անակնկալներով և 
իհարկե` հրաշքներով: Կամավորական նախաձեռ-
նություններից զատ, մարզային մասնաճյուղերն ակտիվ 
էին նաև կորպորատիվ համագործակցություններ 
հաստատելու ուղղությամբ` նպատակ հետապնդելով 
ներրգրավել մարզային ձեռնարկատիրություններին մեր 
մարդասիրական գործունեության մեջ: Այս առթիվ 
Տավուշի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Լոռիի և 
Սյունիքի մարզերում, մարզպետարանների աջակ-
ցությամբ, իրականացվեցին շահագրգիռ կողմերի հետ 
հանդիպումներ, որին ներկա էին ինչպես մարզային 
բիզնեսները, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ներկայացուցիչները: Հանդիպման 
մասնակիցներն արտահայտեցին իրենց պատրաստա-
կամությունը աջակցելու այն լայնամասշտաբ գոր-
ծունեությանը, որը ՀԿԽԸ-ն ծավալում է ՀՀ ողջ տարած-
քում և համատեղելու ջանքերը` երկրում առավել մեծ 
սոցիալական ազդեցություն ունենալու նպատակով: 
Հանգանակության տուփերից 2019 թ-ին հավաքվել է 
2.260.590 դրամ, իսկ համայնքային ֆոնդահայթայթման 
միջոցառումներից` 359.550 դրամ:

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄՈԲԻԼԻԶԱՑՈՒՄ
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«Գրացիա» միջազգային վերականգնողական կենտ-
րոնում իրականացվում է ողնուղեղի, ողնաշարի, 
հենաշարժական ապարատի հիվանդությունների 
բուժում, ընդհանուր և հետվնասվածքային վերա-
կանգնում, հիվանդների մասնագիտական ուսուցում, 
սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում, սանատոր-
կուրորտային բուժումը:
Ողնուղեղի և ողնաշարի վնասվածքով յուրաքանչյուր 
հիվանդի հետ աշխատում է առանձին բժիշկ, բուժ-
քույր, վերականգնող թերապիստ, հոգեբան և սպոր-
տային մարզիչ:
Կենտրոնն ունի ընդլայնված ստացիոնար և ամբու-
լատոր բժշկական ծառայություններ` ախտորոշում, 
ջրաբուժություն, ջրային մերսում,  ցեխաբուժություն/

«Գրացիա» միջազգային վերականգնողական 
կենտրոն

Կենտրոնը գլխավորում է բժիշկ և ադմինիստրատոր 
Ալեքսանդր Մնացականյանը:

տորֆաբուժություն,  կինեզոթերապիա, ֆիզիոթե-
րապևտիկ բուժում, բուժական և դասական մերսում, 
էլեկտրաթերապիա, ինհալացիոն բուժումներ, ասեղ-
նաբուժություն սպորտային համալիր, սթրեսոլոգի  
կաբինետ, «ՍԿԷՆԱՌ» բաժանմունք, ներհյուս-
վածքային էլեկտրոստիմուլացիայի կաբինետ:
Կենտրոնի գործունեության ընթացքում արդեն 
բուժվել և իրենց առողջությունն են վերականգնել 
մոտ 14 342 հիվանդ ՀՀ-ից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից և 
Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներից:  
2019թ. շրջանակներում բուժում է ստացել 1312  
հաշմանդամ, Ղարաբաղյան հակամարտության 
սրացման հետևանքով վիրավորված 24 հիվանդ, 
ոստիկանության համակարգի 6 աշխատող:
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Օn May 22-23, a workshop was conducted, as a 
result of which the Movement Contingency Plan  
was discussed and finalized. The workshop was 
attended by representatives of ARCS heads of 
departments, the Austrian, Swiss, Danish, 
German Red Crosses, International Committee of 
the Red Cross and International Federation of  
Red Cross and Red Crescent Societies.

The ARCS leadership participated in a table top 
simulation exercise organized with the support of 
the International Committee of the Red Cross, 
the scenario of which was a large-scale civil 
unrest in Yerevan. During the simulation, ARCS 
'capacity to respond to the above-mentioned 
emergency was strengthened, as well as the 
results of the training were analyzed, and the ways 
of further development of the organization were 
defined.
ARCS staff and volunteers, as  well  as  the  Yerevan 

Disaster Response Team participated in a simulation 
drill organized by Ministry of Emergency Situations 
and UNHCR, scenario of which was based on the 
influx of people to Armenia due to the Middle East 
conflict. During the training the knowledge and skills of 
ARCS joint response with state and non-state 
stakeholders were strengthened, moreover ARCS' 
capacities to participate in response to such an 
emergency were presented.

In order to clarify joint disaster response and 
preparedness activities in Vayots-Dzor and Tavush 
regions of Armenia, MoUs have been signed between 
ARCS and respective regional authorities. 

ARCS staff and volunteers strengthened their Cash 
Transfer Programming knowledge and facilitation 
skills through participating in 4-day ToT organized 
by Danish Red Cross. 
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A total of 925 families, 4606 people, were included in 
the program, which were provided with financial 
assistance. Each member of the beneficiary families 
received 32,575 AMD (150,040,450 AMD in total) 
through Armbusinessbank Gyumri and Ani branches.
Due to the hailstorm, households of 14 communities 
of Shirak region lost almost their entire crop. 
According  to  official  data, 3900  households in  14

 communities were severely affected, more than 2065 
hectares of arable land. The total damage caused by 
the disaster amounted to 560 million Armenian 
drams. Armenian Red Cross Society, as an auxiliary 
humani-tarian organization to the Government, 
conducted needs assessment in the affected area to 
organize humanitarian relief to families who suffered 
most from the hailstorm. As a result, it was identified 
that Karnut, Basen, Hovit, Kamo, Jrarat, and Shirak 
communities being the most vulnerable, with people 
losing 75-100 percent of their crops. In cooperation 
with regional and local authorities, the lists of the 
most affected families have been clarified. In order 
to raise funds, the ARCS applied for a Disaster Relief 
Emergency Fund of International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies and received 318 
710 CHF (152․343․380 AMD) to provide 
humanitarian assistance to the people affected by 
the disaster. 

The main target of the project are ARCS response 
teams from Yerevan, Tavush, Gegharkunik, Vayots 
Dzor and Syunik regions, as well as structures 
cooperating in the field of population protection.  

"Modernised Preparedness and Response 
Capacity in South Caucasus / Ready to Respond"

In 2019, in close cooperation with the 
emergency, regional and local authorities and 
other interested partners, it became possible to 
record the following key achievements ․
The ARCS emergency response capacity has been 
strengthened, in particular through First Aid and 
Psycho-Social Support trainings, the emergency 
response knowledge of 5 disaster response teams 
have been refreshed and updated. During the 
simulation exercises organized for each DRT, 
the team members practiced their knowledge in 
different scenarios, thus strengthened their practical 
skills and knowledge.

The Project launched in January 2019, and aims to 
contribute to improving the level of preparedness of 
civil protection systems in Armenia by enhancing 
cooperat ion between c iv i l  p ro tect ion and 
humanitarian  aid  actors  and  increase  and diversify 

preparedness and response capacities of key actors.

Humanitarian assistance to the families affected by 
hailstorm in Shirak Region

2019 In June 2012, in Shirak region, as a response 
action for hailstorm in the communities of Karnut, 
Basen, Hovit, Kamo, the ARCS provided humanitarian 
aid to the people most affected by the disaster. 
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In 2019 in close cooperation with the United Nations 
High Commissioner for Refugees, to support the 
displaced population, we continued our activities in 
the following directions: improving conditions for 
asylum seekers, ensuring family self-reliance and 
integration, prevention and response to SGBV.

ARCS is involved in implementation of Economic 
Integration activities mainly through income 
generation (IG) component since 2013 (providing with 
tools, equipment or cattle). 

As a result of various crisis situations, population 
flows and movements become a reason for non-full 
implementation of human rights, growth of 
vulnerability of people with special needs, psycho-
social hard situations, violation and margina-
lization. ARCS carries out resource mobilization in 
the direction of Population Movement and imple-
ments projects aimed at protection and integration 
of asylum seekers, refugees, refugee like and 
displaced people

The IG component became the most required type of 
assistance among refugee population according to the 
assistance application analysis. Cooking, hair-
dresser's, repairing and a number of other tools give 
the refugees an opportunity to start their own small 
businesses in Armenia. During 2019, 157 refugees or 
families in refugee like situation from Syria, Azerbaijan, 
Yemen, Nigeria and Nagorno-Karabakh were provided 
with business tools and business consultation to have 
self-resilience and income.     

Overall 282 PoCs (Asylum seeker, people in 
refugee like situation, refugees and displaced 
people) approached to ARCS office in various needs.
In 2019 with the help of ARCS Syunik, Lori, Tavush 
and Shirak regional branches and with close co-
operation with RA National Security Service and 
Police Passport and Visa Administration 54 
monitoring visits were conducted to border crossing 
points, as well as to the Zvartnots international and 
Gyumri airports Training sessions were conducted 
for relevant entry officials of the abovementioned 
state departments.
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During 2019 several asylum seekers and potential 
asylum seekers were consulted and referred at the 
border crossing point. We identified the needs and 
introduced the asylum seeker procedure according to 
the national legislation, as well as decreased the 
possible cases of returns with our actions.

A number of trainings and round tables on refugees 
and asylum seekers' rights, international and local 
procedures, EU best practices and other similar 
topics were organized for the relevant staff 
members of  the RA NSS Border Troops և RA police 
Passport և Visa Department working at the border 
crossing points.
Reception Center monitoring visits were conducted on 
weekly basis, during which individual consultations 
and relevant referrals on legal, medical, psychological, 
accommodation, employment social needs and other 
issues were provided. During consultations 1613 
hours of oral and 306 pages of written translations 
were done into Farsi, Turkish, Arabic, French, Russian, 
English, Pushtu, Yezidi, Kurdish and other languages.

Community working groups were launched in Armavir,

 In order to increase prevention and response to SGBV, 
4 training sessions were organized for 74 PoCs. 
Within the framework of 16 Days of Activism Against 
Gender-Based Violence, 143 PoCs (both men and 
women) were involved in different events; cooking day 
at Masis Charity soup-kitchen, Tedx, “Women in 
history” book discussion. Within the component of 
gender-based violence prevention, 2 trainings were 
organized for translators (28 participants). Another 3 
trainings were organized for partner organizations. 

Bagratashen, Charentsavan, Darbnik, Gegharqunik, 
Syunik, which identified the local issues and were 
granted to meet these issues. During 2019, 12 non-
formal meetings have been organized for around 163 
young refugees and locals, summer and winter 
schools were organized for PoC young refugees (52 
participants in total).
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ARCS established Women Support Group (13 
meetings, 335 participants) and monthly meetings of 
the group supported to decrease impact of traumas in 
the result of displacement, to prevent many 
psychological problems and domestic conflicts, to 
decrease gender-based violations through women 
empowerment, experience and information sharing.

In November 2019, ARCS started implementation of 
another support project for Syrians displaced to 
Armenia with the cooperation of Kuwait Red Crescent. 
An MOU was signed between two organizations in 
Brussels. The project aimed at social and health 
inclusion and protection of Syrians. Also, Syrian 
students will be included in educational fee support 
projects. 

Since July 2018 the program “Increased Resilience of 
Syrian Armenians and host population” (IRIS) financed 
by EU “MADAD” fund launched with the goal to 
improve social and economic resilience of Syrian 
Armenians and host population and to strengthen 
institutional capacities for economic growth in 
Armenia. 

Within the program around 161 most vulnerable 
Syrian Armenian families were provided rental 
subsidies for the period of January-December 2019 
with monthly fee equal to 100 Euros per family.  The 
other component of the program is economic 
integration, particularly employment support as in 
Armenia employment is a key challenge not only for 
Syrian Armenians but also local people in general. The 
traineeship is paid by the Armenian Red Cross Society 
with the sum of 125 Euros per month per trainee. 
Within this component in 2019, 53 beneficiaries 
participated in the traineeship and 47 of them had 
permanent employment afterwards. 

One of the components of the program tackles the 
problem of housing for Syrian Armenians as rents are 
quite high and services of commercial banks are not 
affordable for Syrian Armenians. 
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When you help people, you get it back doubled. Mary 
Vardanyan
It has been already one year that Mary 
Vardanian has been volunteering in “Center of 
Psycho-Social Assistance to Syrian Armenians” of 
Armenian Red Cross Society. Her story started 
from the “Communication Skills” courses 
announcement published on the Facebook page 
of the ARCS. She also participated in the course, 
got acquainted with the projects referring to the 
integration of Syrian-Armenians and got involved 
with great enthusiasm.
“The psychologists of the center give consultations 
to the Syrian Armenians and for the social 
integration we organize different events: visits to 
museums, cinemas, theatres, excursions to the 
countryside. We have arranged meetings with 
cooks and also courses of make-up, embroidery 
and other courses on care, health, etc"., Mary tells.
“I am doing mainly administrative stuff: calling 
to Syrian-Armenians, getting acquainted with the 
projects, being informed about their hobbies, and 
listening to their suggestions.”
Mary thinks that the project is succeeded and 
solves such an important issue as the promotion of 
the integration of Syrian-Armenians. Sometimes 
there occur difficulties, as well. 

"Sometimes you call them and  receive  as  a  
response that “we do not get out of the house”, which 
is the most painful thing, especially when there are 
grown up women. They tell that they do not go 
anywhere, that they don't know any street and will get 
lost. In this situation you try to convince saying that 
they can come with their friends or can be accom-
panied with a young person. You explain the address 
trying to persuade and involve them. I think it works. 
Especially those women who are unemployed, now 
ask to let them know in case there are any similar 
events in the future and tell that will join with great 
pleasure".
About volunteering Mary thinks: “I didn't have self-
confidence and courage. Now I am more organized 
and responsible. My communication skills have been 
improved, and I became tolerant and willing, trying to 
help everyone in the way I can. When you do good for 
others, you receive the same in return all doubled.” 
Recently, Mary participated in the “Youth Innovative 
Camp” of Armenian Red Cross, where the 
participants had an opportunity to apply for a small 
grant in order to accomplish their initiatives. The 
project, introduced by Mary, has got an approval and 
has been functioning already one month. With the 
help of this project Syrian-Armenian youth will learn 
Russian for 5 months.
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Restoring Family Links (RFL)

The Armenian Red Cross Society Tracing Service 
implements Tracing and Restoration of Family 
Links lost during population movement, searching 
of notifications confirming the place of the grave 
of the victims of war, conflict and disasters, tracing 
or assistance in the tracing of documents con-
firming that a person was subjected to eva-
cuation, captivity, forced departure or forced labor 
during World War II.

The Armenian Red Cross Society received and 
opened 28 inquiries during 2019 in the following 
directions: tracing of individuals, tracing and 
providing documents necessary for restoring family 
links and for improving social status, tracing of 
gravesides and providing documents about 
existance of the grave,  tracing and issuance of 
documents confirming that a person was subjected 
to evacuation, captivity, forced departure or forced 
labour during World War II. 

In 2019, ARCS started a process of digitalization of 
RFL data. Flanswer Database was deployed for that 
purpose, and training session for the relevant staff 
was organized with the help of specialists invited from 
Geneva. 

Deployment of FLA database

Training of volunteers

With the purpose to improve the volunteers' skills on 
receiving Tracing inquiries regular meetings were held 
in ARCS all regional branches throughout the year. 
The aim of the meetings was awareness raising on 
Tracing Service and namely organization of the 
process of receiving Tracing inquiries in the regions.   
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Accompanying Families of Missing Persons

In the aftermath of Nagorno-Karabakh as many 
as 4541 people ae still missing and for 400 of 
them tracing requests were opened in Armenia. 
The ICRC delegation conducted a variety of 
assessments and concluded that even after more 
than 20 years families of missing persons still 
have economic, legal, psychological and/or social 
needs. 

The Armenian Red Cross Society implements 
«Accompanying Families of Missing Persons 
(FoM)» project with financial support of the ICRC, 
aimed at helping the families of missing persons 
to cope with the psychological and social 
consequences of the disappearance. 

During the year 200 families were involved in the 
project from Shirak (13 families), Gegharkunik 
(23 families),  Vayots Dzor (5 families), Armavir 
(41 families), Lori (22 families), Tavush (14 
families), Syunik (46 families), Ararat (36 
families) regions. 

ARCS regional branches maintain a regular 
contact with families of the missing persons 
living in the mentioned regions. Upon necessity 
special meetings were organized with relevant 
specialists to provide social, medical and 
psychological services to beneficiary families. 
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First Aid Trainings for the RA Population of Borderline 
Communities

With the support of the International Committee of the 
Red Cross (ICRC), trainings of “Basics of First Aid” 
have been organized in the region of Tavush, 10 in 
number and in the borderland of Vayots Dzor, mainly in 

The ARCS FATMC disseminates FA knowledge 
and skills among different groups of population, 
provides  FA services at mass gatherings as well as 
engages in promoting Safe Behavior (SF) among 
the growing generation.
The FATMC holds trainings and seminars on FA 
and SF for people of different age and 
occupational groups in accordance with 
European standards Advisory Centre guidelines on 
First Aid.

In 2019, trainings and seminars were held for the 
population of Armenia, ARCS volunteers, as well as 
for employees of different organizations and 
inhabitants of the borderland of Tavush. Overall, the 
center has organized 100 trainings and 20 seminars 
in 2019 in which over 2200 people have participated. 
Mainly, trainings and seminars were held for the 
employees of the Armenian office of British embassy, 
“Little Gym”, “JTA”, “Double Tree by Hilton”, Zvartnots 
airport, “Arshavner” club, MD RA psychological 
military-medical centers and many other 
organizations.

Training of FA instructors

In 2019, 2 trainings were  held for FA instructors 
(from all the regions of  Armenia  and  from  Artsakh) 
with the support of the International Committee of 
Red Cross, in which 20 instructors of ARCS 
participated.

Barekamavan, Dovex, Baxanis, Voskepar, Sevqar, 
Kirants, Nerqin Tsaxkavan, Berqaber, Vazashen, 
Aygehovit, Areni. 108 people have participated in 
the trainings. 
Trained inhabitants of 10 borderlands have taken 
part in the regional competitions of First Aid and 
have shown their knowledge and skills in practice. 
The winner was the team of Vazashen. Dovex and 
Barekamavan have taken the 2nd and the 3rd 
places respectively.

With the support of the International Committee of 
Red Cross 5 trainings of «The basics of First Aid» 
have been organised for the volunteers from 
Tavush, Gegharkunik, Ararat, Vayots Dzor and 
Syunik.
FA competitions have been held between the teams 
of Tavush, Syunik, Vayots Dzor, Gegharkunik, 
Ararat and Yerevan.
The winner was the team of Yerevan. The teams 
from Syunik and Vayots Dzor took the 2nd and 
the 3rd places accordingly.

First Aid Trainings for the volunteers of the 
regions of Tavush, Gegharkunik, Ararat, Vayots 
Dzor and Syunik.
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Ministry of Emergency Situations, International 
Committee of Red Cross and Armenian Red Cross 
Society cooperation.

Within the cooperation program of MES-ICRD-ARCS 
refreshing trainings of “The basics of First Aid” were 
organised for the members of civic defence of 12 
borderlands of the region of Tavush, mainly in Azatamut, 
Chinari, Aygepar, Movses, Paravaqar, Nerqin 
Karmiragnyur, Voskevan, Berdavan, Koti, Dovex, 
Choratan and Sarigyux.  
A 5-day training of “The basics of First Aid” was 
organised for the 60 new members of the teams of 
borderline villages. During the trainings the members 
have gained theoretical knowledge of FA as well as 
practical skills.
Each member was provided with a training manual 
«Elements of First Aid».  

The team members of civic defense from12 regions 
have been trained and have gained knowledge on 
treating the remains.
The civic defense teams from 12 borderlands as well as 
the team of Artsakh have participated in the FA 
competitions held in Ijevan showing their knowledge 
and skills in practice. The winner was the team of 

nd rdMovses. The 2  and the 3  places were taken by the 
teams of Chinar and Kot. The team of Artsakh got a 
special award. In 22 schools of Tavush 22 trainings 
lasting 3 hours were organized on the topics of First Aid 
and Safe behavior. 767 pupils and teachers have taken 
part in them. 
Educational practices have been organized after the 
trainings during which the children have demonstrated 
their theoretical knowledge and practical skills.
FA trainings have been organized for the firemen of the 
regions of Tavush and Vayots Dzor, in which 30 
commanders of firemen squads have participated.

The contents of 2 boxes and FA bags have been 
refreshed for each team.

In 2019, FA teams provided FA service during all the 
football events held in Yerevan and Gyumri  within the 
scope of FIFA and UEFA. The FA groups also provided 
services during other mass events.

stOn the 21  of September, pavilions of ARCS FA have 
been placed in Gyumri, Region of Shirak and FA was 
provided to the participants of the celebration.

The team of FA of Armavir has implemented FA service 
during the festival of “1000 years of village life”.

FA Service

Public Events

FA service provided to over 20 citizens within the 
“Aparan Winter 2019 Festival” on February 19.
The team of FA has helped over 100 people throughout 
the march of April 24, from early morning till late night. 

The FA of Vayots Dzor has implemented FA service in 
the village of Areni during the “Festival of Wine” and in 
the village of Khachik during the “Festival of Gata”.

International Cooperation

On June 19-21, 2019 the representative of the 
department of FA participated in the regional meeting 
held in Georgia, during which the achievements and 
hardships of FA have been discussed. Also, the criteria 
of FA trainings have been refreshed.
On October 5-9, 2019 the representative of the 
department of FA took part in the manual meeting of FA 
European Educational Network held in Sweden and 
presented the projects and achievements of the 
department of FA of ARCS as an example.
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Integrated Home Care and Heathy/Active Ageing

Since 2019, HBC services was launched in Maralik 
city (Shirak region).

The beneficiaries were provided with 3 types of home 
care:

2. Care provided by home helpers (6 home helpers in
each region) 

1. Professional nursing care provided by nurses (7
nurses in two regions)

The beneficiaries of the integrated home care were 
lonely elderly, people with chronic diseases or 
disability, who are selected from the submitted list 
provided by state health and social services based 
on the detailed individual needs assessment 
implemented by the project staff.

3. Volunteers care (in Lory region 30, in Shirak region
35), who passed the appropriate training course.

In Lori and Shirak regions of Armenia ARCS was 
continuing to implement the “Integrated Home Care 
and Heathy/Active Ageing” program.

The home care services are clearly separated within 
these 3 care provider groups. 
In particular, the nurses are providing the injections 
prescript by GPs, skin, mucous, dental, mouth care, 
bedsore prevention and care, special exercises for the 
rehabilitation client's mobility, massage etc. 
The home-helpers provided support in everyday 
matters, particularly cleaning of the flat, preparing of 
food, and support for meals. The services provided by 
volunteers mainly include client's visits, conversations 
with them, reading, accompanying them to shop, 
pharmacy, assisting in the communal payments, 
supporting in the filling of documents, etc. 
Depending on the individual needs, the clients also 
receive wheelchairs, walkers, anti-bedsore pillows 
and mattresses, canes and other needed items. 
All the 3 groups of care staff along with the home 
care also provide psychosocial support.
The home care is provided in close cooperation 
with the polyclinics, under the direct control of 
doctors, with the involvement of narrow 
professionals in case of needs.
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At the end of 2019 the 206 beneficiaries were 
included in home care (159 women, 47 men). In 2019 
the provision of home care has begun on the principle 
of co-payment. At the end of the  year, the ARCS had 
164 free and 42 co-pay beneficiaries registered.
The purpose of the second component of the program 
is to increase the duration of a healthy and high-
quality life along with aging. With the participation and 
cooperation of the regional authorities of Shirak and 
Lori regions additional five communities in each 
region were selected for implementation of the active 
ageing component. Thus, at the end of the year 20 
initiative groups including 287 participants (140 
women and 147 men) were formed in two regions. 

ARCS has provided trainings for initiative groups to 
build their capacity. The community municipalities 
have provided a meeting place for the initiative group 
members, for their meetings, for working and planning 
activities. The initiative groups were given the 
opportunity to apply for small grants with offer to 
implement their interesting initiatives.

Participation based Active ageing gives the 
opportunity for the elderly to play an active role in their 
own and community life improvement. The elderly 
people are organizing groups, identifying and 
analyzing their own and community problems, taking 
decisions and acting as main players in above -
mentioned processes. The goal of the project is to 
increase the number of elderly people involved in the 
community life and their contacts, to encourage older 
people to participate in different areas of community 
life.

Since 2019, in cooperation with the RA Ministry of 
Health and National TB center ARCS was 
implementing “Reducing stigma and Discrimination 
and Social and Psychological Support” grant 
program. The target are all TB patients in out-patient 
phase. Within the program starting from 2019 
number of activities had been implemented. In the 
frames of the cooperation, the relevant department 
of National TB Center has provided the ARCS with 
monthly information concerning TB patients, 
passed from in-patient phase to out-patient phase. 
A close cooperation was created with the primary 
health care providers, in particular with the staff 
involved in diagnosis and treatment of tuberculosis. 
The TB cabinets provided information on patients: 
who have started treatment at the ambulatory 
stage, who had a tendency to interrupt the 
treatment and who had not undergone treatment at 
the outpatient phase after the hospital phase. 
ARCS psychologists and volunteers organized 
meetings with patients provided them psycho-social 
and psychological support with emphasis on the 
importance of continuing treatment. An electronic 
database about visits and consultations was 
conducted. For the patients, who successfully have 
completed the treatment the “second birthday” 
celebrations were organized.  Meetings on stigma 
and discrimination decreasing were organized with 
general population in Yerevan and in other regions. 
Fluorographic studies have been carried out for TB 
contactors and social risk groups. 

Reducing stigma and Discrimination and Social 
and Psychological Support
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Increasing Resistance to Local Communities in 
Emergency Situations in the South Caucasus

In 2019, the ARCS launched the “Increasing 
Resistance to Local Communities in Emergency 
Situations in the South Caucasus in Emergency 
Situations” program. 

Diabetes prevention and self-education of 
vulnerable

In 2019, the project on prevention of Diabetes and 
self-education of vulnerable has been continued in 
Ararat, Aragatsotn and Gegharkunik regions. Due to 
the activities carried out in 24 self-support groups 
formed in 48 urban and rural communities, 16 in 
each region, the beneficiaries have received the 
necessary knowledge on diabetes, the healthy diet 
healthy lifestyle in general. It is also important to note 
that this program was not limited to self-help groups, 
but also attracted 90 physicians and 64 nurses, 
focusing on the problems of diabetes. For this 
purpose trainings and round tables were organized.  
160 volunteers have been involved in the design and 
implementation of the project, which has helped to 
establish groups, to organize events, and to be 
continued.

The program aims to strengthen the resilience of 
local communities of South Caucasus countries to 
reduce negative impacts of disasters and crises on 
health, including through pandemic preparedness, 
epidemic control, water hygiene and sanitation, 
response to mass-casualty events, first aid, 
psychosocial support. The Red Cross volunteer 
network has been established in Tavush, Syunik and 
Vayots Dzor regions and Yerevan, included in the 
program, consist of 24 leaders and 105 community 
volunteers. The Red Cross trained community 
volunteers will take measures to develop community 
capacity and raise awareness, which will help 
increase community resilience to health problems 
caused by emergencies. The project will contribute to 
the enhancement of regional and national public 
health in emergencies capacities through close 
collaboration between MoH and MoE with Red Cross 
Red Crescent Societies inter-sectoral coordination 
mechanisms between The Red Cross Red Crescent 
Movement, WHO, UNFPA and other UN agencies and 
international NGOs.



The "Increased Resilience of Syrian Armenians 
and Host Population (IRIS)" program launched in 
July 2018 is implemented with the joint funding of the 
European Union, the Austrian Red Cross and the 
Austrian Development Agency.
Within the framework of the psycho-social 
component of the program ARCS young volunteers 
continued providing Psycho-Social Visiting Service to 
200 lonely elderly refugees living in dormitories in the 
cities of Yerevan, Abovyan, Hrazdan and to Syrian-
Armenians. The volunteers conducted weekly visits 
to all beneficiaries and distributed food and hygiene 
parcels quarterly.
During the year, the volunteers organized various 
social and cultural events to support the bene-
ficiaries' socialization and leisure, such as visits to 
theaters, concerts and historical or cultural places. 
The Psycho-Social Support Center was established 
within the framework of the program, which aims to 
promote the integration of Syrian-Armenians through 
individual psychological and group counseling for 
Syrian-Armenians of different age groups, as well as 
families. 
Cultural events have been held monthly in order to 
improve the socialization of Syrian-Armenians. 
Printed and online materials about the services 
the PSS Center provides were developed and 
disseminated through the stakeholders.

Community support 

"EU4Youth: Fostering Potential for Greater 
Employability" program launched in 2018 and is 
implemented in Gegharkunik and Tavush regions of 
the Republic of Armenia. The project is funded by 
the EU and implemented in cooperation with the 
Danish Red Cross.

The program also includes 4 educational compo-
nents for 6 schools in Yerevan, governmental and 
non-governmental organizations:
“Children Resilience Program” component is a 
course consisting of 20 workshops which were 
carried out by 13 trained volunteers for about 90 
children.
Within the framework of “Tolerance Education” 
component 90 teachers participated in training 
course with the involvement of education experts. 
After the training teachers organized workshops at 
schools for 6000 children according to the 
guidelines and manuals they had received. 
“Psychological First Aid” trainings were organized for 
about 140 participants, including teachers, 
representatives of local self-governments and NGOs. 
A three-day capacity building camp was organized 
under the “Youth Resilience Program” component. 
The participants were 20 young people who formed 
their own teams, uniting Syrian-Armenian and local 
youth, developed programs based on the needs of 
their communities, and received seed grants to 
implement their ideas.
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Within the framework of the program, various 
courses were conducted in the youth clubs 
established in the cities of Ijevan, Dilijan, Sevan 
and Gavar, with the aim of educating young 
people and developing their skills to be 
competitive in the labor market. 
Based on the need's assessments of the youth 
and market research of the region series of 
events and trainings were designed to contribute 
to the professional orientation of the youth living 
in the region, to the solution of the existing 
problems of finding a job. A key factor 
contributing to the effectiveness of the project 
was the close cooperation with local self-
governance authorities and NGOs operating in 
the field. The program is regional, includes the 
Belarusian and Georgian Red Cross Societies. 
Young delegates of those NSs participated in a 
14-day course at the Danish Red Cross Youth 
Leadership Academy and had the best 
opportunity to share their experience and 
knowledge with others.

The "Smiley Club" program is implemented in 
Yerevan and Kotayk region for children living in 
dormitories, in furnished Red Cross rooms in 
dormitories. 
The program aims to foster children's educational 
and self-development processes through 
educational, cultural and integration activities. 
The young volunteers conducted workshops for 
the children, carried out homework preparation, 
organized various groups (mathe-matics, foreign 
languages, geography, computer courses) on a 
daily basis. In addition to the classes, the 
volunteers organized sports and entertainment 
events every day, and every month the children 
participated in cultural events: visits to the 
theater, museum, sightseeing. The volunteers 
organized celebrations of holidays for the 
children such as Easter, New Year, 1 June, etc. In 
the summer a camp was organized in 
Tsakhkadzor for about 40 children.

The "Educational support to neglected and 
vulnerable boys and girls in Armenia" program 
is funded by the Baden-Wurttemberg Regional 
Branch of the German Red Cross. 
The program is implemented in Armavir and 
Ijevan for 48 young people. Within the framework 
of the program, the young people participated in 
professional courses: hairdressing, sewing, 
cooking, etc. ARCS volunteers also organized 
meetings for young people to promote integration 
and their overall development. Young 
beneficiaries were provided with food parcels 
quarterly. 
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ARCS Syunik Regional Branch implements 
“Charity”  project with the support of "Chaarat 
Kapan" Closed Joint-Stock Company (CJSC). 
In the frames of the project, 200 lonely 
elderly receive food and hygiene parcels, and 
basic medicines once a year. 
30 lonely elderly with disabilities receive the 
same parcels for 2 times a year, Red 
Cross volunteers celebrate New Year, March 8 
and the birthdays with the elderly.

In 2019, Soup kitchen continued to operate in 
Masis city, Ararat region, serving hot meals to 85 
vulnerable elderly 3 times a week. It has been 
supported by the Swiss Red Cross. 
Local authorities, Masis Municipality, and the 
Community heads of villages of Masis supported 
the initiative, providing with financial and in - 
kind donations. The hot meal is being served by 
volunteers, who organize various cultural and 
socialization events for the beneficiaries. 

"Charity" 

Soup Kitchen in Masis



Armenian Red Cross Society will undertake the 
management of Gyumri Nursing Home

According to a memorandum signed with the Ministry 
of Labor and Social Affairs on December 19, the 
Armenian Red Cross Society will undertake the 
management of Gyumri Nursing Home, where 24-
hour care is provided to the elderly and persons with 
disabilities. 
International Red Cross Red Crescent Movement 
experience, particularly the experience and skills 
gained thanks to the cooperation with Swiss Red 
Cross, will be introduced, which will allow to improve 
living conditions of the elderly and people with 
disabilities in need of care.
Among others building conditions will be improved, an 
active aging component will be introduced, and links 
will be established with ten community-based initiative 
groups in the Shirak Region, which will promote 
socialization and community life.

In addition, ARCS plans to suport older people's 
initiatives according to their interests, such as 
embroidery or tailoring.
ARCS will continue to provide medical, social and 
psychological care, 24-hour care, substantially 
improving its quality.
Employment contracts will be re-signed with at least 
70 percent of home staff members.
The National Society will invest at least 163 million 
AMD to improve the quality and living conditions of the 
services provided. Only in 2020 ARCS will invest at 
least 87 million AMD to renovate 4 of the 6 residential 
areas.
One of the 4 residential areas designed for at least 20 
beneficiaries will be furnished and matched for special 
care for bed-ridden people.
The total number of beneficiaries in the nursing home 
is 160.
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2. Health care

Organizing different public events and training sessions on healthy life-style in educational

institutions

1. Social Support

Implementing psychosocial support programs for lonely elderly people living in dormitories,

orphans, refugee children and children from vulnerable families.

Red Cross Youth (RCY) is young volunteer members organization acting in the frames of the 
Armenian Red Cross Society (ARCS), founded on 3 November, 1992. It acts in all ARCS 
regional and territorial branches and works in the following spheres:
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Organizing the dissemination of Red Cross principles in educational institutions
Promoting the activation of voluntary movement, recruiting of volunteers and their
integration into the activities of ARCS

2. Dissemination of Humanitarian values

In the frames of the “European Voluntary Service” is implementing exchange of young
1. International cooperation

volunteers between British and German Red Crosses
Organizing and participating in international meetings, camps, seminars and training
sessions
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In August-December 2019, eleven regional / territorial 
(Lori, Shirak, Tavush, Ararat, Armavir, Gegharkunik, 
Aragatsotn ,  Vayots Dzor,  Syunik ,  Kotayk , 
Stepanavan)  five community branches (Dilijan, Berd, 
Noyemberyan, Vardenis, Goris) awareness-raising 
through a number of programs covering humanitarian 
values   and the RC / RC movement, including school 
classes, painting competitions, environmental 
campaigns, thematic camps, and other activities. 
These activities were coordinated by ARCS 
dissemination volunteers, covering more than 10,000 
people from 220 schools and other educational 
institutions.

We are continuously working towards raising 
awareness of humanitarian values, Red Cross and 
Red Crescent Movement, the Fundamental 
Principles, International Humanitarian Law, the 
use and misuse of emblems, our Mission and 
activities.  

In 2019, the ARCS joined the ICRF's global online 
awareness campaigns, including "I Love the Red 
Cross," "Women in Red," and "Climate Change 
Faces."
On a larger scale, the target audience has been 
continuously covered through the ARCS's increased 
presence on social media, the dissemination of 
information materials, and public events.

On 8 May, on the occasion of the World Red Cross 
and Red Crescent Day, we organized an essay 
competition with the title of “Humanity in Action” in 
three school in every regions of Armenia. 
1618 students from those schools participated in 
dissemination sessions. 513 essays were submitted, 
99 authors of the best essays received prizes.
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On the occasion of World Red Cross and Red 
Crescent Day, a public event entitled "I love the Red 
Cross" was organized at the "Yeritasardakan" metro 
station in Yerevan.

We organized a workshop for 20 students of 
Journalism Faculties together with Mediamax News 
Agency on Red Cross activities and coverage of 
humanitarian issues.
Our activities were presented on our official website, 
www.redcross.am, Social Media pages, Media 
Outlets. We've established successful cooperation 
with Shirak regional Mass Media outlets, thanks to 
which our activities in the Region was periodically 
covered by local journalists. 

In cooperation with UNHCR, Migration Service and 
Media Initiatives Center NGO a training course was 
organized for Mass Media and relevant state Media 
representatives (National Security Service, Police, 
Ministries of Defense and Justice). The event 
provided a platform for a dialogue and awareness 
raising on the situation of displaced population 
worldwide and in Armenia, and a training on 
professional terms, journalistic ethics, good and 
unsuccessful practices and tips for preparing Media 
materials on persons of concern. 

During the 2019, posted18 Press Releases were 
distributed, 398 articles were post on the website 
and Social Media accounts, 14 short videos and 1 
film were produced. 
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 On 9th and 10th of October Armenia welcomed 
the delegation of Austrian Red Cross led by 
Vice-President Michael Goldner.
The visit mission was to get closer to process and 
outcomes of projects implemented by the Armenian 
Red Cross with the support of the Austrian Red 
Cross. The delegation, composed of Head of 
International Co-operation, Walter Hayek, and 
several branch leaders, paid a visit to Crisis 
management centre of ARCS Stepanavan regional 
branch, where the delegation participated to a 
training exercise, then went to homecare centre in 
Vanadzor, dormitory on Artsakh street of 
Yerevan, where psycho-social with the support 
is provided for children and elders, IRIS 
business-incubator as well as business projects of 
Syrian-Armenians run with support of ARCS.

Visit of Austrian Red Cross delegation

The Armenian Red Cross Society, within its 
activities continuously cooperates with all the 
components of the Red Cross and Red Crescent 
(RC/RC) International Movement, Government, 
International and local private and public 
organizations. 

By representing ARCS achievements and future 
plans, strong and weak features, Secretary General 
offered conducting projects of collaboration between 
branches as the development of branches and 
volunteer management system are one of the main 
directions in ARCS working agenda.
In his turn Vice-President of Austrian Red Cross, 
Michael Goldner, expressed his gratefulness for 
cordial reception, also noted that they are impressed 
with such high-level quality and productive work done 
by ARCS as well as delivered his readiness to 
continue mutual Co-operation.

The visitors were welcomed by Secretary General 
Anna Yeghiazaryan in the ARCS Central Office:
"Thank you for co-operation based on high-level, 
long-term, mutual understanding and respect. It's 
been a while since we have implemented a lot of 
projects with the support of Austrian Red 
Cross promoting the development of our national 
society".
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Swiss delegation visit

Dania Samawi, Absa Kane, Marianne Mazou-
Haddad, Géraldine Rufenacht, Raheek Ador, 
Christina Williamson, Genevieve Bovet, Remo Nägeli 
visited Armenia to get acquainted with the programs 
implemented by Armenian Red Cross Society with 
support of the Swiss Red Cross, as well as to meet  
Catholicos of all Armenians Karekin II, Repre-
sentatives of the RA Ministry of Foreign Affairs, 
Kristina and Nicolas Aznavour, Ambassador of 
Switzerland in Armenia, and other stakeholders.
The global aim of the visit was to get acquainted with 
the humanitarian programs that are being 
implemented in the country and to support them in the 
future by organizing fund raising for Armenia in 
Switzerland.
Dr. Anna Yeghiazaryan, ARCS Secretary General 
presented the National Society's activit ies, 
achievements and difficulties.

On May 14 representatives of the Swiss Red Cross 
and Geneva Ball Committee visited Armenian Red 
Cross society, where Dr. Anna Yeghiazaryan, 
Secretary General of Armenian Red Cross Society 
met them.

to Armenian Red Cross Society

ARCS Secretary General emphasized, that 
cooperation with Swiss Red Cross has been quite 
productive.

The guests asked questions about the financial 
sources of the Armenian Red Cross Society, possible 
support from the Diaspora and participation in state 
strategies development.
Then they met with the heads of ARCS departments. 
They presented their projects and activities in the 
relevant directions of the organization and answered 
the questions of the delegation members.

“We are grateful to Swiss Red Cross for long - term 
cooperation, which started back in 1988, but I would 
like to highlight the cooperation of the last four years, 
especially in the directions of resource mobilization, 
organization development and regional branches 
development. A major achievement was the 
introduction of a new home based care model, which 
has greatly contributed to the development of the 
National Society and will help to ensure the 
sustainability in the future. Needs are always more, 
than the possibilities that's why we always working 
towards resource mobilization. Thank you for your 
readiness to help Armenia.

The Swiss delegation also took part in the event 
organized on 16 May at Yerevan Metro "Yerita-
sardakan" station, dedicated to the World Red Cross 
and Red Crescent day.

62



The delegation led by Prince Radu of Romania visited 
Armenian Red Cross Society (ARCS). The prince was 
hosted by ARCS President Mkhitar Mnatsakanyan and 
Secretary General Anna Yeghiazaryan. " It is a 
great honor for us to welcome you to Armenian Red 
Cross Society, especially as you have paid a lot of 
atteintion to humanitarian work throughout your life.
We are aware of the activities of Romanian Red 
Cross, although there has been no opportunity 
for cooperation yet.
There are areas where your National Society has 
made particular progress, such as Art Therapy or 
Migration. 
The histories of the Movement are almost the same in 
our countries - disaster, war and the implementation 
of a corresponding response, - Dr. Mkhitar 
Mnatsa-kanyan, ARCS President noting that in 
2020 we will celebrate the 100th anniversary of 
Armenian Red Cross Society. " Afterwards, ARCS 
Secretary-General Anna Yeghiazaryan presented 
the organization's directions, achievements and 
challenges over the past 30 years, strengths and 
weaknesses; “After the earthquake of Spitak, the 
most active phase of the activities of the Armenian 
Red Cross Society began, and over the years we 
have gone from providing aid programs to 
development programs," he said.

The delegation led by Prince Radu of Romania 
visited the Armenian Red Cross Society

Project Coordinators Natalia Jacques-Halhuskaya 
and Andrei Martinovsky, Mogilev District Chairman 
Aliaksandr Staravoytau, Labor Policy Officer of the 
Ministry of Labor and Social Security's Yulia 
Davidzenka arrived to exchange experiences, as well 
as to get acquainted with the "EU for Youth" program. 

 It has been a pleasure to be here, because I think that 
bilateral meetings are important for understanding 
our similarities and differences. I think that the 
presence of national Societies in the country is very 
important"- said the prince in his speech - "Romanian 
Red Cross was created in 1875, carrying out an 
active humanitarian response during the war for the 
independence of Romania. Since then, Red Cross 
has played a significant role in our country - the king is 
traditionally the head of the army, and the queen is the 
president of Red Cross. Now my wife is the President 
of Romanian Red Cross, and when visiting different 
countries, we definitely visit the office of the local 
National Society.
At the end of the meeting the parties exchanged 
souvenirs.

Belarus Red Cross Delegation visit to Armenian 
Red Cross Society

On June 10-13, the delegation of the Belarusian Red 
Cross visited the Armenian Red Cross Society.
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Specially trained team and volunteers provided first 
aid to the citizens when needed in the First Aid Point of 
the Armenian Red Cross Society. The ARCS 
volunteers were also walking around the complex to 
provide first aid if needed, setting a duty at all 
entrances to guide the flow of visitors.

ARCS took part in the 9th International Dolma 
Festivale

Nordic walking with the EU Ambassador and Info Fair 
at the Northern Avenue.

More than 4000 Traditional, Summer and Aleppo 
Armenian (Syrian) tolma were prepared by Armenian 
and German Red Cross Friendship Team during the 
9th  Tolma International Festivale on 19th May, at 
Zvartnots temple.

The EU Ambassador Piotr S�witalski thanked the Red 
Cross for active participation.

The Armenian Red Cross Society participated in 
Europe Day events

More than 100 Armenian Red Cross Society 
volunteers and staff participated in Europe Day 
concluding celebrations in Yerevan.

Meetings were held with the RA Ministry of Labor and 
Social Affairs, the Business Support Center, the 
Association of Armenian Social Enterprises, Gavar 
Municipality, Gegharkunik Region NGOs and other 
partners. They also had meetings with the leaders and 
members of the Yerevan and Gavar #REaDY youth 
clubs:

Similar programs are being implemented within the 
framework of EU4YOUTH and in the Republic 
of Belarus and in Georgia and, as a 
successful experience, the Belarusian Red Cross 
considered the above-mentioned program of the 
Armenian Red Cross.
The Belarusian partners visi ted the ARCS 
headquarters, got acquainted with the success of the 
program during the year. 

The project under the motto "EU for Youth" is 
implemented by Armenian, Belarusian, Georgian Red 
Cross companies with the support of the Danish Red 
Cross in cooperation with Connecticut. The aim of the 
program is to promote the ability of young people with 
disabilities to get an education and work.

Cooperation of the Armenian Red Cross Society 
with My Step Foundation within the framework of 
Silk Note Festivale
Our First Aid Team provided FA service at the Silk Note 
Festival 61 volunteers of the Armenian Red Cross 
Society and First Aid Instructors were on duty on 
November 6, 8 and 10 for 30 hours, throughout the 
Silk Note Festivale, at the Sport and Concert Complex 
after K. Demirchyan.
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On 7 December, Dr. Anna Yeghiazaryan, Armenian 
Red Cross Society Secretary General and Dr. Hilal Al-
Sayer signed the agreement of “Syrian Refugee 
support in Armenia” project.

gather to celebrate their achievements, discuss 
humanitarian challenges and decide on future 
strategic directions.  RA  Government  Delegation, 
comprised of Mr. Artak Apitonyan, Deputy Foreign 
Minister, Mr. Andranik Hovhannisyan, 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
the Republic of Armenia to the Swiss 
Confederation, representatives of the Embassy 
attended the Conference. 
The Migration pledge has been taken during the 
Conference by the ARCS, and another four jointly with 
the Government: “Foster climatesmart disaster laws 
and policies ensuring that most vulnerable are 
reached”, “Humanitarian education for resilience, 
Promoting public health and social care”, “Foster first 
aid development, promotion and integration in 
Armenia”.

Cooperation with Kuwait Red Crescent Society 

The project started on 1 November, 2019 and will 
continue until 31 October, 2020. The objective of the 
project is improving the social well-being of Syrian 
Refugees in Armenia, by providing humanitarian 
assistance and access to education.   

Act today: shape the future. ARCS Delegation in 
Geneva

The delegation of the Armenian Red Cross Society: 

On 4 – 12 December, 2019 in Geneva, Switzerland, the 
Statutory Meetings of the International Movement of 
Red Cross and Red Crescent took place. The 
delegation of Armenian Red Cross Society comprised 
of Dr. Anna Yeghiazaryan, Secretary General, Mariana 
Harutyunyan, Head of International Affairs Depart-
ment, Nune Grigoryan, Head of Information and 
Dissemination Department represented ARCS at the 
Meetings. In the frames of the Meetings, the IFRC 
General Assembly and The Council of Delegates of RC/ 
RC Movement have been organized. The General 
Assembly meets every two years and is the supreme 
governing body of the IFRC, where over 2500  
delegates  and  all 192  member  National   Societies

Dr. Mkhitar Mnatsakanyan, President, Dr. Anna 
Yeghiazaryan, Secretary General and Mariana 
Harutyunyan, Head of International Relations 
participated in the Swiss Red Cross annual ball in 
Switzerland, dedicated to the fundraising for Armenia 
to support the Armenian Red Cross Society. The event 
was attended by Mrs. Anna Hakobyan, Catholicos of All 
Armenians Garegin II, Nikola Aznavour and other 
distinguished guests.

Participation of the delegation of the Armenian Red 
Cross Society in the annual ball of the Swiss Red 
Cross.
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The reciprocal annual visits of the youth delegations 
with the German Red Cross continued. The ARCS 
young volunteers visited the GRCY at Baden-
Wurttemberg, participated in thematic discussions 
and healthy lifestyle workshops with German 
volunteers.

In 2019, the Armenian Red Cross Society signed 
Memorandums of understanding on cooperation and 
mutual assistance with the regional administrations of 
Tavush and Vayots Dzor regions. According to the 
MoUs, the regional administrations will cooperate with 
the ARCS to jointly prepare for and respond to 
emergency situations

The Armenian Red Cross Society (ARCS) constantly 
cooperates with all the components of the Red Cross 
and Red Crescent Movement, governments and 
international non-governmental organizations. In 
order to further develop the process of exchange of 
experience between National Societies, The RCY 
volunteers participated in numerous international 
meetings, conferences, trainings, as well as were 
invited as trainers. 

Memorandums of Understanding with RA Tavush 
and Vayots dzor Regional Administrations 

Exchange programs 

On the initiative of the Danish Red Cross Youth, "Life 
Skills" training of trainers was organized for young 
people living in the regions of the Republic of 
Armenia. ARCS is a member of numerous 
international networks and working groups, such as 
Platform for European Red Cross Cooperation on 
Refugees, Asylum Seekers and Migrants, European 
Network for Psychosocial Support, Youth commission 
of the International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Societies, UNHCR working group for needs 
assessment of refugees with special needs, 
European Reference Center for First Aid Education, 
Red Cross and Red Crescent European Coordination 
Committee, Country Coordination Commission on 
HIV/AIDS, TB and malaria issues (CCM) in the 
Republic of Armenia, European Red Cross and Red 
Crescent Network on HIV/AIDS and tuberculosis, 
European Network for the development of 
Volunteering, Charitable Programs Coordination 
Advisory Committee, Public Council under the RA 
Minister of Labor and Social Affairs, Network of 
agencies dealing with social protection and care 
provision for the elderly, UN DMCT, DRR National 
Platform/ARNAP Foundation.
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In Tavush, Gegharkunik and Syunik RBs activities 
were undertaken to develop capacities for planning, 
resource mobilization, fundraising and managing 
staff and volunteers. 

The development priorities of The Armenian Red
 Cross Society are as follows:

-  Sustain and strengthen the capacities of

Regional and Community branches enabling 
them to provide continuous and improved 
services to the communities and be prepared to 
speedily respond to the state of emergency. 

-  Improve the resource mobilization and
communication capacities through establishing 
long term partnerships with local donors to 
ensure financial sustainability. 

Branch development Development of RA Tavush, 
Gegharkunik and Vayots Dzor Regional Branches

These needs were yet been identified and prioritized 
during BOCA (Branch Organizational Capacity 
Assessment/ exercise in 2018. 
During the reporting period, in Vayots Dzor regional 
branch, the branch assessment was realized with the 
above mentioned tool. According to the self-
assessment results, activities were realized to 
improve the branch  capacities including  volunteer 
and beneficiary management, need assessment and 
database maintenance.  
In the frameworks of branch development 
programmes funded by the ICRC and Danish Red 
Cross, the branch volunteers developed and 
presented their initiatives, the most successful out of 
the, received funding to complement to the funding 
already acquired from the local resources. It  was  a 
requirement of the funding to ensure the sustaina-
bility of the projects through self-sustainability, 
development of sub-projects and expansion. 
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In all the regional branches, institutional documents 
related to volunteer management successfully 
functioned and a number of introductory and advisory 
meetings were organized related to it. The results of 
the new system of the volunteer management were 
summarized in the annual meeting of the regional 
branches at the end of the year. 

Development of Ararat, Aragatsotn, Gegharkunik 
and Vayots Dzor regional branches through need 
based projects.

In the frameworks of the development project funded 
by the Swiss Red Cross, the capacities of the 
branches in need assessment, responding to 
problems and project management. 

Institutional development

In all the above mentioned regions, the projects 
were realized after submitting a successful projects 
in the announced competition. As a result, in Ararat 
region, the soup kitchen continued to serve hot 
meals three times a week for 70 older people. In 
the other regions, 210 vulnerable older people 
received food and hygienic packages every month. 
Among the achievements of the project, it is worth 
mentioning the local resource mobilization in the 
regions, specifically the engagement of private 
sector.  An effective partnership was established 
with the local authorities, as well. 

About 460 volunteers were trained and retrained in 
First aid, Emergency Response, Reuniting Family 
links, facilitating children's resilience project, 
psychological peculiarit ies of working with 
beneficiaries, project planning and fundraising, 
volunteer management, dissemination of RC 
principles and values and other topics. 

ARCS branch volunteers and staff participated in the 
training on fundraising and communication, after 
which resource mobilization and dissemination 
events were organized in the regions. 

About 610 volunteers took part in the annual 
events organized by the ARCS regional branches 
and 174 volunteers took part in annual sum-up 
events for volunteers and received 
acknowledgment for their work. 

Learning and experience exchange

During the annual forum of regional branches, 180 
staff members including representatives of Regional 
branches and directors, and volunteers shared their 
best practices and lessons learned, and  exchanged 
their ideas of volunteer initiatives. The best volunteer 
initiatives implemented in the regions were awarded 
with prizes. Strategies, volunteer management and 
fundraising and other urgent issues were discussed 
during the forum. First AID competition was held 
among the volunteers and the winners received 
prizes.
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Summer day camp /Ijevan Tavush/ 

Volunteer initiatives in the regions Children's 
resilience project /Tavush, Gegharkunik, Syunik/ 
The children's resilience project consists of 8 
interactive workshops for schoolchildren ages 8-14 in 
groups of 20 person. The project aimed at creating 
friendly and safe environment for children enabling 
them to form an opinion about the surrounding things, 
to perceive and to re-express them correctly.
The children, who have difficulties in interacting 
and communication and are poor and socially 
vulnerable families, were chosen to take part in the 
project. The project supports the general 
development of children, teaches them skills to 
communicate with their peers and adults, makes 
them braver,  enhances tolerance and promotes 
the ability to approach the problems constructively.
The project was fully implemented in 3 phases in 
Ijevan, Berd, Noyemberyan, Dilijan cities in 
Tavush region, in Sevan, Vardenis cities in 
Gegharkunik region, and  in Kapan, Goris cities in 
Syunik region. About 500 schoolchildren 
participated in the project.

A summer day camp in two shifts  was organized for 
40 schoolchildren aged 12-15 for 2 weeks lasting 
from 11am to 3pm. Sport and cultural activities, 
excursions to the city sights were realized, workshops 
on healthy lifestyle, personal hygiene, first aid and 
safe behavior were organized. Regional volunteers 
also organized puppet performances. Chess and 
sport competitions, victorines were organized. 

The children were recruited by the teachers and the 
volunteers based on the written consent from the 
parents. The children were provided with the fresh 
and quality food, beverages and ice-cream every day. 
The project was processed in two phases for 80 
children.  

Supporting lonely older people /Ijevan, Tavush/ 

In the framework of another initiative, the volunteers 
of Berd community branch, agreeing with the regional 
department of Forestry, provided firewood to 10 
vulnerable older people in Berd and Varagavan 
communities. The skilled volunteers realized the 
collection of firewood, transportation from the forest, 
cutting and distribution. In the Varagavan region, the 
volunteers were greatly supported by the LAs, and the 
community leader himself. 

The Tavush RB implemented social projects for lonely 
older people providing them with food. According to 
the need assessment, many lonely older people 
needed material support as their pension could not 
afford meeting the minimal needs. The 3 RB 
volunteers, who are skilled and handy in sewing, 
initiated  preparations of the bedding sets and kitchen 
textile  for the older people using the sewing machine 
and tools that were available in the regional branch. 
The prepared sets were distributed to the older 
people. 

In the framework of the project the vulnerable and 
lonely older people received bed sets and kitchen 
textile.  
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Data Collection /Noyemberyan, Tavush/ 

Ecological projects in Tavush Region 

In Noyemberyan city , the volunteers repaired the 
informative boards and placed eight more boards. 
Besides, the volunteers, with the help of the volunteers of 
Koti community, cleaned and improved the play-ground in 
Koti and places 6 new benches. 

In the community branches of Tavush and Kapan regions, 
hair dressing projects were realized with the participation 
of hair-dresser-volunteers, who visited the lonely older 
people and provided hair dressing services for them, thus 
the beneficiaries had the chances to look neat and tidy. 
The project continues and has a chance for expansion. 

/Berd and Noyemberyan/ 

Hairdressing /Berd, Tavush, Goris, Kapan/

The community branch initiated and implemented a 
need assessment project in the 4 communities 
(Berdavan, Koti, Voskevan and Noyemberyan)  of 
the region having population above 1000 people, 
which aimed at integrating the certain groups of 
beneficiaries in the ARCS database. The results were 
also shared with the local community administration 
and the lonely older people got chance to be involved 
in the social projects. The needs assessment was 
realized with specially designed questionnaires, 
which , at the end, brings out the vulnerability level of 
the individuals. 
The project aimed at supporting the process of identifying 
vulnerable groups and integrating them into state and 
civil social projects. 

The implemented activities aimed at promoting the eco-
culture in the region.

Taking into account that the region faces challenges in 
preserving the nature and environment, he volunteers of 
the Berd community branch, cooperating with the LAs, 
placed informative boards in the crowded parts of the 
center of the city and  the nearby villages . 

Projects targeting children's needs /Sevan, Geghar-
kunik, Yeghegnadzor, Vayots Dzor, Kapan, Syunik/

The regional volunteers also responded to the needs of the 
vulnerable children including disables, poor, orphan 
or one-side orphan, beggar children. When planning, 
the volunteers designed the projects mainly based on 
their talents and skills.  The projects aimed at 
shifting the children form their negative routine and 
engage them in meaningful and learning activities. 
As a result, the children, besides the useful 
entertainment, acquired skills in crafts. But most 
significantly, the initiatives opened new perspectives for 
the vulnerable children. In Sevan city, series of skills 
building training and workshops on embroidery, 
needlework, knitting and sewing were organized for the 
children. A summer 4-day camp was organized for the 
children, during which an exhibition sale of the products 
made by the children was realized. The income 
generated  from the sale was directed to the project 
sustainability. In Yeghegnadzor city, a similar project 
was realized for the children, in the framework of 
which workshops on pottery, painting on cloth, and 
beads making were organized for the children. Parallel 
to this, psychologists worked closely with children of 
special needs. And for young people, Youth club 
was established, which offered various events for 
the young people. An eco expedition to Noravank was 
organized in the framework of the Youth club. In Kapan 
city, The volunteers initiated and established a corner 
for sand therapy in a special school, where 77 
children having autism studied. The new corner will 
enable the children to be engaged in workshops 
alleviating their problems. In Kapan, the volunteers also 
initiated a football competition among the 
schoolchildren. Tickets were prepared for the 
matches, which were sold among the stakeholders, 
donors, volunteers, school staff, relatives of the 
participating children and other people. The matches 
were served by the First aid team of ARCS for the cases of 
injuries. The teams received diplomas and the winner got 
the prize. The best player also received a medal and a 
diploma. The income generated from the sale of the 
tickets was directed to the community problems.  



2019 was full of initiatives directed to ARCS financial 
sustainability. A special emphasis was given to the 
development and sustainable resource mobilization of 
the Regional Branches. In this regard, 6 Regional 
Branches made their first steps in community 
fundraising implementing public fundraising events 
having participated in Resource mobilization trainings 
organized by the Head-quarter. 

The Regional Branch of Gegharkunik implemented an 
exhibition-fundraising event at Sevan peninsula. The 
branch volunteers presented the handmade souvenirs 
made by them together with the beneficiaries of 
“Astghavard” social enterprise. 
Participants had a chance to donate and take the 
souvenirs. The branch provided food support to the 
vulnerable families with the raised 53.140 AMD. 
“Tarzu Levon” LLC joined the food support donating 
360 bottles of “Sevananush” lemonades.

The first event called “Be Ready to Help” was 
implemented on August 10 in Ijevan by Tavush 
Regional Branch. During the event the First Aid and the 
Disaster Management teams conducted an open 
lesson on how to provide first aid in case of car 
accident. The Branch volunteers were also active in 
cash-collection, which followed the event. As a result 
volunteers raised 41.340 AMD.

Besides the volunteer-led fundraising activities, the 
Regional Branches were also active in corporate 
partnership aiming to engage regional businesses in our 
humanitarian mission. In this regard, stakeholder 
meetings took place in Tavush, Vayots Dzor, Gegharkunik, 
Shirak, Lori and Syunik regions, with the support from the 
Regional Administrations. The participants were both 
from private and public sectors. All the stakeholders 
expressed their willingness to support the large-scale 
humanitarian operations carried out by ARCS in their 
regions to make a bigger social impact. 
2.260.590 AMD was raised from Donation Boxes in 
2019, and 359.550 AMD from community fundraising 
events. 

December was prominent for New Year events aiming to 
mobilize resources to provide psycho-social support to 
the lonely elderly people in the regions. Volunteers of Lori, 
Syunik and Vayots Dzor Regional Branches implemented 
“Give a Celebration” New Year cash-collection events in 
their regions, which were full of surprises and New Year 
gifts. 

On October 18 the volunteers of Shirak Regional Branch 
implemented a fundraising event called “I say NO to 
poverty” dedicated to the International Day of Elimination 
of Poverty. There was a special photo frame, which gave 
the opportunity to donate and take photos with calling for 
eliminating poverty. The raised 29.020 AMD was invested 
in the operations of Shirak Regional Branch in the context 
of elimination of poverty in the region.
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Gratsia International Rehabilitation Center

The main activity areas of the Center are treatment 
of marrow, spinal cord, musculoskeletal diseases, 
general and post-traumatic rehabilitation, patients' 
vocational training, psychosocial rehabilitation and 
sanatorium-and-spa treatment.
In the Center each patient with marrow and spinal 
cord injuries is individually treated and cared by a 
doctor, nurse, rehabilitation therapist, psychologist 
and sport trainer.
The Center has broadened inpatient and 
outpatient rehabilitation services-diagnostics, 
hydropath, hydro massage, mud cure/peat cure, 
kinesiotherapy, physiotherapy procedաures, 
medical and classical massage, electrotherapy, 
inhalation therapy, acupuncture, sport complex, 
stressologists' room, “SKENAR” Department.
During its activities about 14 342 patients from 
RA, CIS countries, from a number of European and 

The center is headed by doctor-administrator 
Alexandr Mnatsakanyan.

Middle East countries have already received 
treatment and rehabilitation in the Center.
During the year, 1312 disabled people, 24 military 
personnel, including those wounded during 
Nagorno - Karabakh conflict escalation, 6  
policemen have been treated at the Center. 
Dispensary home visits are also made to the 
registered disabled patients with spinal cord and 
marrow traumas, providing them with medical 
assistance and examination.
“Pharos” choir and “Kilikia” basketball team of the 
Center regularly participate in concerts and 
competitions organized for people with limited 
capacities in different countries and return with 
high appreciations.
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“Armenian Red Cross Society” NGO and its Subsidiary 

Summary Consolidated Statement of Financial Position 
As at 31 December 2019 

2019 
AMD’000 

2018 
AMD’000

Contribution income 990,871 875,545
Other income 10,584 6,582
Total income 1,001,455 882,127
Employee benefits (320,771) (323,326)
Financial aid to beneficiaries (227,383) (137,681)
Inventory contributed to beneficiaries (127,525) (164,504)
Inventory used (100,832) (99,723)
Training expenses (76,756) (60,804)
Depreciation and amortization expenses (42,558) (29,736)
Travel and representative expenses (25,758) (32,251)
Professional services (16,260) (3,600)
Property maintenance expenses (7,162) (7,681)
Office and utility expenses (18,186) (16,257)
Other expenses (40,141) (24,436)
Operating profit (1,877)  (17,872)
Financial expenses (2,474) (1,716)
Net loss from foreign exchange movements (2,925) (3,363)
Profit before tax (7,276)  (22,951)
Profit tax expense (186)  -
Profit for the year from continuous operations (7,462) (22,951)
Net profit after tax from discontinued operations 154,418  40,284
Profit for the year 146,956 17,333
Other comprehensive income - -
Total comprehensive income for the year 146,956 17,333

The consolidated summary financial statements as set out on pages 4 to 8 were approved and signed 
on behalf of the management on 7 September 2020. 

___________________________________ 
Anna Yeghiazaryan 
President 

___________________________________  
Mariam Knyazyan 
Chief Accountant 



“Armenian Red Cross Society” NGO and its Subsidiary 

Summary Consolidated Statement of Financial Position 
As at 31 December 2019 

31.12.2019 
AMD’000 

31.12.2018
AMD’000

Assets 
Non-current assets  
Property and equipment  620,929 597,499
Intangible assets 9,076 2,215
Deferred tax assets - 1,128
Prepayments for non-current assets - 5,163

630,005  606,005
Current assets 
Inventories 145,885 167,823
Trade and other receivables  7,624 17,892
Assets held for sales 353,947 -
Cash and cash equivalents 30,096  99,047

537,552  284,762
Total assets 1,167,557 890,767

Liabilities  
Non-current liabilities 
Loans and borrowings -  1,433
Grants related to assets 365,213 321,524

365,213  322,957
Current liabilities 
Loans and borrowings 31,579 44,350
Trade and other payables 15,742 43,222
Grants related to income 217,021 265,212
Liabilities held for sale 180,023 -
Current tax liabilities 186 4,189

444,551  356,973
Total liabilities 809,764  679,930

Net assets 
Accumulated result 357,793  210,837

357,793  210,837
Total liabilities and net assets 1,167,557 890,767



“Armenian Red Cross Society” NGO and its Subsidiary 

Summary Consolidated Statement of Changes in Net Assets 
For the Year Ended 31 December 2019 

Accumulated 
result 

AMD’000 

 Total

AMD’000 
Balance as at 1 January 2018 193,504  193,504
Profit for the year 17,333 17,333
Balance as at 31 December 2018 210,837  210,837
Profit for the year 146,956 146,956
Balance as at 31 December 2019 357,793 357,793



“Armenian Red Cross Society” NGO and its Subsidiary 

Summary Consolidated Statement of Cash flows  
For the Year Ended 31 December 2019 

2019 
AMD’000 

2018 
AMD’000

Cash flows from operating activities
Contributions received 984,712 934,110
Cash received from customers 6,883 4,979
Other receipts 330 2,127
Cash paid to suppliers (385,290) (349,771)
Cash paid to beneficiaries (227,383) (137,681)
Cash paid to employees (268,091) (243,826)
Taxes paid other than profit tax (101,223) (60,881)
Interest payments (2,494) (1,691)
Cash flows from operating activities – discontinued operations 52,560 38,948
Net cash flow from operating activities 60,004 186,314

Cash flows from investing activities 
Payments for acquisition of non-current assets (44,809) (186,104)
Cash flows from investing activities – discontinued operations 150,165 (9,473)
Net cash flows used in investing activities 105,356 (195,577)
Cash flows from financing activities
Receipt of loans and borrowings - 76,300
Repayment of loans and borrowings (5,000)  (59,800)
Cash flows from financing activities – discontinued operations (9,190) (23,139)
Cash flows from used in financing activities (14,190) (6,639)

Net cash flows received 151,170  (15,902)
Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents   (2,925) (3,363)
Effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents 
of discontinued operations   (18) (6) 

Cash and bank balances at 1 January 99,047 118,318
Cash and bank balances at 31 December 247,274 99,047



“Armenian Red Cross Society” NGO and its Subsidiary 

Note to the Summary Consolidated Financial Statements 
For the year ended 31 December 2019 

Note 1 

Summary consolidated financial statements, which comprise the summary consolidated statement of 
financial position as at December 31, 2019, and the summary consolidated statement of profit or loss 
and other comprehensive income, the summary consolidated statement of changes in net assets and 
the summary consolidated statement of cash flows for the year then ended, and this note, are derived 
from the audited consolidated financial statements of the “Armenian Red Cross Society” NGO and its 
Subsidiary (“the Group”) for the year ended December 31, 2019, which are prepared in accordance 
with International Financial Reporting Standards (IFRSs). 

The summary consolidated financial statements do not contain all the disclosures that are presented 
in the complete consolidated financial statements, in particular the summary of the accounting policies 
and other disclosures that are required to be disclosed in accordance with IFRSs. 

Complete audited consolidated financial statements and an audit opinion on them can be obtained 
from the Organization’s management. 



ՀԿԽԸ գործընկերները
ARCS Partners
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