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Ամենօրյա լարված ու պատասխանատու
գործունեությունից հետո ամփոփելով տարվա
աշխատանքը կարող ենք նշել, որ 2017 թվականն էլ
լի էր բազմաթիվ մարտահրավերներով ու
դժվարություններով, բայց միևնույն ժամանակ նաև
ձեռքբերումներով ու զարգացման նոր
հնարավորություններով։
Անցյալ տարվա ընթացքում նոր թափ ստացան
մարզային մասնաճյուղերի զարգացմանն ուղղված
ծրագրերը՝ նպաստելով և կամավորական ներուժի
հզորացմանը, և տեղական նոր
նախաձեռնությունների առաջ գալուն։ Մեր
գործընկերների աջակցության շնորհիվ կարողացանք
ակտիվացնել հատկապես Տավուշի մարզային
մասնաճյուղի գործունեությունը, որը հետագայում
օրինակելի մոդել կհանդիսանա մյուս մասնաճյուղերի
զարգացման համար։
Կազմակերպության զարգացմանը նպաստելու
համար մշակվել են մի շարք ինստիտուցիոնալ
փաստաթղթեր։
Անցյալ տարի եռակողմ համաձայնագիր ենք
ստորագրել ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների
նախարարության և Կարմիր խաչի միջազգային
կոմիտեի երևանյան գրասենյակի հետ՝ ընդլայնելով
համագործակցության ոլորտները։ Առաջին
օգնության և անվտանգ վարքագծի գիտելիքների
տարածումը, անվտանգ տարածքների,
խաղահրապարակների ու պաշտպանիչ պատերի
կառուցումը Տավուշի սամանամերձ համայնքներում
իրականություն դարձավ այդ համագործակցության և
մեր մյուս գործընկերների աջակցության շնորհիվ։
Շվեյցարական Կարմիր խաչի աջակցությամբ անցյալ
տարի երկու բարեգործական ճաշարան բացեցինք
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Summarizing the daily tense and responsible
work of the last year, we can state, that the 2017
was full of numerous challenges and difficulties,
but also with achievements and new opportunities
for development.
New impetus was given to the projects towards
Regional Branches development, which
enhanced both the volunteer capacity
strengthening and the occurance of new
local initiatives.
Due to the support of our partners, we managed
to enhance the activities of Tavush Regional
Branch, which can become a role model for other
branches.
The foster Organizational Development number
of institutional documents have been developed.
Last year we signed a Tripartite agreement with
the RA Ministry of Emergency Situations and
International Committee of the Red Cross
Delegation in Yerevan, enlarging the spheres of
cooperation. Dissemination of First Aid and Safe
Behavior skills, construction of safer spaces,
playgrounds and protective walls in border
communities of Tavush became possible thanks
to that cooperation and, of course, with the
support of our other partners.
With the assistance of Swiss Red Cross we
launched Soup Kitchens in Masis, Ararat and
Armavir, Armavir, where160 lonely elderly people
receive hot meal every day.
Aging population is a priority issue for our society,
and number of state projects are being developed
for lonely elderly care provision. To support the

Արարատի Մասիս և Արմավիրի Արմավիր
քաղաքներում, որտեղ ամեն օր տաք ճաշ են ստանում
160 տարեց անապահով տարեցներ։
Բնակչության ծերացման խնդիրը մեր հանրության
սոցիալական առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է, և
միայնակ տարեցների խնամքի կազմակերպման
ուղղությամբ պետական բազմաթիվ ծրագրեր են
մշակվում։ Այստեղ էլ Հայկական Կարմիր խաչի
ընկերությունը՝ որպես աջակից կառույց
կառավարությանը, պետական կառույցներին
աջակցելու համար, նախորդ տարի Լոռու և Շիրակի
մարզերում «Համայնքային ինտեգրացված խնամք և
առողջ ծերացում» ծրագրի շրջանակներում ներդրել էր
միայնակ անկողնային տարեցների տնային խնամքի
մոդելը, որն այս տարի արդեն լիովին կայացած կարող
ենք համարել, և հնարավորության դեպքում,
պլանավորում ենք տարածել նաև այլ մարզերում։
Նույն ծրագրի շրջանակներում ներկայացրեցինք նաև
Առողջ երկարակեցության հայեցակարգը, որը բարձր
գնահատվեց և պետական մարմինների, և հենց
համայնքների մասնակիցների կողմից։
Շարունակել ենք նաև սիրիահայերի ինտեգրմանն
ուղղված գործունեությունը՝ մշակելով նոր
մոտեցումներ, որոնք նրանց մարդասիրական
խնդիրներին բազմակողմանի և ամբողջական
արձագանք կապահովեն ու կնպաստեն
երկարաժամկետ ինտեգրմանը։
Մենք մշտապես աշխատել և աշխատելու ենք
գործընկերների ցանցի ընդլայնման, ինչպես նաև
տեղական և միջազգային ռեսուրսների
մոբիլիզացման ուղղությամբ։ Ծննդյան տոներին
կազմակերպված «Նվիրիր հույս» ակցիան ցույց տվեց,
որ մեր հանրությունը պատրաստ է աջակցելու
ամենախոցելիներին։
Մենք շնորհակալ ենք բոլոր գործընկերներին,
նվիրատուներին՝ կազմակերպություններին ու
անհատներին, որոնց աջակցության շնորհիվ մենք
կարողանում ենք իրականացնել մեր
մարդասիրական առաքելությունը, շնորհակալ ենք
մեր կամավորներին՝ իրենց նվիրված ու
անշահախնդիր աշխատանքի համար։

state bodies in this field, Armenian Red Cross
Society, as an auxiliary organization to the public
authorities, introduced a lonely elderly home care
model in Lori and Shirak regions, in the frames of
“Integrated Community-Based Home Care
Service Provision And Healthy Ageing” project.
The model can be considered as fully and
successfully established, and, we plan to
implement it in other regions as well, as soon as
we have enough funds and capcacities.
We continued our efforts with new approaches
towards the integration of Syrian Armenians, to
ensure comprehensive and complete response to
their humanitarian needs and foster long-term
integration process.
We have always worked towards and will continue
our efforts to enlarge the network of our partners,
as well as mobilization of local and international
resources. The “Give Hope”Christmas fundraising
campaign proved, that our people are committed
to support the most vulnerable.
We express our gratitude to all our partners and
donors, organizations and individuals, who make
possible the implementation of our Humanitarian
Mission. We thank also our Volunteers, for their
dedicated and selfless work.

Նախագահ
Մխիթար Մնացականյան
President
Mkhitar Mnatsakanyan

Գլխավոր քարտուղար
Աննա Եղիազարյան
Secretary General
Anna Yeghiazaryan
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Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը,
ըստ իր 2011-2020 թթ․ ռազմավարության
առաջնորդվում է հետևյալ արժեքներով․

Մենք աշխատում ենք
ռազմավարական հետևյալ
ուղղություններով․

Մարդիկ

Աղետների կառավարում

Մենք զարգացնում ենք մարդկանց և համայնքների
կարողությունները` գործելու հանդուրժող միջավայրում և
գտնելու կայուն լուծումներ իրենց ամենաանհրաժեշտ և
խոցելի կարիքները հոգալու համար:

Բնակչության տեղաշարժ
Որոնում ծառայություն

Ազնվություն

Առաջին օգնություն

Մենք աշխատում ենք համաձայն մեր հիմնարար
սկզբունքների` թափանցիկ և պատասխանատու կերպով։

Սոցիալ-առողջապահություն

Համագործակցություն
Որպես Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային
շարժման անդամ` մենք համագործակցում ենք
կառավարության, ինչպես նաև այլ տեղական և միջազգային
կազմակերպությունների հետ, հարգելով մեր
խորհրդանիշները և ներկայացված անկախությունը,
անկողմնակալությունը և չեզոքությունը:

Երիտասարդական,
Կամավորություն և
անդամակցություն
Մարդասիրական արժեքների
տարածում

Բազմազանություն

Միջազգային
համագործակցություն

Մենք հարգում ենք համայնքների և մեր կամավորների,
անդամների և աշխատակիցների բազմազանութունը`
հիմնվելով անխտրականության և մեր անկողմնակալության
և համընդհանրության սկզ ունքների վրա:

Կազմակերպության զարգացում

Առաջնորդություն
Մենք ցուցաբերում ենք առաջնորդություն և մեր
աշխատանքում ձգտում ենք գերազանցության` ուշադրություն
դարձնելով համայքների և դրանց իրավունքներին,
կարիքներին և խոցելիությանը:

Նորարարություն
Մենք ներշնչվում ենք մեր ժառանգած պատմությունից և
ավանդույթից, սակայն միաժամանակ փորձում ենք գտնել
ստեղծագործական, կայուն լուծումներ խնդիրներին, որոնք
վտանգում են փոփոխվող աշխարհում ապրող մարդկանց
բարեկեցությունը և արժանապատվությունը:
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Ռեսուրսների մոբիլիզացում

Աղետների կառավարում

Համայնքային կամավորական 15 թիմերի վարժանքը՝ Շիրակի մարզի Կապս համայնքում, 20.09.2017

2017թ․ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը
շարունակել է գործողությունները բնական ու
տեխնածին աղետների նկատմամբ համայնքների
դիմակայունության բարձրացման ուղղությամբ՝
հզորացնելով նաև կազմակերպության
կարողությունները աղետների
նախապատրաստման և արձագանքման
ոլորտում։
2017 թվականին աշխատել ենք 3 քաղաքային և
33 գյուղական համայնքներում՝ Շիրակում,
Լոռիում, Սյունիքում, Վայոց ձորում,
Գեղարքունիքում, Տավուշում ու Երևանում։
Շիրակի 25 և Լոռու 8 համայնքներում
բարձրացվել է Համայնքային կամավորական
թիմերի պատրաստվածության մակարդակը՝ ԱՌԿ,
ԱՕ, որոնողափրկարարություն թեմաներով

թարմացման դասընթացների ու վարժանքների
միջոցով։ Լոռու մարզում արդիականացվել է
թիմերի փրկարարական գույքը, տրամադրվել են
Առաջին օգնության արկղիկներ և անհրաժեշտ
պարագաներ։
Այս թիմերը 2017 թվականի ընթացքում
արձագանքել են 100-ից ավելի արտակարգ
իրավիճակի՝ հրդեհ, ավտովթար, ձնաբքից
մեքենաների դուրսբերում և այլն:
Սյունիքում, Վայոց ձորում, Գեղարքունիքում,
Տավուշում ու Երևանում ձևավորվել են 10-15
անդամներից կազմված մարզային արձագանքման
թիմեր, որոնք արդեն ՀԿԽԸ կամավորներ են։
Շիրակի 13 համայնքներում իրականացվել է
խոցելիության և կարողությունների գնահատում՝
հաշվի առնելով համայնքներին սպառնացող
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բնական վտանգները և բնապահպանական,
առողջապահական և սոցիալ-տնտեսական
ռիսկերը, որից հետո յուրաքանչյուրի համար
մշակվել է ռիսկի նվազեցման գործողությունների
ծրագիր՝ որպես աջակցող փաստաթուղթ
համայնքների քառամյա ծրագրերում ԱՌՆ
հիմնահարցերը ներառելու համար։

նվիրել աղետների ռիսկի նվազեցման թեմաներին։

Գնահատման արդյունքների հիման վրա 8
համայնքներում ԱՌՆ փոքրամասշտաբ ծրագրեր
են իրականացվել՝ արդիականացվել է
աղբահանության, գիշերային լուսավորության և
կոյուղաջրերի հեռացման համակարգերը՝
տեղադրվել են աղբամաններ, փոխվել են
փողոցային լուսավորման լամպերը։ Գույք է
տրամադրվել համայնքային մշակութային տներին՝
սոցիալական կյանքն աշխուժացնելու համար։

Լոռու մարզի և Երևանի 28 դպրոցներում
վերապատրաստված ուսուցիչները Աղետների
ռիսկի նվազեցման և Առաջին օգնության
դասընթացներ են անցկացրել մոտ 13 000
աշակերտի համար։ 6000 աշակերտ մասնակցել է
մեր կողմից կազմակերպված նկարչական
մրցույթներին ու մանկական խաղվիկտորինաներին։

2017 թվականին Կարմիր խաչի և Կարմիր
մահիկի ընկերությունների միջազգային
ֆեդերացիայի կողմից աշխարհի 5 երկրներում
իրականացվող «Աղետների ռիսկի նվազեցման
ճանապարհային քարտեզ՝ համայնքի
դիմակայունության համար» նախաձեռնությանը
մասնակցեց նաև Հայաստանը՝ Լոռու մարզի Մեծ
Պարնի համայնքով։ Այստեղ գնահատվել են
ռիսկերն ու դիմակայունության աստիճանը,
մշակվել է համայնքի դիմակայունության
բարձրացման ճանապարհային քարտեզ։ Այս
գործընթացը մեծապես նպաստել է շահագրգիռ
կողմերի ու գործընկերների հետ
համագործակցության խորացմանը։
Շարունակել ենք ամրապնդել աղետներին
դիմակայելու դպրոցների կարողությունները։ 112
դպրոցում արդիականացրել ենք տարհանման
պլաններն ու սխեմաները, տրամադրել ենք
տարհանման ուղղորդող նշաններ։ 221 դպրոցում
աջակցել ենք տարհանման
ուսումնավարժանքների կազմակերպմանը,
մարզային կրթության վարչության միջոցով
շրջանառվել է Աղետների դիմակայունության
թեմայով 1-ժամյա դաս և համապատասխան
ուսումնական ձեռնարկներ, որը կօգնի
դասղեկներին արտաժամյա ծրագրից մեկ դաս
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Լոռու և Շիրակի մարզերում 22 000 ընտանիք
մշակել է Աղետի ընտանեկան պլան, 112 դպրոցի
22 000 աշակերտների համար կազմակերպվել է
մրցույթ, լավագույն 12 աշխատանքները
պարգևատրվել են։

Մարդասիրական օգնություն՝
հրդեհից տուժածներին
Հոկտեմբերի 25-ին Հայկական Կարմիր խաչի
ընկերությունը (ՀԿԽԸ) մարդասիրական
օգնություն տրամադրեց Արմավիրի մարզի
Արմավիր քաղաքի Սիլիկյան 23 փողոցի 9 շենքում
հոկտեմբերի 22-ի խոշոր հրդեհի հետևանքով
տուժած 11 ընտանիքներին՝ 23 մարդու:
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը,
համագործակցելով տեղական
ինքնակառավարման մարմինների՝
մարզպետարանի և քաղաքապետարանի հետ,
պատահարից անմիջապես հետո ձեռնամուխ
եղավ տուժածների առաջնային կարիքների արագ
գնահատմանը:
Գնահատման արդյունքների հիման վրա
ձևավորելով կենսական անհրաժեշտության
պարագաների ցանկը, որպես արագ արձագանք,
ՀԿԽԸ-ն տուժածներին տրամադրեց 1 ամսվա
համար նախատեսված սննդի և հիգիենիկ
պարագաների փաթեթներ, ծալովի մահճակալներ,
տաք ծածկոցներ, ձմեռային կոշիկ, բաճկոններ և
տաբատներ, սպորտային հագուստ և խալաթներ:
Բացի այդ, ընտանիքները օրը մեկ անգամ տաք
ճաշ կստանան ՀԿԽԸ բարեգործական

ճաշարանում, որը գործում է Արմավիր քաղաքում՝
միայնակ տարեցների համար:
Հոկտեմբերի 22-ին, ժամը 22:00 սահմաններում
խոշոր հրդեհ էր բռնկվել Արմավիրի մարզի

Արմավիր քաղաքի Սիլիկյան 23 փողոցի 9 շենքում:
Հրդեհի հետևանքով շենքն ամբողջությամբ
մոխրացել էր, իսկ շենքում բնակվող 11
ընտանիքները՝ մնացել անօթևան:

Արդիականացվել են վաղ ազդարարման համակարգերը
Կառուցենք դիմակայուն տեղական համայնքներ Վրաստանում և Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում
սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում Մանթաշի ջրամբարի ջրածածկման գոտում գտնվող 5 համայնքներում`
Վարդաքար, Արևշատ, Գետափ, Սպանդարյան և Փոքր Մանթաշ արդիականացվել են վաղ ազդարարման
համակարգերը՝ համայքներում առկա շչակների 380 վոլտը փոխարկելով 220 վոլտի: Նույն համայնքներում, ինչպես
նաև Մեղրաշեն համայնքում բնակիչների համար կազմակերպվեցին նաև ՎԱՀ (վաղ ազդարարման համակարգ)
թեմայով դասընթացներ, որի ընթացքում համայնքի բնակիչներին իրազեկվեց ինչ է վաղ ազդարարումը և
շչակների ազդարարման դեպքում ինչպես պետք է կատարվի տարհանումը:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

9

Կամավորական թիմերի վարժանք
«Կառուցենք դիմակայուն տեղական համայնքներ Վրաստանում և Հայաստանում» ծրագրի 4-րդ փուլի
շրջանակներում Շիրակի մարզի Քեթի համայքում կազմակերպվել էր Համայնքային կամավորական թիմերի
վարժանք, որին մասնակցում էին Քեթի, Արեգնադեմ, Բերդաշեն, Ձորաշեն և Փանիկ համայնքների թիմերը:
Վարժանքի ընթացքում թիմերը ցուցադրեցին ծրագրի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները` ինչպես տուժածին
գետի վրայով անցկացնել ապահով վայր, սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերել, ինչպես արձագանքել
ավտովթարին, եթե մեքենայում կա մի քանի տուժած և այլն:

36
թիրախային
համայնք,
Կամավորական
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թիմերի

28 000

100-ից ավելի

իրազեկված

արձագանք

դպրոցական

22 000
Աղետի
ընտանեկան պլան

Սահմանամերձ համայնքներում
բնակչության անվտանգության
բարելավում
Նպատակ ունենալով բարելավել 2017թ․
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջազգային
սահմանի երկայնքով տեղակայված համայնքների
բնակչության, հատկապես երեխաների
անվտանգությունը՝ Հայկական Կարմիր խաչի
ընկերությունը՝ Կարմիր խաչի միջազգային
կոմիտեի (ԿԽՄԿ) և Գերմանական Կարմիր խաչի

Կարմիրաղբյուր, Պառավաքար, Կոթի, Սարիգյուղ,
Ոսկևան, Բերդավան և Այգեպար) մոտ 537
դպրոցականների և նրանց 60 ուսուցիչների
համար անցկացվել են Առաջին օգնության,
արտակարգ իրավիճակներում անվտանգ
վարքագծի և ականների վերաբերյալ իրազկեման
դասընթացներ:
ՀԿԽԸ-ի, ԿԽՄԿ-ի և ՀՀ արտակարգ
իրավիճակների միջև եռակողմ համաձայնագրի
շրջանակներում առաջին օգնության դասընթացներ

Պաշտպանիչ պատ՝ Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքում

հետ համատեղ, ապահով սենյակներ,
խաղահրապարակներ ու պաշտպանիչ պատեր է
կառուցել Բերդավան, Վազաշեն, Չինարի, Ներքին
Կարմիրաղբյուր և Այգեպար համայնքերում։
10 սահմանամերձ համայնքներում հատուկ
պատրաստված կամավորների միջոցով
(Ազատամուտ, Չինարի, Մովսես, Ներքին

են անցել Տավուշի մարզի 10 համայնքներում
գործող Արտակարգ իրավիճակների
նախարարության քաղպաշտպանության
փրկարարական ջոկատների անդամները՝
ընդհանուր մոտ 205 մարդ: Բոլոր մասնակիցներին
տրամադրվել են «Առաջին օգնության տարրեր»
ուսումնական ձեռնարկը,իսկ յուրաքանչյուր թիմին՝
2-ական Առաջին օգնության արկղիկ: Թիմերը
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վերջում մասնակցեցին Ազատամուտ համայնքում
կազմակերպված Առաջին օգնության մրցումներին
և գործնականում ցուցադրեցին իրենց
գիտելիքներն ու հմտությունները:

Դասընթացները վարել են ՀԿԽԸ հրահանգիչները՝
Առաջին օգնության եվրոպական
խորհրդատվական կենտրոնի չափանիշներին
համապատասխան:

Հաղթող ճանաչվեց Ոսկևանի թիմը, իսկ 2-րդ և
3-րդ տեղերը զբաղեցրեցին Պառավաքար և
Բերդավան թիմերը:

Վերանորոգվել է Բերդավան համայնքի դպրոցի
սպորտդահլիճը, իրականացվել են հողի մաքրման
աշխատանքներ, կառուցվել են հենապատ և
մանկական խաղահրապարակ: Վազաշենում
համայնքում գյուղապետարանի և
մանկապարտեզի շենքի մոտ կառուցվել է
պաշտպանական պատ և մանկական
խաղահրապարակ: Այգեպար համայնքում
կառուցվել է խաղահրապարակ: Վերանորոգվել է
Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղի դպրոցի ապահով
սենյակը: Չինարի գյուղում կառուցվել են
պաշտպանական պատեր և վերևանորոգվել է
դպրոցի ապահով սենյակը:

Կիրանց, Բարեկամավան, Դովեղ, Ներքին
Ծաղկավան, Բերքաբեր, Բաղանիս, Ոսկեպար,
Վազաշեն, Այգեհովիտ համայնքներում 2-5
կամավորներ՝ տեղացի բժիշկներ, համայնքի
ղեկավարներ և նրանք, ովքեր սեփական մեքենա
ունեն, անցել են Առաջին օգնության դասընթաց,
որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում նրանք
կարողանան վիրավորներին անվտանգ
տեղափոխել բուժհաստատություններ:

Խաղահրապարակ՝ Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքում

Բնակչության տեղաշարժ

Մանկական վերանորոգված սենյակի վերաբացումը Ապաստան հայցողների հատուկ կացարանում, 10․07․2017

2017թ․ ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով
գրասենյակի հետ սերտ համագործակցությամբ
տեղահանված բնակչությանն աջակցելու
նպատակով շարունակել ենք մեր
գործունեությունը հետևյալ առաջնահերթ
ուղղություններով՝ ապաստան հայցողների
ընդունման պայմանների բարելավում,
ընտանիքների ինքնաբավության և ինտեգրման
ապահովում, սեռով և գենդերով պայմանավորված
բռնության դեպքերի կանխարգելում և
արձագանք, տեղահանված երեխաների
իրավունքների պաշտպանություն։
Դեռևս 2013 թվականից ՀՀ-ում ապաստանած
փախստական ընտանիքների համար Հայկական
Կարմիր խաչի ընկերությունն իրականացրել է
տնտեսական ինտեգրմանն ուղղված

բազմաբնույթ ծրագրեր, որոնցից էր եկամտաբեր
գործունեության խթանումը՝ համապատասխան
գործիքների, սարքավորումների կամ խոշոր
եղջերավոր անասունների տրամադրումը։
Եկամտաբեր գործունեությունը
փասխտականների շրջանում ամենապահանջված
աջակցության ձևը դարձավ: Խոհարարական,
վարսահարդարման, մեքենայի վերանորոգման և
մի շարք այլ ոլորտների աջակցությունը
հնարավորություն է տալիս փախստականներին ու
տեղահանված անձանց սեփական փոքր բիզնեսը
սկսել Հայաստանում։ 2017 թվականին Հայկական
Կարմիր խաչի ընկերության կողմից 146
փախստական կամ փախստականի նման
կարգավիճակ ունեցող ընտանիքներ, որոնք
Հայաստան էին եկել Սիրիայից, Ադրբեջանից,
Եմենից, Նիգերից ու Լեռնային Ղարաբաղից,
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ստացան համապատասխան գործիքներ և
բիզնես-խորհրդատվություն՝ սեփական
ինքնաբավությունը ապահովելու և եկամուտ
վաստակելու նպատակով։
Ընդհանուր առմամբ 486 մտահոգության առարկա
հանդիսացող (ապաստան հայցողներ,
փախստականի կարգավիճակ ստացած,
փախստականի նման կարգավիճակ ունեցող և
տեղահանված) անձ դիմել է ՀԿԽԸ՝ տարբեր
կարիքներով։ 2017 թ․ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի և

Կարի մեքենա՝ փոքր բիզնես սկսելու համար։
Եկամտաբեր գործունեության բաղադրիչը, որի
շրջանակներում գործիքներ ու սարքավորումներ են
տրամադրվում փախստականներին, շարունակում է
մնալ աջակցության ամենապահանջված ձևը։

Շիրակի մարզերի մարզային մասնաճյուղերի
միջոցով և ՀՀ ԱԱԾ ու ոստիկանության
անձնագրային և վիզաների վարչության հետ սերտ
համագործակցությամբ՝ սահմանակետերի,
ինչպես նաև Զվարթնոց միջազգային և Գյումրու
օդանավակայաններում պարբերաբար
իրականացրել ենք սահմանի մոնիթորինգային 66
այցելություն, նշված պետական
գերատեսչությունների աշխատակիցների
վերապատրաստումներ։ Տարվա ընթացքում
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սահմանակետերում մի քանի ապաստան հայցողի
և պոտենցիալ ապաստան հայցողի աջակցություն
է տրամադրվել խորհրդատվության և ուղղորդման
միջոցով։ Մենք որոշել ենք կարիքներն ու
ծանոթացրել ենք ապաստան հայցելու
ընթացակարգերին՝ ազգային օրենսդրության
համաձայն, ինչպես նաև մեր գործունեությամբ
նվազեցրել ենք հետդարձի հնարավոր դեպքերը։
Սահմանակետերում աշխատող
համապատասխան անձնակազմի՝ ՀՀ ԱԱԾ
սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչների և
ՀՀ ոստիկանության անձնագրային 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։
Ամեն շաբաթ մոնիտորինգային այցեր ենք
իրականացրել նաև ՀՀ միգրացիոն ծառայության
ապաստան հայցողների կացարանում, որտեղ
անհատական խորհրդատվություններ ենք
տրամադրել՝ իրավական, բժշկական,
հոգեբանական, բնակության վայրի, աշխատանքի,
սոցիալական կարիքների և այլ թեմաներով։
Խորհրդատվությունների ընթացքում ՀԿԽԸ և այլ
համագործակից կառույցների խնդրանքով
ապահովվել է 635 ժամ բանավոր և 402 էջ
գրավոր թարգմանություն՝ պարսկերեն,
թուրքերեն, արաբերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն,
անգլերեն, պուշտու, եզդիերեն, քրդերեն և այլ
լեզուներով։
2017 թվականին վերանորոգել ենք ապաստան
հայցողների, Նոր Նորքի և Դարբնիկի
հանրակացարանների, ինչպես նաև միգրացիոն
պետական ծառայության նոր գրասենյակի
տարածքներ։
Սեռով ու գենդերով պայմանավորված
բռնությունների (ՍԳՊԲ) կանխարգելման
նպատակով 4 դասընթաց ենք անցկացրել

մտահոգության առարկա հանդիսացող 104
անձանց համար։
Ստեղծել ենք նաև Կանանց փոխաջակցման
խումբ, որի շրջանակներում կայացող ամենամսյա
հանդիպումները օգնել են նվազեցնել կանանց
մոտ տեղահանման հետևանքով առաջացած
տրավմաների ազդեցությունը, կանխարգելել
հոգեբանական բազմաթիվ խնդիրներ և
ընտանեկան կոնֆլիկտներ, կանանց հզորացման
միջոցով, գիտելիք և տեղեկատվություն
փոխանցելու միջոցով՝ նվազեցնել գենդերով
պայմանավորված բռնությունը։
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը
Հայաստանում երեխաների իրավունքների
պաշտպանության ցանցի ակտիվ անդամ է։
Փախստական և տեղահանված երեխաների

աջակցության նպատակով 2017թ․ իրականացրել
ենք մի շարք գործողություններ՝ կազմակերպել
ենք ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն՝
փախստական երեխաների իրավունքների
տեսանկյունից՝ բացերը դուրս բերելու և
համապատասխան լուծումներ առաջարկելու
համար, կազմակերպել ենք դրական
ծնողավարման 2 դասընթաց՝ երկու և ավելի
երեխաներ ունեցող կանանց համար,
արձագանքել ենք փախստական երեխաների
իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող 20
դեպքի՝ իրականացնելով դեպքի վարում՝
համագործակից նառույցների ներգրավմամբ։
Երեխայի լավագույն շահի գնահատման
վերաբերյալ երկու դասընթաց է կազմակերպվել
փախստական երեխաների հետ առնչություն
ունեցող մասնագետների համար։

Գենդերով պայմանավորված բռնությունների դեմ պայքարի 16 – օրյակի շրջանակներում
ՀԿԽԸ Գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիազարյանը և ՄԱԿ-ի Փախստականների գերագույն հանձնակատարի
գրասենյակի ղեկավար պրն. Քրիստոֆ Բիրվիրթը ստորագրեցին Սեռով և գենդերով պայմանավորված բռնության
(ՍԳՊԲ) դեպքերի վարման ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր։
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Հայկական Կարմիր խաչի շնորհիվ
մենք մեկ քայլ առաջ ենք գնացել
Լիանան և իր ամուսինը միայն 15 օրով էին եկել
Հայաստան, բայց շուտով հասկացան, որ երկար են
մնալու։ Նրանց՝ Հայաստան գալուց մի քանի օր
անց Սիրիայում պայթեց պատերազմը, և
վերադառնալու նրանց պլաններն արդեն
անիրական դարձան.
- Այդ ժամանակ ես հղի էի, և որպեսզի մեր իրերը
շատ չլինեին, քիչ հագուստ էինք վերցրել և միայն
15 օրվա համար նախատեսված գումար, պատմում է Լիանան։
Ամուսինները կորցնում են ամեն բան` տուն,
աշխատանք, կահույքի գործարան։ Մնում են
միայն ուժեղ կամքն ու չհանձնվելու
ունակությունը, որ օգնել են ամուսիններին ոտքի
կանգնել` չնայած ահռելի դժվարությունների։
Այժմ ամուսինը այստեղ զբաղվում է կահույքի
արտադրությամբ, իսկ Լիանան ունի իր ֆիթնես

կենտրոնը։ Նա ինքը մարզիչ է՝ նույնիսկ
Հայաստանում ստեղված դժվարին պայմաններում
վերապատրաստվել է և մագիստրոսի աստիճան
ստացել:
- Կարմիր խաչն ինձ ստեպեր և գանտելներ
(կշռաքարեր) տվեց, որոնք ինձ շատ օգնեցին այդ
շրջանում։ Այնուհետև բատուտներ տրամադրեցին,
որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։

Մտահոգության
առարկա
հանդիսացող անձանց
և համագործակից

146

կառույցների

486

գործիք և

1500

անհատական

սարքավորում

ներկայացուցիչների
կարողությունների
զարգացում
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խորհրդատվություն

Որոնում ծառայություն

Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով Տավուշի մարզի
անհայտ կորած անձանց հիշատակին նվիրված պուրակի բացումը, 27․04․2017

Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության (ՀԿԽԸ)
«Որոնում» ծառայության գործունեությունն
ուղղված է արձագանքելու մարդկանց, ում
հարազատներն անհայտ կորած են, կամ որոնք
տարանջատված են հարազատներից այնպիսի
իրավիճակներում, ինչպիսիք են.
հակամարտությունները, աղետները, բնակչության
տեղաշարժը, միջազգային միգրացիան և
մարդասիրական արձագանք պահանջող այլ
իրավիճակները:

Ընտանեկան կապերի
վերականգնում
2017 թ. ընթացքում մեր «Որոնում»
ծառայությունը ստացել է ավելի քան 30 հայտ
հետևյալ ուղղություններով. անհատների որոնում,
ընտանիքի մասին տեղեկությունների

փոխանակման կազմակերպում, ընտանիքի
անդամների հետ վերամիավորմանը կամ
սոցիալական իրավիճակի բարելավմանը
նպաստող փաստաթղթերի որոնում և
հատկացում, զոհվածների շիրիմների գտնվելու
վայրի որոնում և դրանց գոյությունը հաստատող
փաստաթղթերի տրամադրում, Երկրորդ
Համաշխարհային պատերազմի ընթացքում
տարահանված, գերության մեջ և հարկադիր
աշխատանքային գաղութներում գտնվելու փաստը
հաստատող փաստաթղթերի որոնում և
հատկացում:

Կամավորների վերապատրաստում
ՀԿԽԸ բոլոր 10 մարզային մասնաճյուղերից 30
կամավորներ վերապատրաստվել են՝ ՀՀ
մարզերում Որոնում ծառայության մասին
իրազեկման տարածման համար, ինչպես նաև
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անհրաժեշտության դեպքում, մարզային
բնակիչներից որոնման հայտերի ընդունման
համար:

հարազատի անհետացման արդյունքում առաջ
եկած սոցիալ-հոգեբանական ծանր հետևանքները
հաղթահարելու գործում:

ԿԽՄԿ-ի տվյալներով՝ ղարաբաղյան
հակամարտության հետևանքով անհայտ կորած
են համարվում շուրջ 4500 մարդիկ, որոնցից մոտ
400-ի մասին որոնման հայտեր բացվել են
Հայաստանում։ ԿԽՄԿ-ն աշխատում է նաև
անհայտ կորածների ընտանիքների հետ (ԱԿԸ)՝
ուշադրության կենտրոնում պահելով նրանց
տնտեսական, իրավական, հոգեբանական և/կամ
սոցիալական կարիքները:

2017թ․-ին ներգրավված են եղել Տավուշի՝ 11,
Շիրակի՝ 11, Լոռու՝ 19, Արարատի՝ 34, Արմավիրի՝
40, Վայոց Ձորի՝ 5, Սյունիքի՝ 47 և Գեղարքունիկ՝
15 անհայտ կորած անձանց ընտանիքներ:

Սատարում անհայտ կորածների
ընտանիքներին
Նախկինում իրականացրած «Անհայտ կորածների
մինչմահու տվյալների հավաքագրում» ծրագրի
ընթացքում առավել ակնհայտ դարձան անհայտ
կորած հարազատ ունենալու սոցիալհոգեբանական ծանր հետևանքները: Դա հիմք
ընդունելով՝ Կարմիր խաչի Միջազգային կոմիտեն

Անհայտ կորածների ընտանիքների անդամներն
անցել են խոհարարական, նկարչության և
գոբելենի դասընթացներ. պայմանավորված
վերջինիս առավել տպավորիչ արդյունքներով՝
Տաթևում կազմակերպվեց աշխատանքների
ցուցահանդես՝ նվիրված անհայտ կորածների
հիշատակման միջազգային օրվան: Շիրակում և
Լոռիում անհայտ կորածների հիշատակման
միջազգային օրը ևս նշանավորվեց հատուկ
միջոցառումներով:
Կարմիր խաչն այդ ընտանիքների հետ է եղել նաև
Ամանորին՝ կազմակերպելով
տոնակատարություններ: Տարվա ընթացքում
նրանք նաև մասնակցել են մշակութային
միջոցառումների և էքսկուրսիաների: Շահառու
ընտանիքների համար պարբերաբար անց են
կացվել հանդիպումներ սոցիալական,
առողջապահական, հոգեբանական ոլորտների
մասնագետների հետ:

Կենսաբանական նմուշների
հավաքագրում
Անհայտ կորած անձանց վերաբերյալ լրացուցիչ
տեղեկություն ձեռք բերելու նպատակով ԿԽՄԿ-ն
ձեռնարկեց «Կենսաբանական նմուշների
հավաքագրում» (ԿՆՀ) ծրագիրը, որը ՀԿԽԸ-ի հետ
համագործակցությամբ մեկնարկեց 2014թ․-ին:

(ԿԽՄԿ) և ՀԿԽԸ-ն՝ ԿԽՄԿ-ի ֆինանսավորմամբ,
ձեռնարկեցին «Սատարում անհայտ կորածների
ընտանիքներին» ծրագիրը, որի նպատակն է
սատարել անհայտ կորածների ընտանիքներին՝
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2017 թվականի ընթացքում ծրագիրը անցկացվեց
Երևանում և մարզերում: Արդյունքում մոտ 129
անհայտ կորած անձանց հարազատներից
հավաքագրվեցին կենսաբանական նմուշներ և
վերաբերելի տվյալներ:

Առաջին օգնություն

ՀԿԽԸ Առաջին օգնության թիմը՝ ՀՀ ԱԻՆ ցուցադրական վարժանքին
Երևանի պետական համալսարանում

Դասընթացներ
ՀԿԽԸ Առաջին օգնության ուսումնամեթոդական
կենտրոնը Առաջին օգնության գիտելիքներ և
հմտություններ է տարածում բնակչության
տարբեր խավերի և տարիքային խմբերի
շրջանում, իրականացնում է զանգվածային
միջոցառումների ժամանակ ԱՕ սպասարկում,
ինչպես նաև՝ անվտանգ վարքագծի քարոզում։
2017թվականին մենք դասընթացներ ենք
անցկացրել ՀԿԽԸ կամավորների, սահմանամերձ
և հեռավոր համայքների բնակիչների,
կրթահամալիրների, քաղաքացիական
պաշտպանության թիմերի անդամների և
մասնավոր կազմակերպությունների
աշխատակիցների համար։

Ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 80
դասընթաց և 15 սեմինար, որոնց մասնակցել է
1500 մարդ, վերապատրաստվել է 16 հրահանգիչ։
Առաջին օգնության գիտելիքները տարածվել են
նաև ԶԼՄ-ների միջոցով։ Մեր Առաջին օգնության
մասնագետները մասնակցել են 1 տասնյակից
ավելի հեռուստահաղորդումների և ուսումնական
ֆիլմերի նկարահանումների։
Ֆուտբոլի խաղերի սպասարկում
2017թ. ՖԻՖԱ-ի և ՈՒԵՖԱ-ի շրջանակներում
Երևանում կայացած բոլոր խաղերի ընթացքում
ՀԿԽԸ Առաջին օգնության խմբերն իրականացրել
են մոտ 20 ԱՕ ծառայություն:
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ԱԻՆ քաղպաշտպանության թիմերի մրցումը Տավուշում, 13.11.2017

Ուսումնավարժանքներ
ՀԿԽԸ ԱՕ բաժինը մասնակցել է ՀՀ Արտակարգ
իրավիճակների նախարարության կողմից

դպրոցներում, ուսումնական
հաստատություններում և արտադրական
վտանգավոր օբյեկտներում իրականացվող բոլոր
ուսումնավարժանքներին:

95

1500

16

ԱՕ

մասնակից

նոր

դասընթաց

պատրաստված
հրահանգիչ
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Սոցիալ-առողջապահություն

ՀԿԽԸ կամավորներն ամեն շաբաթ այցելում են հանրակացարաններում բնակվող միայնակ ծերերին

Սոցիալական աջակցություն
2017թ. ընթացքում ավելի քան 30 երիտասարդ
կամավորների միջոցով շարունակել ենք սոցիալհոգեբանական ծառայություններ մատուցել
Երևան, Աբովյան և Հրազդան քաղաքներում
գտնվող հանրակացարաններում բնակվող շուրջ
120 միայնակ տարեց փախստականներին:
Նրանք ամեն շաբաթ այցելել են տարեցներին,
ամիսը մեկ անգամ սնունդ և երեք ամիսը մեկ
անգամ` հիգիենիկ պարագաներ տրամադրել,
օգնել մանր կենցաղային գործերում՝ որոշ
հարնակացարաններում նաև լվացք ու արդուկ են
արել: Տարվա ընթացքում կամավորնեըը
թատրոններ, համերգներ, քաղաքից դուրս գտնվող
տեսարժան վայրեր են տարել նրանց, նվերներով
և քաղցրեղենով նշել են ծննդյան օրերը: Բացի

փոքր կենցաղային գործերիցմ կամավորները
նաև լվացք ու արդյուկ են արել նրանց համար՝
հանրակացարանի հատուկ կահավորված
սենյակում:
«Ժպիտների ակումբի» կամավորները
հանրակացարաններում բնակվող 200
երեխաների համար ամեն շաբաթ կրթական և
ինքնազարգացման միջոցառումներ են
կազմակերպում՝ նպաստելու նրանց ինտեգրմանը։
Հանրակացարաններում՝ Կարմիր խաչի կողմից
հատուկ կահավորված սենյակներում
կամավորները ամեն օր պարապել են երեխաների
հետ՝ դասերը պատրաստել և զանազան
խմբակներում ներգրավել՝ մաթեմատիկայի, օտար
լեզուների, աշխարհագրության և այլն:
Սովորեցրել են համակարգիչ օգտագործել,
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կազմակերպել են սպորտային և ժամանցային
միջոցառումներ, ամեն ամիս տարել որևէ
մշակութային միջոցառման՝ թատրոն, թանգարան
և տեսարժան վայրեր: Երեխաների հետ
կամավորները նշել են Զատիկը, Ամանորը,
Հունիսի 1-ը և այլն, ամռանը՝ կազմակերպել
ճամբար:
2017թ. առաջին կիսամյակում ավարտվեցին
սիրիահայ երեխաների և երիտասարդների կայուն
զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, որն սկսվել էր
2014 թվականից:
Երեխաների համար կազմակերպել է 6 - ամսյա
դասընթաց՝ ինտերակտիվ թեմատիկ
պարապմունքների շարք: Դրանք անցկացվել են

նրանց գաղափարները կյանքի կոչելու համար:
Ծրագրին մասնակցել է մոտ 100 երիատասարդ:

Համայնքային ինտեգրացված
տնային խնամք և առողջ ծերացում
Համայնքային ինտեգրացված տնային խնամք և
առողջ ծերացում ծրագրի հիմնական նպատակն է
բարելավել տարեցների, քրոնիկ հիվանդություն
ունեցող անձանց և հաշմանդամների կյանքի
որակը` ինտեգրացված առողջապահական և
սոցիալական ծառայությունների հասանելիության
բարելավման միջոցով, հիմնվելով այն հայտնի
փաստի վրա, որ տարեցները և սահմանափակ
կարողություններով անձինք ցանկանում են
արժանապատիվ կյանք ունենալ, լինել որքան

Նվերներ բազմազավակ մայրերին՝
ապրիլի 7-ի կապակցությամբ
Հայկական Կարմիր խաչի
ընկերությունը ապրիլի 7-ին՝
Մայրության և գեղեցկության տոնի
կապակցությամբ, Արմավիրի մարզի
Արմավիր քաղաքի և գյուղական
համայնքների 50 բազմազավակ
կարիքավոր ընտանիքների
տրամադրեց սննդի փաթեթներ և
նվերներ: Միջոցառումն
իրականացվել է Արմավիրի
մարզպետարանի հետ
համագործակցությամբ:
Երևանի թվով 10 դպրոցներում՝ մոտ 200-ից ավել
սիրիահայ և տեղացի երեխաների համար:
Պրապամունքների հիմքում ընկած է Կարմիր
խաչի (Կարմիր մահիկի Ազգային
Ընկերությունների ֆեդերացիայի (ԿԽՄՖ) և Սեյվ
դը Չիլդրեն հիմնադրամի կողմից համատեղ
մշակված մեթոդաբանությունը: Երիտասարդների
համար կազմակերպվել են նորարարական
միջոցառումներ՝ ճամբար, մեդիա դասընթացներ,
ինչպես նաև տրամադրվել է ֆինանսավորում՝
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հնարավոր է անկախ, ստանալ խնամք և
աջակցություն՝ մնալով իրենց իսկ տանը, իրենց
համար հարազատ շրջապատում:
Ծրագրի ինտեգրացված տնային խնամքի
բաղադրիչի շահառուները տարեցները,
քրոնիկական հիվանդություն կամ
հաշմանդամություն ունեցող անձինքն են, որոնք
ընտրվում են սոցիալական ծառայությունների,
նաև առողջապահական համակարգի
ներկայացրած ցուցակներից՝ ծրագրի

աշխատակիցների կողմից մանրամասն
անհատական կարիքի գնահատման հիման վրա:
Ծրագրի շահառուների խնամքն
իրականացնում են`
1) խնամքի բուժքույրերը՝ յուրաքանչյուր մարզում
3 բուժքույր

իրականացվում են ներարկումները, դեղորայքի
ընդունմանը հետևելը, մաշկի, լորձաթաղանթների
խնամքը, ատամների, բերանի խոռոչի խնամքը,
պառկելախոցերի կանխարգելումն ու խնամքը,
հիվանդի շարժողունակությունը վերականգնելու
նպատակով հատուկ վարժությունների,
մերսումների իրականացումը և այլն:

3) կամավորներ՝ յուրաքանյուր մարզում 8 տնային
խնամքի կամավոր, որոնց թիվը հաջորդ տարի
դառնալու է յուրաքանչյուր մարզում 30 կամավոր

Տնային խնամողների կողմից տրամադրվում է
աջակցություն կենցաղային հարցերում,
մասնավորապես՝ տան մաքրում, մաքուր
անկողնային սպիտակեղենով, հագուստով
ապահովում, սննդի պատրաստում, աջակցություն
սնունդ ընդունելիս և այլն:

Ծառայությունները հստակ տարանջատված են
խնամք իրականացնող այս երեք խմբերի համար:
Մասնավորապես բուժքույրերի կողմից

Անհատական կարիքի վրա հիմնված՝
շահառուները ստանում են նաև անվասայլակներ,
քայլակներ, հակապառկելախոցային բարձեր և

2) տնային խնամողները՝ յուրաքանչյուր մարզում
6 տնային խնամող

ՀԿԽԸ տնային խնամքի նոր մոդելն արդեն երկու տարի է, ինչ գործում է
Շիրակի և Լոռու մարզերում: Վանաձոր, 02․2017, © Նիկ Դանզիգեր

Մասնակցության վրա հիմնված ակտիվ երկարակեցության հայեցակարգը
հանրությանը ներկայացվեց 2017 թվականի նոյեմբերին

ներքնակներ, ձեռնափայտեր, այլ անհրաժեշտ
պարագաներ:
Կամավորների այցելում են շահառուներին, նրանց
հետ զրուցում, ընթերցում, ուղեկցում խանութ,
դեղատուն, կոմունալ վճարումներ անում, օգնում
փաստաթղթեր լրացնել և այլն:
Բոլոր երեք խնամք իրականացնողներն էլ
տրամադրում են նաև սոցիալ-հոգեբանական
աջակցություն: 2017 թվականի ընթացքում
ծրագրում ներառվել է 80 շահառու: Խնամքի
նպատակը շահառուների կյանքի որակի
բարելավումն է, սակայն նույնիսկ այն դեպքում,
երբ անձը գտնվել է հիվանդության վերջին
փուլում՝ նա ներառվել է ծրագրում՝ կյանքի մինչև
վերջին պահը արժանապատիվ խնամք
տրամադրելու նպատակով:
Ծրագրի երկրորդ բաղադրիչը ակտիվ
երկարակեցությունն է, որի նպատակն է
ծերացմանը զուգընթաց երկարացնել առողջ և
որակյալ կյանքի տևողությունը։ ՀՀ Շիրակի և
Լոռու մարզպետարանների հետ
համագործակցությամբ 2017 թ․-ին ընտրվել են
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5-ական համայնք յուրաքանչյուր մարզում:
Դրանք են. Վանաձոր, Սպիտակ, Մարգահովիտ,
Օձուն և Մեծ Պարնի՝ Լոռու մարզում, և Ամասիա,
Փանիկ, Նոր կյանք, Սպանդարյան և Հոռոմ՝
Շիրակի մարզում:
Մասնակցության վրա հիմնված ակտիվ
երկարակեցությունը 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
շփումների, այսինքն, խթանել տարեցների
մասնակցությունը համայնքային կյանքի տարբեր
ոլորտներում։ Այդ նպատակով նշված 10
համայնքներում ստեղծվել են Նախաձեռնող
խմբեր։ Դրանք կազմվել են հիմնականում
համայնքի տարեցներից, սակայն ընդգրկվել է

յուրաքանչյուր ցանկացող, անկախ տարիքից։
Համայնքապետարանները նախաձեռնող խմբի
անդամներին հավաքատեղի են հատկացրել՝
նրանց պարբերական հանդիպումների,
աշխատանքի և գործողությունների
պլանավորման համար։ ՀԿԽԸ և համայնքի
ուժերով հավաքատեղին հարմարեցվելու է
տարեցների հանդիպումների համար
(վերանորոգում, կահավորում, այլ): ՀԿԽԸ-ն
աջակցում է նաև այդ խմբերի
նախաձեռնություններին:
Ծրագրի շրջանակներում ՀԿԽԸ-ն մշակել է
մասնակցության վրա հիմնված ակտիվ
երկարակեցության հայեցակարգ, որը
ներկայացվել է 2017թ նոյեմբերին: Հայեցակարգը
կազմվել էր ոլորտի հիմնական ուղեցույցերի
(փաստաթղթերի) և փորձի հիման վրա:
Հայեցակարգային փաստաթղթի նպատակն է
փոխել տարեց մարդկանց հանդեպ
վերաբերմունքը և ծառայությունները,
շեշտադրելով նրանց իրավունքները և
արժևորումը:
Այս բաղադրիչի շրջանակներում 2018 թ․
ավարտին ընտրվելու են ևս 5-ական համայնքներ
երկու մարզերում։ Ծրագրի ավարտին գործելու է
առնվազն 20 համայնքային նախաձեռնող խումբ։

Բարեգործական ճաշարաններ
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը՝
Շվեյցարական Կարմիր խաչի աջակցությամբ, այս
տարվա հուլիսից բարեգործական ճաշարաններ
գործարկեց Արարատի և Արմավիրի մարզերում:
Այս նախաձեռնության շնորհիվ 80 տարեցներ
յուրաքանչյուր մարզում 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՝
մարզպետարանների և քաղաքապետարանների
սոցիալական հարցերի բաժինների հետ:
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության
նախաձեռնությանը միացել են և իրենց
աջակցությունն են ցուցաբերում նաև տեղական
ինքնակառավարման մարմիններն ու մասնավոր
սեկտորը՝ Մասիս քաղաքապետարանն աջակցել է
տարածքի վերանորոգմանը, որն
անվարձահատույց տրամադրվել էր մասնավոր

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
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անձի կողմից, Արմավիրի մարզպետարանն
ապահովել է անվճար տարածք և կոմունալ
ծախսերի փոխահատուցում, Արմավիրի
քաղաքային տրանսպորտի տնօրինության հետ
պայմանավորվածության համաձայն ապահովվում

Իջևանում, Նոյեմբերյանում, Դիլիջանում և
Բերդում բնակվող 70 միայնակ տարեցների:
Կամավորները մշտապես նրանց կողքին են,
զրուցում են, օգնում են տնային գործերում,
շուկա գնում՝ այդ կերպ մի-փոքր թեթևացնելով

Տիկին Էմման Աշտարակում է ծնվել, երբ
ամուսնացել է, ամուսնու հետ տեղափոխվել են
Երևան, ինքը երկար տարիներ տոմսավաճառ է
աշխատել, իսկ ամուսինը՝ վարորդ: Երկու
դուստր ունի ու մի որդի, ամուսինը մահացել է:
Արդեն 9 թոռ ու ծոռ ունի, բայց իրեն միայն մի
աղջիկն է կարողանում օգնել, որդին կուրացել է,
չի կարողանում աշխատել, մյուս աղջիկն էլ
Երևանում է ապրում, հաճախ չի կարողանում
իրեն այցելել: Որդին իր մեծ ընտանիքով ապրում
է Ռանչպար գյուղում, երբ մեծ թոռն ամուսնացել
է, տիկին Էմման իր սենյակը թողել է նրանց ու
տեղափոխվել Մասիս:Շատ համեղ ու կարևորը
կշտացնող է ճաշը, ոգևորված պատմում է
տիկին Էմման. – Կարմիր խաչը փրկեց ինձ: Հիմա
Մասիսում մենակ եմ ապրում՝ վարձով, մի նեղ
սենյակ է: Այս մի անգամը, որ այստեղ եմ սնվում,
արդեն ինձ համար մեծ օգնություն է: Այսքան
բան որտեղից պետք է առնեի, բերեի
պատրաստեի:

է տարեցների անվճար տեղափոխումը,
«Ապարան» ջրի գործարանի կողմից
տրամադրվում է խմելու ջուր:

նրանց միայնությունն ու կենցաղային հոգսերը,
իսկ երեք ամիսը մեկ անգամ տարեցները
սննդային փաթեթ են ստանում:

Կարիքավոր երեխաների ինտեգրում

Գթություն

Տավուշի մարզի Բերդի համայնքային մասնաճյուղը
Բերդ քաղաքի անապահով ընտանիքների 30
երեխաների համար ստեղծել է ուսուցման
կենտրոն, որտեղ կամավորները դասերից հետո
նրանց սովորեցնում են կերպարվեստ,
շյուղագործություն, շախմատ և այլն:

ՀԿԽԸ Սյունիքի մարզային մասնաճյուղը՝
«Դանդի փրեշրս մեթալս Կապան» ընկերության
աջակցությամբ իրականացնում է «Գթություն»
ծրագիրը, որի շրջանակներում 200 միայնակ
տարեց տարին մեկ ստանում են սննդի և
հիգիենիկ պարագաների փաթեթներ և
դեղահաբեր։

Կարիքավոր տարեց մարդկանց
ամբուլատոր սոցիալ-բժշկական
խնամք
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության Տավուշի
մարզային մասնաճյուղի կամավորները
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Անկողնային միայնակ տարեցները ծանրոցները
ստանում են տարին երկու անգամ, իսկ
կամավորները նրանց բոլորի կողքին են լինում
ամբողջ տարին՝ նշելով Ամանորը, Զատիկը և
ծննդյան օրերը։

Առողջապահություն
ՀԿԽԸ 40 կամավորներ ՀՀ բոլոր մարզերում
իրականացրել են են իրազեկման միջոցառումներ
և հարցումներ տուբերկուլյոզի դեպքերի ակտիվ
հայտնաբերման նպատակով:
2017 թվականի ընթացքում իրականացվել է
2900 հարցում, որոնց արդյունքում թվով
396 անձ, որոնք կասկածելի են համարվել
հարցման արդյունքում, ենթարկվել են
ֆլյուրոգրաֆիկ հետազոտության: Տարվա
ընթացքում ՀԿԽԸ կամավորների օգնությամբ
հայտնաբերվել և բուժման է ուղղորդվել 5
տուբերկուլոզի դեպք:
2017 թվականի օգոստոսի 1-ից ՀՀ
առողջապահության նախարարության
Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի
հետ համագործակցությամբ իրականացվում է
«Տուբերկուլյոզի վաղ հայտնաբերում բնակչության
խոցելի խմբերում» ծրագիրը, որի նպատակն է ՀՀ
տարածքում տուբերկուլոզի վաղ հայտնաբերումը
բնակչության խոցելի խմբերի շրջանում, որը
կնպաստի ՏԲ բուժման արդյունավետության

բարձրացմանը և ՏԲ տարածվածության
նվազեցմանը:
2017 թվականի ընթացքում ՀԿԽԸ Արարատի
մարզային մասնաճյուղի կամավորների ջանքերով
մարզի 4 քաղաքային և 12 գյուղական
համայնքներում ձևավորվել են շուրջ 32
ինքնօգնության խմբեր, որոնք ապահովվել են
անհրաժեշտ կրթական նյութերով և
գլյուկոմետրերով:
2017 թվականի ընթացքում ինքնօգնության
խմբերի հանդիպումներին մասնակցել են 1600-ից
ավելի դիաբետ ունեցող հիվանդներ, առողջ
ապրելակերպի վերաբերյալ կրթական
միջոցառումներին, ներառյալ Դիաբետի դեմ
պայքարի համաշխարհային օրվան նվիրված
Գլոբալ քայլքին, մասնակցել է ավելի քան 10.000
բնակիչ:
Նպատակն է բարելավել շաքարային դիաբետի
կանխարգելումը և խնամքը ՀՀ Արարատի
մարզում:
Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությունը
Դանիական Կարմիր Խաչի հետ
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համագործակցությամբ և Դիաբետի
համաշխարհային հիմնադրամի
ֆինանսավորմամբ իրականացնում է
«Շաքարային դիաբետի կանխարգելման և
խնամքի վերաբերյալ կրթում» ծրագիրը:

2017թ, ավարտվեց նաև 2013թ․ ի վեր
իրականացվող ՄԻԱՎ-ի Կանխարգելման
ծրագիրը, որի շրջանակներում սոցիալհոգեբանական և կրթական միջոցառումներ ենք
կազմակերպել ՄԻԱՎ-ից տուժած երեխաների
համար:

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ Արարատի
մարզում, ընդգրկելով ինչպես քաղաքային այնպես
էլ գյուղական համայնքները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ԵԿԽ
կամավորներն իրականացրել են նաև
բազմաբնույթ միջոցառումներ, որոնք նպատակ
ունեին բնակչությանն իրազեկելու
առողջապահական խնդիրների վերաբերյալ,
մասնավորապես քարոզչական աշխատանքներ են
տարվել առողջ ապրելակերպի խթանման, ոչ
վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման,
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ ճշգրիտ
տեղեկատվության տարածման ուղղություններով:

Ծրագրի շահառուները շաքարային դիաբետով
հիվանդներն են, նրանց ընտանիքի անդամները,
թիրախ բնակավայրերի բնակչությունը՝ ներառյալ
երիտասարդությունը և շաքարային դիաբետի
առումով ռիսկի խմբերը:
Հիմնական ուղղություններն են՝ շաքարային
դիաբետ ունեցող անձանց համար աջակցող
միջավայր ստեղծելու միջոցով շաքարային
դիաբետի բարդությունների կանխարգելումը և
առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ բնակչության
իրազեկվածության բարձրացումը:
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Կազմակերպվել են ինտերակտիվ
պարապմունքներ դպրոցականների և
ուսանողների համար։

մոտ

միայնակ անապահով

50 000

տարեց շահառու

տնայց
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4960
մատուցված
ճաշ

Երիտասարդական, կամավորություն և
անդամակցություն

«Եղի՛ր մասնիկն ավելիի, քան դու ես», Միջազգային ամառային ճամբար, Աղվերան, 28․07-06․08․2017

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.
1. Սոցիալական խնամք
• իրականացնում է սոցիալ-հոգեբանական
աջակցության ծրագրեր ուղղված

հանրակացարանաբնակ միայնակ ծերերին,
ծնողազուրկ, փախստական և անապահով
ընտանիքների երեխաներին
2. Առողջապահություն
• իրականացնում է ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն
ուղղված ծրագրեր
• կազմակերպում է բազմաբնույթ հանրային
միջոցառումներ ու առողջ ապրելակերպի
թեմաներով դասընթացներ ուսումնական
հաստատություններում
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• գործարկում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի SMS
տեղեկատվական գիծ
3. Ռեսուրսների հայթայթում
• իրականացնում է Ռեսուրսների հայթայթման
ծրագրեր
• կազմակերպում է քարոզարշավներ,
դրամահավաքներ, հանգանակություններ,
բարեգործական երեկոներ
• պատրաստում է բացիկներ, զարդեր և այլ
նյութեր բարեգործական միջոցառման համար
4. Միջազգային համագործակցություն
• իրականացնում է երիտասարդ կամավորների
փոխանակում Բրիտանական և Գերմանակա
Կարմիր Խաչերի հետ «Եվրոպական
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կամավորական ծառայություն» ծրագրի
շրջանակներում
• կազմակերպում և մասնակցում է միջազգային
հավաքների, ճամբարների, սեմինարների,
թրեյնինգների
5. Մարդասիրական արժեքների լուսաբանում
• կազմակերպում է Կարմիր Խաչի
գաղափարների լուսաբանում դպրոցներում և
բուհերում
• նպաստում է կամավորական շարժման
խթանմանը, կամավորների հավաքագրմանն
ու ՀԿԽԸ գործունեության մեջ ներգրավմանը
• հրատարակում է ԵԿԽ գործունեությունը
լուսաբանող տեղեկագիր:

Մարդասիրական արժեքների տարածում

Կարմիր խաչի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ, 2017 թվականի մայիսի 8-ին
«Շառլ Ազնավուրի» անվան հրապարակում կազմակերպվեց իրազեկման միջոցառում

Մենք շարունակաբար աշխատանք ենք տանում
մարդասիրական արժեքների տարածման, Կարմիր
խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային շարժման,
Հիմնարար սկզբունքների, Միջազգային
մարդասիրական իրավունքի, խորհրդանշանների
գործածության և չարաշահման, մեր
գործունեության ու առաքելության վերաբերյալ
իրազեկության մակարդակը բարձրացնելու
ուղղությամբ։ Այս ուղղություններով մենք
աշխատում ենք ԿԽՄԿ-ի հետ
համագործակցությամբ։

2017 թվականին 10-ը մարզային ու տարածքային
և 2 համայնքային մասնաճյուղերում
կամավորները Լուսաբանման դասընթացներ,
Կարմիր խաչի թեմայով նկարչական մրցույթներ ու
ճամբարներ, էկո արշավներ են կազմակերպել մոտ
100 դպրոցներում ու կրթական
հաստատություններում։ Միջոցառումների
մասնակցել է ավելի քան 60 000 աշակերտ,
ուսանող և ուսուցիչ։
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի 39 ուսանողի
համար Մեդիամաքս լրատվական
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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 համաշխարհային օրվա՝ Մայիսի
8-ի կապակցությամբ «Մոսկվա» կինոթատրոնի
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հարևանությամբ կազմակերպվել է Կարմիր խաչի
գործունեությունը ներկայացնող
ֆոտոցուցահանդես։
2017 թվականին թարմացվել է ՀԿԽԸ
պաշտոնական վեբկայքը, մշակվել է Բրենդի
ուղեցույց և Հեղինակության ռիսկերի
կառավարման ճգնաժամային պլան, Սոցիալական
մեդիայի օգտագործման ուղեցույց անձնակազմի
ու կամավորների համար։

Համագործակցություն

Եռակողմ համաձայնագիր՝ ԱԻՆ-ի, ՀԿԽԸ-ի և ԿԽՄԿ-ի միջև, 28․06․2017

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունն իր
գործունեության ընթացքում մշտապես
համագործակցում է Կարմիր խաչի և Կարմիր
մահիկի (ԿԽ և ԿՄ) միջազգային շարժման
բոլոր բաղկացուցիչների, կառավարության,
միջազգային և տեղական՝ մասնավոր ու
հասարակական կազմակերպությունների հետ։

ոլորտում համագործակցության և փոխօգնության
մասին ՀՀ ԱԻ նախարարության և Հայկական
Կարմիր խաչի ընկերության միջև» Փոխըմբռնման
Հուշագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման
մասին արձանագրություն:

Երկարացվեց Արտակարգ
իրավիճակների նախարարության
հետ Փոխըմբռնման Հուշագիրը

Հունիսի 28-ին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարության, Հայկական Կարմիր խաչի
ընկերության և Հայաստանում Կարմիր խաչի
միջազգային կոմիտեի պատվիրակության միջև
ստորագրվեց «Հայաստանի Տավուշի մարզում
քաղաքացիական պաշտպանության
փրկարարական ծառայության կարողությունների
զարգացման ոլորտում 2017-2018թթ.

Ապրիլի 4-ին ՀՀ ԱԻ նախարար Դ. Տոնոյանը և
Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության նախագահ
Մ. Մնացականյանը ստորագրեցին «Արտակարգ
իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության

Եռակողմ համաձայնագիր
ԱԻՆ-ի, ՀԿԽԸ-ի և ԿԽՄԿ-ի միջև
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Երկարացվեց «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ոլորտում համագործակցության և
փոխօգնության մասին ՀՀ ԱԻ նախարարության եւ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության միջեւ»
փոխըմբռնման հուշագիրը, 04․04․2017

Համագործակցության ծրագիր» եռակողմ
համաձայնագիրը:
Այն ստորագրեցին ՀՀ ԱԻ նախարար Դավիթ
Տոնոյանը, Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության
նախագահ Մխիթար Մնացականյանը և
Հայաստանում ԿԽՄԿ պատվիրակության
ղեկավար Կարոլին Դույեզը:
Ծրագրի նպատակն էր սահմանամերձ
համայնքների բնակչության պաշտպանությունն ու
բնակչության պատրաստվածության մակարդակի
բարձրացումը:
Սահմանամերձ համայնքներում գործող
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության
հենակետերում իրականացվեցին առաջին
բուժօգնության վերապատրաստման
դասընթացներ, ինչը թույլ կտա տեղում գործող
ուժեղացված փրկարարական ուժերին ավելի
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արագ և արդյունավետ արձագանքել արտակարգ
իրավիճակներին: Վերապատրաստման
դասընթացներ անցկացվեցին համայնքների
մանկապարտեզների և դպրոցների
մանկավարժական կազմի հետ, որպեսզի
վերջիններս էլ իրենց հերթին սովորեցնեն
երեխաներին անվտանգության վարքականոնները
տարատեսակ աղետների և արտակարգ
իրավիճակների ժամանակ:

ՀԿԽԸ-ն շարունակում է
ԱՌՆ ոլորտում միավորել շահագրգիռ
կողմերին
Դեկտեմբերի 19-ին, Շիրակի մարզպետարանում
հուշագիր ստորագրվեց ՀՀ Շիրակի
մարզպետարանի, Հայկական Կարմիր խաչի
ընկերության և ԱԻ աշխատակազմի փրկարար
ծառայության Շիրակի մարզային փրկարարական

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան, 19․12․2017

ծառայության և ՀՀ Շիրակի մարզի Անի, Ազատան,
Ախուրիկ, Ամասիա, Անուշավան, Առափի, Արփի,
Բենիամին, Մարմաշեն, Մեծ մանթաշ, Նոր կյանք,
Պեմզաշեն, Սարապատ, Փանիկ գյուղական
համայքների միջև:
Հուշագրի համաձայն` ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը
պարտավորվում է Հայկական Կարմիր խաչի
ընկերությանը և Համայնքային կամավորական
արձագանքման թիմերին ընդգրկել արտակարգ
իրավիճակների արձագանքման մարզային
պլանում, որտեղ հստակ ընդգծված կլինեն
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության և
Համայնքային կամավորական արձագանքման
թիմերի դերը և պատասխանատվության
շրջանակները: ՀԿԽԸ-ն ընդգրկված կլինի նաև ՀՀ
Շիրակի մարզային ԱԻ հանձնաժողովի և
Աղետների ռիսկի նվազեցման ՀՀ Շիրակի
մարզային թիմի կազմերում: Շիրակի

մարզեպտարանը կօժանդակի Հայկական Կարմիր
խաչի ընկերությանը` նաև որպես ԱԻ ոլորտում
մարդասիրական առաքելություն իրականացնող
առաջատար դերակատարի, որն ունի տեղական և
միջազգային համապատասխան արձագանքման
կարողություններ` իր մարդասիրական
առաքելության և աղետներին արձագանքման
գործողություններում ներգրավված Հայկական
Կարմիր խաչի ընկերության ուժերի
աշխատանքների իրականացման հարցում և այլն:

Այց Իրանական
Կարմիր մահիկի ընկերություն
Սեպտեմբերի 25-ին Հայկական Կարմիր խաչի
ընկերության (ՀԿԽԸ) պատվիրակությունը
նախագահ Մխիթար Մնացականյանի
գլխավորությամբ, հյուրընկալվեց Իրանական
Կարմիր մահիկի ընկերության (ԻԿՄ)
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Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության պատվիրակության այցը Իրանական Կարմիր մահիկ, 25:09:2017

Կենտրոնական գրասենյակում:
Պատվիրակությունը, որի կազմում էին Գլխավոր
քարտուղար Աննա Եղիզարյանը և Միջազգային
հարաբերությունների բաժնի վարիչ Մարիանա
Հարությունյանը, Իրանում էր գործընկեր Ազգային
ընկերության նախագահ Սեյեդ Ամիր Մոհսեն
Զիայիի հրավերով:
Նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ կողմերը
քննարկեցին այս տարի Երևանում կնքված
փոխըմբռնման հուշագրում նախանշված
ուղղություններով համագործակցության
խորացման հնարավորություններն ու հետագա
ծրագրերը: Երկու Ազգային ընկերությունները
կհամագործակցեն, մասնավորապես,
համայնքներում աղետների ռիսկի նվազեցման՝
աղետների կառավարման և
պատրաստվածության բարձրացման,
կազմակերպության զարգացման, մասնաճյուղերի
կարողությունների հզորացման և այլ
ոլորտներում:
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Ազգային ընկերությունների
ղեկավարների հանդիպումը
Ալմաթիում
Մայիսի 16-17-ը Ղազախստանում՝ Ալմաթիում,
տեղի ունեցավ Արևելյան Եվրոպայի, Բալթիկայի,
Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի
Ազգային ընկերությունների ղեկավարների
հանդիպումը, որին մասնակցում էր նաև
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության
պատվիրակությունը:
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության Գլխավոր
քարտուղար Աննա Եղիազարյանն իր ելույթում
ներկայացրեց տարածաշրջանի մարդասիրական
իրավիճակը, այն մարտահրավերները, որոնց
առնչվում է Հայաստանը, և թե ինչ
գործունեություն է իրականացնում Ազգային
ընկերությունը՝ մասնավորապես Սիրիահայերի
ներհոսքի հետ կապված խնդիրներին
արձագանքելու, ինչպես նաև Շարժման

ՀԿԽԸ Գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիազարյանը ներկայացնում է տարածաշրջանի և
Հայաստանի մարդասիրական մարտահրավերները, եւ թե ինչ գործունեություն է իրականացնում Ազգային
ընկերությունը, 16-17․05․2018, Ալմաթի, Ղազախստան

արձագանքման պլանի մշակման ուղղությամբ:
Այն կապահովի Շարժման բազմակողմանի,
տեղայնացված և անկախ արձագանքն այն
մարդկանց կարիքներին, ովքեր տուժել են
հակամարտությունից՝ Հայաստանի ներսում:

Իտալիայի Կարմիր խաչի
ընկերության
պատվիրակության այցը
Հուլիսի 28-ին Հայկական Կարմիր խաչի
ընկերության գրասենյակում նախագահ Մխիթար
Մնացականյանն ընդունեց Իտալիայի Կարմիր
խաչի ընկերության պատվիրակությանը՝
ընկերության գլխավոր քարտուղարի հատուկ
խորհրդական Լեոնարդո Կարմենատիի
գլխավորությամբ:
Իտալական Կարմիր խաչի պատվիրակության

ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց ջերմ
ընդունելության համար.
- Շատ տպավորված եմ նրանով, թե ինչ եք
անում: Կամավորների թիվը, որ նշեցիք,
արդեն ցույց է տալիս, որ դուք ուժեզ
Ազգային ընկերություն եք, հույս ունեմ,
որ երբ երեք տարուց հանդիպենք
ընկերության 100-ամյակի կապակցությամբ,
արդեն կկարողանաք նոր հաջողությունների
մասին խոսել: Կարծում եմ, որ
համաձայնագիրը կրկին կստորագրենք այս
տարվա նոյեմբերին՝ Կանոնադրական
հանդիպումների ժամանակ:
Իտալական կողմը նշեց որ պատրաստ է ՀԿԽԸ-ին
աջակցել հետևյալ ոլորտներում՝ սոցիալհոգեբանական աջակցություն, աղետներին
պատրաստվածություն և արձագանք, Առաջին
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օգնություն, կամավորների՝ գնահատման
հմտությունների զարգացում:
Միջազգային համագործակցության
շրջանակներում Բրիտանական ԿԽ-ի հետ
համագործակցությամբ` 2017թ. ՀԿԽԸ 5
երիտասարդ կամավորներ իրենց ներդրումն
ունեցան Բրիտանական Կարմիր խաչի
սոցիալական ծրագրերում` Մեծ Բրիտանիայի
տարբեր քաղաքներում: Գերմանական Կարմիր
խաչի հետ Երիտասարդների փոխանակման
ծրագրի շրջանակներում ՀԿԽԸ երիտասարդ 10
կամավորներից բաղկացած պատվիրակությունը
10 օրով մեկնեց Գերմանիա: Արդեն ավանդույթ
դարձած այս կարճաժամկետ փոխայցերը
նպատակ ունեն նպաստել Ազգային
ընկերությունների միջև փորձի փոխանակմանը:
Գերմանացի և հայ կամավորները մասնակցեցին
երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում
իրականացվող միջոցառումներին, այցելեցին
տեսարժան վայրեր և ծանոթացան միմյանց
մշակույթին:
Ամռանը հուլիսի 28-ից օգոստոսի 6-ը ՀԿԽԸ
Աղվերանում կազմակերպեց միջազգային ճամբար՝
Ավստրիական, Գերմանական, Իտալական,
Ֆինլանդական, Ուկրաինական և Վրացական
Կարմիր խաչերի կամավորների համար: Ճամբարը
միավորել էր մոտ 50 երիտասարդների՝
մարդասիրական արժեքների և Կարմիր խաչի
հիմնարար սկզբունքների շուրջ: Երիտասարդները
նաև ծանոթացան միմյանց մշակույթներին և
այցելեցին Երևան:

Շարունակական
համագործակցություն՝
Շարժման արձագանքման պլանի
մշակման շուրջ
Շարժման արձագանքման պլանն ավարտին
հասցնելու նպատակով 2017 թվականի
ընթացքում՝ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի
աջակցությամբ,մշակվեցին կոնֆլիկտի
զարգացման հնարավոր երեք սցենարները և
դերային վարժանքներ կազմակերպվեցին հինգ
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սահմանամերձ մարզերում՝ Տավուշում,
Գեղարքունիքում, Վայոց ձորում, Արարատում և
Սյունիքում։ Վարժանքի սցենարը զինված
հակամարտության դեպքում փախստականների
ներհոսքն էր և համապատասխան արձագանքը։
Վարժանքի արդյունքների հիմա վրա
վերանայվեցին Շարժման արձագանքման պլանի
համապատասխան կետերը։
ՀԿԽԸ մի շարք միջազգային ցանցերի և
աշխատանքային խմբերի անդամ է, ինչպիսիք
են` Փախստականների, ապաստան հայցողների
և միգրանտների հարցերով Եվրոպական Կարմիր
խաչի ընկերությունների համագործակցության
հարթակը, Եվրոպական Կարմիր խաչի և Կարմիր
մահիկի ընկերությունների սոցիալհոգեբանական աջակցության ցանցը, Կարմիր
խաչի և Կարմիր մահիկի ընկերությունների
միջազգային ֆեդերացիայի երիտասարդական
հանձնաժողովը, հատուկ կարիքներով
Փախստականների կարիքների գնահատման
ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն
հանձնակատարի աշխատանքային խումբը,
Առաջին օգնության Եվրոպական
Խորհրդատվական Կենտրոնը, Կարմիր խաչի և
Կարմիր մահիկի Եվրոպական համակարգման
կոմիտեն, ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի
և մալարիայի դեմ ուղղված միջոցառումները
համակարգող հանձնաժողով (ՄՀՀ), Եվրոպական
Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի
ընկերությունների ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և
Տուբերկուլյոզի համացանցը, Կամավորության
զարգացման Եվրոպական ցանցը:

Կազմակերպության զարգացում
ՀԿԽԸ Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզային
մասնաճյուղերի կարողությունների ուժեղացում

Տավուշի մարզային մասնաճյուղի կամավորները` Աղետներից պաշտպանվելու վարքականոնների վերաբերյալ
տիկնիկային ներկայացում են բեմադրել Դիլիջանի դպրոցականների համար, 11.09.2017

Ամեն տարի հանրապետության ամբողջ
տարածքում հարյուրավոր խոցելի մարդիկ
աջակցություն և օգնություն են ստանում
Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունից։ Ուժեղ
և ինքնաբավ մարզային մասնաճյուղերի
կայացումը ՀԿԽԸ առաջնահերթություններից է
2014թ․ իրականացված ինքնագնահատման
գործընթացից հետո։ Մարզային մասնաճյուղերի
հավասարաչափ զարգացումն ապահովելու
նպատակով 2017 թվականին շարունակվել է
մարզերի զարգացման մեկ տարի առաջ սկսված
ծրագիրը, որն իրականացվում է ՀԿԽԸ, Կարմիր
խաչի միջազգային կոմիտեի և Դանիական
Կարմիր խաչի եռակողմ համագործակցության
շնորհիվ։

Մարզային մասնաճյուղի զարգացման ՀԿԽԸ
մոտեցումն է համադրել զարգացման մի շարք
սկզբունքներ, որպեսզի գործունեությունն առավել
արդյունավետ լինի՝ հիմնված լինելով տեղական
համատեքստի և կարիքների վրա։ Գործընթացն
ինստիտուցիոնալիզացնելու նպատակով
կիրառվել են Շարժման գործիքներ՝
Մասնաճյուղերի կարողությունների
ինքնագնահատում, շահագիգիռ կողմերի
քարտեզագրում և այլն։
Մասնաճյուղերի ղեկավարներն ու կամավորներն
անցել են կարողությունների զարգացման
դասընթացներ՝ Պլանավորման, մոնիտորինգի,
գնահատման և զեկույցի (PMER),
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ՀԿԽԸ Գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիազարյանը՝ Մարզային մասնաճյուղերի ղեկավարների հետ, քննարկում է
զարգացման հեռանկարներն ու պլանները, 26.04.2017

ֆոնդահայթայթման։ Ծրագրի շնորհիվ մարզային
մասնաճյուղերում անց են կացվել
կարողությունների ինքնագնահատման և
մասնաճյուղերի զարգացման
առաջնահերթությունների սահմանման ու
զարգացման պլանների մշակման
աշխատաժողովներ, ձևավորվել են զարգացման
աշխատանքային խմբեր, մշակվել են
գործողությունների տարեկան պլաններ, ներդրվել
է ամսական զեկույցի համակարգ։ Մարզային և
համայնքային մասնաճյուղերին տրամադրվել է
գույք և կահույք:Մշակվել է ՀԿԽԸ մասնաճյուղի
մոդելի տեսլականը:

մասնաճյուղերը, որպեսզի ՀԿԽԸ
ներկայացվածությունն ավելի զգալի լինի
սահմանամերձ մարզերում։

Արդյունքում Տավուշի համայնքային
մասնաճյուղերն արդեն հանդես են եկել մի շարք
նախաձեռնություններով, օրինակ՝ միայնակ
ծերերին վառելափայտի տրամադրում, աղետների
մասին տիկնիկային թատրոն և այլն։

Կամավորների և անձնակազմի
կարողությունների զարգացում

Այս փորձը հնարավորություն կտա զարգացնել
նաև Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի և
Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքային
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Իստիտուցիոնալ
փաստաթղթերի մշակում
2017 թվականին Հայկական Կարմիր խաչի
ընկերությունը մշակել է Հեղինակության ռիսկի
կառավարման հակաճգնաժամային պլան,
Սոցիալական մեդիայի օգտագործման ուղեցույց
անձնակազմի ու կամավորների համար,
աշխատակիցների գնահատման համակարգ,
կամավորության քաղաքականություն:

Մենք կարևորում ենք կամավորների ու
անձակազմի կարողությունների շարունակական
զարգացումը, այդ նպատակով աջակցելով նրանց
մասնակցությունը և կազմակերպելով
բազմաբնույթ դասընթացներ ու միջոցառումներ։

վերապատրաստված
կամավոր և անձնակազմի անդամ

Ռեսուրսների մոբիլիզացում

«Ռոստելեկոմի» հետ համագործակցության շնորհիվ սեպտեմբերի 1-ին ընդառաջ՝
Հրազդանի հանրակացարանում ապրող երեխաները աջակցությամբ գրենական պիտույքներ ստացան, 08․2017

Մենք առաջնահերթ ուղղություններից ենք
սահմանել տեղական ռեսուրսների մոբիլիզացման
խթանումը, և ռեսուրսների մոբիլիզացման
աշխատանքային խումբն ակտիվորեն շարունակել
է իր գործունեությունը: Շարունակվել է Երևանի
հանրային վայրերում և «Զվարթնոց»
օդանավակայանի ժամանման և մեկնման
սպասասրահներում հանգանակության տուփերի
տեղադրումը: Մարզային մասնաճյուղերի
զարգացման և տեղական նախաձեռնությունների
աջակցության նպատակով հանգանակության
տուփեր են տեղադրվել նաև Տավուշի մարզի
տարբեր քաղաքներում: Կենտրոնական
գրասենյակի և մարզային մասնաճյուղերի
կամավորների և աշխատակազմի հետ անցկացվել

են ռեսուրսների մոբիլիզացման հմտությունների
զարգացմանն ուղղված դասընթացներ։ Նախորդ
տարվա հետազոտության հիման վրա սկսվել է
մշակվել Ռեսուրսների մոբիլիզացման
ռազմավարությունը:
2017թ. Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունն
ընդլայնեց առցանց գործիքների կիրառումը`
թարմացնելով պաշտոնական կայքը, մեկնարկելով
առցանց հանգանակություններ կատարելու
հնարավորությունը:
2017թ. ՀԿԽԸ-ն նաև ամփոփեց իր կորպորատիվ
բրենդինգի աշխատանքները, հիմնվեցին
կորպորատիվ հատվածի հետ
համագործակցության հիմնական մոդելները: Մի
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շարք համագործակցություններ ստեղծվեցին
կորպորատիվ հատվածի ներկայացուցիչների հետ`
«Ուոթերլոք», «Ռոստելեկոմ Հայաստան»,
«Բուկինիստ», «Վեգա Ուորլդ», «PicsArt»,
«Joomag» ընկերությունների հետ:
2017թ. դեկտեմբերին մեկնարկեց «Նվիրիր Հույս»
հանրային ակցիան, որի շրջանակներում

հավաքագրվեց 1 736 650 դրամ: Հավաքագրված
գումարն ուղղվել է միայնակ փախստական
տարեցների, հանրակացարանաբնակ երեխաների
աջակցության, ինչպես նաև սահմանամերձ
համայնքներում առաջին օգնության
դասընթացներ իրականացնելուն: 2017թ.-ին ՌՄ
ուղղությանն աջակցել են Շվեյցարական ԿԽ,
Ամերիկյան ԿԽ և ԿԽՄՖ-ն:

Նյութական
հանգանակություն
1 727 700

տեղական՝

495 560 ՀՀ դրամ

ԿԽ/ԿՄ միջազգային շարժում՝

ՀՀ դրամ
նվիրատվություն
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44 197 986 ՀՀ դրամ

«Գրացիա» միջազգային
վերականգնողական կենտրոն

«Գրացիա» միջազգային վերականգնողական
կենտրոնում իրականացվում է ողնուղեղի,
ողնաշարի, հենաշարժական ապարատի
հիվանդությունների բուժում, ընդհանուր և
հետվնասվածքային վերականգնում, հիվանդների
մասնագիտական ուսուցում, սոցիալհոգեբանական վերականգնում, սանատորկուրորտային բուժումը:
Ողնուղեղի և ողնաշարի վնասվածքով
յուրաքանչյուր հիվանդի հետ աշխատում է
առանձին բժիշկ, բուժքույր, վերականգնող
թերապիստ, հոգեբան և սպորտային մարզիչ:
Կենտրոնն ունի ընդլայնված ստացիոնար և
մբուլատոր բժշկական ծառայություններ`
ախտորոշում, ջրաբուժություն, ջրային մերսում,
ցեխաբուժություն/տորֆաբուժություն,
կինեզոթերապիա, ֆիզիոթերապևտիկ բուժում,
բուժական և դասական մերսում,

էլեկտրաթերապիա, ինհալացիոն բուժումներ,
ասեղնաբուժություն սպորտային համալիր,
սթրեսոլոգի կաբինետ, «ՍԿԷՆԱՌ» բաժանմունք,
ներհյուսվածքային էլեկտրոստիմուլացիայի
կաբինետ:
Կենտրոնի գործունեության ընթացքում արդեն
բուժվել և իրենց առողջությունն են վերականգնել
մոտ 14 000 հիվանդ ՀՀ-ից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից և
8երձավոր Արևելքի մի շարք երկրներից: 2018թ.
շրջանակներում բուժում է ստացել 860
հաշմանդամ, 41 զինծառայող, այդ թվում նաև`
Ղարաբաղյան հակամարտության սրացման
հետևանքով վիրավորված, 5 փախստական,
ոստիկանության համակարգի 10 աշխատող:
Հունիսի 10-ին՝ «Գրացիա» միջազգային
վերականգնողական կենտրոնում բուժվող
զինվորների համար կազմակերպվել էր դասական
համերգ:
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«Գրացիա» միջազգային վերականգնողական կենտրոնում պարբերաբար կազմակերպվում են
մշակութային միջոցառումներ բուժվողների համար
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According to its 2011-2020 Strategy,
Armenian Red Cross Society is guided
by the following values:

We work in the following
strategic directions:

People

DISATER MANAGEMENT

We build the capacities of people and communities to
work in solidarity to find sustainable solutions for their
most pressing needs and vulnerabilities.

POPULATION MOVEMENT

Integrity
We work in accordance with our Fundamental Principles in
a transparent and accountable manner.

Partnership
As members of the International Red Cross and Red
Crescent Movement, we cooperate with government and
with other local and international organizations without
compromising our emblems and the independence,
impartiality and neutrality represented.

Diversity
We respect the diversity of the communities we work with
and of our volunteers, members and staff, based on
non-discrimination and our principles of impartiality, unity
and universality.

TRACING SERVICE
FIRST AID
SOCIAL SUPPORT AND
HEALTHCARE
YOUTH, VOLUNTEERING
AND MEMBERSHIP
DISSEMINATION
HUMANITARIAN VALLUES
INTERNATIONAL
COOPERATION

Leadership
We show leadership and strive for excellence in our work,
drawing attention to the rights, needs and vulnerabilities of
communities and factors that underline them.

ORGANIZATIONAL
DEVELOPMENT

Innovation
We draw inspiration from our shared history and tradition
but are equally committed to finding creative, sustainable
solutions to problems that threaten human well-being and
dignity in a changing world.
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RESOURCE MOBILIZAYION

Disaster Management

Simulation exercise of 15 community volunteer teams, Kaps community, Shirak, 20.09.2017

In 2017 Armenian Red Cross Society continued
it activities towards raising community resilience
against natural and man-made disasters,
strengthening also the organizations’ capacities
in the sphere of disaster preparedness and
response.
In 2017 we worked in 3 urban and 33 rural
communities in Shirak, Lori, Syunik, Vayots
Dzor, Gegharkunik, Tavush and Yerevan.
In 25 communities in Shirak and 8 communities
in Lori, the preparedness level of Community
Volunteer teams was raised, trough the
refreshment trainings and simulations on DRM,
FA and search and rescue topics.

In Lori Region the equipment of the teams was
modernized, First Aid kits and necessary tools
were provided.
During 2017 the teams responded to more
than 100 emergency situations, fire, car
accident, removal of cars from snowstorm
and so on.
In Syunik, Vayots Dzor, Gegharkunik, Tavush
and Yerevan teams with 10 – 15 members
have been formed, who also became ARCS
volunteers.
In 13 communities of Shirak, vulnerability and
capacity assessment have been conducted,
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considering the dangers and environmental,
health and socio-economic risks threatening the
communities. After that, risk reduction action
plans have been developed for each of them, as
a supporting document to involve DRR issues in
4-year development plans of the community.
Based on the assessment results small-scale
DRR projects have been conducted in 8
communities: systems of waste disposal, night
lighting and sewage disposal were modernized,
garbage bins were placed, street lighting lamps
changed. Special equipment was provided to the
community cultural centers to boost social life.
In 2017 Armenia participated in “Disaster Risk
Reduction (DRR) Roadmap for Community
Resilience” initiative, implanted by the
International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies in 5 countries, with its Mets
Parni community, Lori Region. Here risks and
resilience level have been assessed, action plan
for increasing the resilience was developed.
This process fostered the cooperation between
the stakeholders and partners.
We continued building the capacities of the
schools to cope with disasters. We modernized
evacuation plans and schemas in 112 schools,
provided evacuation signs. In 221 schools we
supported to the organization of simulation
drills, through the regional division of education
1-hour lesson on Disaster Resilience was
disseminated, supported with relevant manuals,
which will help the teachers to conduct 1 lesson
on Disaster Risk Reduction topics, out of
curriculum.
22 000 families in Lori and Shirak regions
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developed Family Disaster Plan, for 22 000
pupils of 112 schools a contest was organized
and the best 12 received prizes.
Trained teachers from 28 schools of Lori
region and Yerevan conducted DRR and First
Aid trainings for 13 000 pupils. 6000 pupils
participated in our drawing contests and
game – quizzes.

Humanitarian Assistance to the
Fire Victims
On 25 October, Armenian Red Cross Society
(ARCS) distributed humanitarian aid to the
11 families, 23 people in total, affected by a
serious fire occurred on 22 October at Silikyan
street 23-9 building of Armavir city, Armavir
Region.
Armenian Red Cross Society, initiated rapid
basic needs assessment immediately after the
accident, cooperating with local authorities,
Regional administration and Municipality.
Based on the assessment results, the list of
vital supplies was developed, and, as a rapid
response, ARCS distributed humanitarian aid
consisted of food and hygiene items for
1 month, blankets, folding couches, winter
shoes, coats and trousers, home clothes for
men and women. The families will receive hot
meal once a day in Soup kitchen
operated by Armenian Red Cross Society on
Armavir for lonely elderly people.
On 22 October, at 22:00 serious fire occurred
in, Silikyan street 23-9 building, Armavir city,
Armavir Region. As a result, the building totally
burned, leaving 11 families without shelter.

Modernization of early warning systems
In the frames of “Building resilient local communities in Georgia and Armenia” project, in communities of
Vardakar, Arevshat, Getap, Sapndaryan and Pokr Mantash, which are in the risk area of Mantash reservoir,
early warning systems were modernized, changing 380 volt of existing alarm system with 220.
In the same communities, as well as in Meghrashen, training sessions on using the Early warning systems have
been organized, where they were taught what the system is, and how to organize an evacuation in case of alarm.
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Simulation exercise for volunteer teams
In the frames of “Building resilient local communities in Georgia and Armenia” projects’ 4th phase Community
volunteer teams simulation exercise was organized in Keti community of Shirak region.
Keti, Aregnadem, Berdashen, Dzorashen and Panik community teams were participating.
During the exercise the teams showed the skills and knowledge obtained thanks to the project,
how to transfer the victim through the river to a safer space, provide psycho-social support,
how to respond in case of car accident, if there is more than one victim in the car, etc.

36
target communities

More than

28 000

100 responds of

trained

community volunteer

schoolchildren

teams
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22 000
Family
Disaster Plans

Improving population safety in
border communities

Sarigyugh, Voskevan, Berdavan and Aygepar)
by specially trained volunteers.

To ensure the safety of the population in Tavush
communities bordering Azerbaijan, especially
safety of the children, Armenian Red Cross
Society in cooperation with the International
Committee of Red Cross (ICRC) and the
German Red Cross has constructed safe
shelters, playgrounds and protective walls in
Berdavan, Vazashen, Chinari, Nerkin Karmiraghbyur and Aygepar communities.

Within the framework of the trilateral
agreement between the ARCS, the ICRC and
the RA Emergency Situations about 205
members of Civil Defense Rescue teams of the
Ministry of Emergency Situations, operating in
10 communities of Tavush region, have
attended first aid trainings. All the
participants were provided with “First Aid
basics” manual, and each team received 2
First Aid kits.

With the support of the International Committee
of Red Cross, First aid, Safe behavior and Mine
awareness trainings were conducted for 537
schoolchildren and their 60 teachers in
10 bordering communities (Azatamut, Chinari,
Movses, Nerqin Karmiraghbyur, Paravakar, Koti,

At the end of the trainings the teams
participated in First Aid competition in Azatamut
community and showed their knowledge and
skills in practice. The winner was Voskevaz team,
Paravakar - the 2nd, and Berdavan, the 3rd.

Protective wall, Vazashen community, Tavush
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In Kirants, Barekamavan, Dovegh, Nerqin
Tsaghkavan, Berqaber, Baghanis, Voskepar,
Vazashen, Aygehovit communities 2-5
volunteers - local doctors, community leaders
and those who own cars, have been trained in
First Aid so that in case of emergency they
can safely transport the injured to hospitals.
The trainings conducted ARCS instructors, in
line with the European First Aid Advice Center
standards.

Berdavan Community School sport hall was
been repaired, land cleaning works were carried
out, foundation and a playground were
constructed. Protective wall and a playground
were built in
Vazashen community near the village
administration and kindergarten building.
A playground was built in Aygepar community.
The safer room of the Nerkin Karmir Aghbyur
village school was repaired. In Chinari
protective walls were built and the safer room
in the school was repaired.

Playground, Vazashen community, Tavush
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Population Movement

Re-opening of renovated children’s room at special shelter for asylum seekers, 10․07․2017

In 2017 in close cooperation with the United
Nations High Commissioner for Refugees, to
support the displaced population, we continued
our activities in the following priority directions:
improving the conditions for asylum seekers,
ensuring family self-sufficiency and integration,
prevention and response to SGBV, displaced
children's rights protection.
ARCS is involved in Economic integration
activities implementation mainly through Income
Generation component since 2013. The IG
component became the most required type of
assistance among refugee population according
to the assistance application analysis. Oven,

hairdryer, sewing machine, and number of other
tools give an opportunity to the refugees to start
their own small business. During 2017 year,
146 POC’s (Syrians, Azerbaijan, Yemen,
Nigeria, Nagorno-Karabakh Republic) were
provided with business tools.
In total for 2017, 486 People of Concern
asylum seekers, newly recognized refugees,
persons in refugee like situation, displaced
persons) approached ARCS for various needs.
In 2017 Monitoring visits to Agarak (Syuniq),
Bavra (Shirak), Bagratashen (Tavush), Gogavan
(Stepanavan) BCPs as well as Gyumri (Shirak)
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airport were conducted by ARCS regional
branches staff. 66/sixty-six/ monitoring visits
were conducted during 2017 to above
mentioned BCPs.
The goal of the visits is to identify potential
asylum seekers, conduct interview and provide
counselling, observe the needs and provide
corresponding feedback, transport them to

have been conducted for entry officials, border
guards and Passport and Visa administration
staff from all border crossing points, on access
to the territory and asylum procedure,
identification and referral of asylum-seekers,
EU best practice in the field and other related
topics.
Reception Centre Monitoring visits are
conducted by ARCS staff on a weekly basis.
During the reporting year, interviews,
consultations and relevant referrals on legal,
medical, psychological, accommodation,
employment, social needs and other personal
issues are being done for/to totally thirty-five
(35) asylum seeking cases (seventy-three /73/
individuals). During the consultations 635
hours of oral and 402 pages of written
translation have been done.
In 2017 we renovated several rooms in
Reception Center, Nor Nork and Darbnik
Dormitories, as well as State Migration Service
office.

Sewing machine for starting a small business. Income
generating component, when the refugees are being
provided with requested tools and equipment, is still
the most demanded form of assistance.

Reception Centre for asylum seekers, ensure
accesses to the asylum procedures in line with
the national legislation and reduce possible
refoulement cases as well as collect statistical
data regarding the number of border passers
and their CoO, number of illegal border passing
attempts and CoO, number of issued and
denied visas and CoO, number of administrative
fines and CoO.
Number of training session and round tables
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In order to increase the prevention and quality
response to SGBV, during the 2017 ARCS
organized four /4/ SGBV training sessions for
PoC’s (104 participants). Starting from 2017
ARCS established Women Support Group
consisting of women POC’s. The main purpose
of WSG was women empowerment, experience
and information sharing, new relationship
building.
Armenian Red Cross Society is a member of
Children Protection Network in Armenia, and
number of activities have been conducted in
this direction as well; ARCS organized a RA
legislation framework analysis from the refugee
children perspective hiring a relevant expert in

order to identify the existing shortcomings in
legislation, clarify the gapes, and submit
strategic solution to existing issues for further
advocacy activities planning. the reporting year
two training sessions on parenting skills were

organized for young PoC mothers having 2 or
more children. We responded to 20 cases.
Two trainings were conducted on best child
benefit assessment for professionals working
with refugee children.

In the frames if “16-days against gender based violence” campaign, Dr. Anna Yeghiazaryan,
ARCS Secretary General and Christoph Bierwirth, UN Yerevan Office High Commissioner for
Refugees signed SOPs for SGBV cases.

ARMENIAN RED CROSS SOCIETY

55

A step forward thanks to the
Armenian Red Cross
Liana and her husband visited Armenia only for
15 days, but soon realized, that their trip will
last longer. After several days of their arrival in
Armenia, the war rumbled in Syria, and their
plans to return home became unrealistic.
“I was pregnant, and for not taking to heavy
luggage, I hadn’t take many cloths, and our
money was only for 15 days”, Liana says.
The couple lost everything, home, job, furniture
factory. Only their strong will and the ability not
to give up, helped them to withstand, despite of
hardship.
Now her husband is engaged in furniture
production, and Liana owns a fitness center.
She is a coach, and even in hard condition, that

they have here in Armenia, she successfully
finished her Masters’ degree.
“The Red Cross provided me with steps and
dumbbells, which was a great support in that
period. After that, we received trampoline, and I
am very grateful for that”.

Capacity building of

1500
persons of concern

146
tools and
equipment
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and representatives of
partner organizations

486
personal
consultations

Tracing Service

Opening of the park dedicated to the memory of Missing persons as a result of Karabagh conflict,
Tavush region, 27․04․2017

The Armenian Red Cross Society (ARCS)
Tracing Service (TS) is dedicated to helping
people whose relatives are unaccounted for or
who are separated from them as a consquence
of armed conflict, disasters, population movement, international migration and other situtions
requiring humanitarian response.

personnel and civilians of the Second World
War and providing information about the state
of such burial places, tracing and issuance of
documents confirming that a person was
subjected to evacuation, captivity, էforced
departure of forced labor during the Second
World War.

Restoring family links

Trainings for volunteers

In 2017 the Armenian Red Cross Society
Tracing Service received more than 30
enquiries in the following forms: tracing of
individuals, organizing the exchange of family
news, obtaining and providing documents
necessary for restoring family links or for
improving the social status, tracing or assisting
in tracing of burial places/graves of military

RFL Trainings have been conducted with 30
Volunteers from 10 branches in 2017, in frames
of awareness raising and knowledge update.
According to the ICRC, about 4500 people are
missing as a result of the Karabakh conflict, and
for 400 of them tracing requests were opened
in Armenia.
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The ICRC also works with the families of missing persons (MP), focusing on their economic,
legal, psychological and / or social needs.

Accompanying Families of Missing
Persons
Social and psychological severe consequences
of having missing relatives became more
obvious during the previous project (AnteMortem Data Collection from the Families of
Missing). Based on these, the ICRC and the
ARCS launched the “Accompanying Families
of Missing Persons” project by the financial
support of the ICRC aimed at helping the
families of missing persons to cope with the
psychological and social consequences of the

disappearance.
In 2017, families of missing (FoMs) persons
from Tavush - 11, Shirak – 11, Lori – 19, Ararat
34, Armavir – 40, Vayots Dzor – 5, Syuniq – 47
and 15 families from Gegharkunik were involved in the project.
The Regional Branches organized skills
development activities almost in all regions;
culinary courses, drawing and tapestry making
classes for families of missing persons were
offered as well. Due to the latter’s success,
many of the tapestries were presented at an
Exhibition in Tatev organized by Vedi
stakeholders.
The Red Cross took the opportunity to organize
New Year celebration events with the FoMs,
cultural events and excursions. The families
had also opportunities to meet specialists of
Health, Social and Psychological sphere.

Biological Reference Samples
Collection (BRSC)
With a view of obtaining additional information
on missing persons, the ICRC had initiated the
BRSC Pilot project and was launched in 2014.
Because of the program being carried out in
full swing, in the course of 2016 in Yerevan
and regions, biological reference samples of
and relevant information on relatives of about
129 missing persons were collected.
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First Aid

ARCS First Aid team at simulation exercise organized by RA MES, Yerevan State University

First Aid Trainings
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.
In 2017, trainings and seminars were
conducted for the ARCS volunteers, as well as
employees of different organizations, civil
defense team members, community members
of remote and borderline areas.

Overall, during the year 2017, the FATMC
conducted 80 trainings and 15 seminars
attended by 1500 people, 16 instructors have
been trained.
More than 10 TV programs on FA basic steps
were prepared and broadcasted on different TV
channels.
FA Service
In 2017, FA teams provided FA service during
all the football games in Yerevan within the
scope of FIFA and UEFA. The FA groups also
provides services during 20 other mass events.
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Competition between MES civil defence teams in Tavush, 13.11.2017

Simulation exercises
ARCS FA department participated in the
simulation exercises organized by the Ministry
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of Emergency Situations of RA in schools,
educational institutions and hazardous industrial
facilities.

95

1500

16

FA trainings

participants

new instructors

Social support and Health Care

ARCS volunteers visit lonely elderly living in dormitories weekly

Social support
In 2017 we continued providing psycho-social
support to 120 elderly lonely refugee people
living in dormitories in Yerevan, Hrazdan and
Abovyan cities, with the help of 30 volunteers.
They visited them every week, distributed food
parcels once a month, hygienic parcels every
quarter, and organized social and, cultural, such
as visits to theatres, museums, sightseeing and
outings. In addition, volunteers celebrate the
birthdays of the beneficiaries with sweets and
presents. In addition to minor household
support, volunteers helped them with laundry
and ironing in specially furnished rooms in
dormitories.

“Smiley club” volunteers organized
comprehensive educational and developing
activities for 200 children from refugee or poor
families living in the dormitories every week,
to promote their integration. In a specially
furnished and equipped rooms, the volunteers
have been helping them with homework and
running various clubs (Maths club, Language
club, Geography club, etc.). Children studied
how to use computers and internet, participated
in sport and entertaining events. Every month
children visited theatre, museum or went to
sightseeing, accompanied with volunteers.
Easter, New Year, June1st, and other holidays
were celebrated, arehabilitation camp was
organized for the children in summer.
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In the first half of 2017, the projects started in
2014 and aimed at Syrian Armenian children
and youth integration were summarized.
6 - months school sessions were organized for
the children at10 schools of Yerevan for more
than 200 Syrian-Armenian and local
children. The sessions are based on the
methodology jointly developed by the IFRC
and Save the Children foundation. Innovative
events have been organized for the youth:
camps, media sessions, also they received
small funding to bring to life their ideas.
For about 100 young people participated in
the project.

Based on the fact, that elderly and people with
disabilites wish to have a dignified live, be
Independent as mush as possible, receive care
and support at their own homes, actively
participate in community live, having
opportunity to implement their knowledge and
skills.
The beneficaries of the Home Care component
are the most vulnerable, lonely elderly or old
people living alone, people with chronic
illnesses and disabilities will be involved,
selected from the lists provided by social and
health care services, based on the detailed
personal needs assessment.

Food parcels and presents from the
Red Cross on Motherhood Day
On the occasion of 7 April, the Day of
Motherhood and Beauty, 50
multy-children families received food
parcels and presents form Armenian
Red Cross Society. The event was
organized cooperating with Armavir
Regional Administration.

Integrated Community based Home Care
and Active Ageing
The main goal of the Program is to improve
health, wellbeing and quality of life of elderly,
chronically ill and disabled persons, through a
focus on active ageing and better access to
well-functioning integrated medical and social
services.
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Home Care is being implemented by:
1. Nurses: three in each region
2. Home-helpers: six in each region
3. Volunteers: eight in each region
(30 volunteers in each region next year)
The services are precisely specifying for each
group of care givers. Particularly, the nurses

implement injection, supervise the medicаtion
taking, caring for skin, teeth, mouth and mucous
membrance hygiene, prevention and care of
bed sores, conducting special exercises,
massages to restore patient's mobility,
and so on.
Home helpers provide household support,
house cleaning, clean bed linen and clothing
provision, food preparing and support in eating
process, etc.
Based on the personal needs beneficiaries
receive wheel chairs, walkers, anti-bedsore
pillows and mattresses, canes and other
relevant items.

Volunteers visit the elderly, talk to them, read,
accompany in the way to the shop or
pharmacy, make utility payments, help to
fill the documents, etc..
All the three nurses provide psycho-social
support as well. 80 beneficiaries were involved
in the project in 2017.
The aim of Home Care is the life quality
improvement, but event if the person was in the
last stage of the illness, he/she was involved in
the project, to
ensure the care and dignified end of life.
The second component of the programme is
Active Ageing, which aims to extend the lenght

New model of home care service has been introduced in Shirak and Lori regions two years ago;
in the photo, Vanadzor, 02.2017, © Nick Danziger

Active aging concept based on participatory principle introduced to the public in November, 2017

of healthy and efficient life along with aging.
Cooperating with RA Lori and Shirak Regional
adminstrations, 5 communities were selected in
each region in 2017. There are: Vanadzor,
Spitak, Margahovit, Odzun and Mets Parni in
Lori, and Amasia, Panik, Nor Kyanq,
Spandaryan and Horom in Shirak.
Active aging based on participatory community
work an opportunity to play active role in their
own and community life improvement. People
form groups, reveale and analyze their own and
community issues, make decisions and act as
key influencers in mentioned processes.
The aim of the project is to increase the
number of elderly involved in different aspects
of community work and their contacts, promote
their participation in community life. With this
purpose Initiative Groups have been formed in
10 communities, involving not only elderly, but
everyone, who expressed willingness to
participate in the process.
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Community Centers provided the Groups with
space for their meetings, work and activity
planning.
By the joint efforts of ARCS and the community,
the space will be adapted for the meetings of
elderly (renovation, furnishing, etc..). ARCS
supports these groups initiatives.
In the frames of the project ARCS developed
Active Ageing Concept Based on a participatory
approach. Which was presented to the public in
November 2017.
The Concept was formed based on the main
guidelines and experience of the sphere. The
Concept aims at changing the attitude towards
elderly and improve services, emphasizing their
rights and value.
In the frames of this component another 5
communities will be selected in 2 regions, at
least 20 Initiative Groups will be formed.

Soup kitchens

Integration of Children in Need

With support of Swiss Red Cross, Armenian Red
Cross Society launched soup kitchens in Ararat
and Armavir regions in July, 2017. Thanks to this
initiative, 80 lonely elderly from each region not
only have hot, nutritious meal every day and an
opportunity to communicate with each other, but
are surrounded with the warmth and care of
ARCS volunteers and staff. The beneficiaries
were selected based on the defined needs and
developed criteria.
It was implemented closely cooperating with
Social divisions of regional administrations and
municipalities.

Berd Community Branch of Tavush Region
established a training center for 30 children
from Berd needy families, where volunteers
after classes teach them fine arts, knitting,
chess, and more.

Other self-governance bodies and private
sector also joined and supported the initiative.
Thus, Masis Municipality supported the renovation of the space, which was provided by private
person, Armavir regional administration provided
a free space and reimburses utility costs,
Armavir municipality make the city
transport free for the elderly, “Aparan” company
donates drinking water.

Outpatient social-medical care
for needy elderly people
Volunteers of ARCS Tavush Regional branch
support 70 lonely elderly people living in Ijevan,
Noyemberyan, Dilijan and Berd. Volunteers are
always with them, talking, helping with their
household, doing shopping, thereby alleviating
their loneliness and domestic problems. The
elderly also receive food packages every three
months.

“Charity”
ARCS Syunik Regional Branch implements
“Charity” project with the support of Dandee
Precious Metals Kapan Company. In the frames
of the project, 200 lonely elderly receive food
and hygiene parcels, and basic medicines once
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a year. 30 lonely invalid elderly receive the
same parcels for 2 times a year. Red Cross
volunteers celebrate New Year, March 8 and
the birthdays of the elderly

In 2017 by the efforts of ARCS Ararat
Regional Branch volunteers 32 self-care
groups were formed in 4 urban and 12 rural
communities. They were supplied with
necessary educational materials and

Mrs. Emma was born in Ashtarak, and moved to
Yerevan after marriage. She has been a ticket
seller for many years, and her husband was a
driver. She has two daughters and a son; her husband has died. She has 10 grand-children, but
only one of their daughters can support her, as
her son went blind, and the other daughter lives
in Yerevan, and cannot visit her very often. His
lives in Ranchpar community with his large family,
and when her eldest grand-son got married, she
gave him his room and moved to Masis.
“The lunch is very tasty and, which the most important, nutritious”, Mrs. Emma says, “Red Cross
has saved me. I am living alone in Masis now. I
am renting a small room. This one time, that I
have lunch here, is a great support for me. How
could I buy so many food, bring home and cook”.

Health Care
40 ARCS volunteers in all the RA regions
conducted awarness events and interviews to
identify active TB cases.
2900 interviews were conducted in 2017, and
396 suspected persons were tested. During the
year 5 TB cases were identified by volunteers
and directed to further treatment.
Starting from 1 August, 2017, in the partnership
with RA Ministry of Health National Tuberculosis
Programme has been implementing “Active TB
Case Finding among vulnerable population
groups” project, aiming at early identification of
TB patients among vulnerable population, which
will the efficiency of TB treatment and reduce
TB prevalence.
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glucometers. During the year more than 1600
patients with diabetes participated in self-care
group meetings, more than 10 000 people
participated in educational events on Healthy
Lifestyle, including to Global Diabetes Walk,
dedicated to the World Diabetes Day.
Goal of the project is Improvement of diabetes
prevention and care in Ararat region, Armenia.
Armenian Red Cross Society in the partnership
with Danish Red Cross and by funding of World
Diabetes Foundation is implementing the project
Diabetes Prevention & Self-care Education for
Vulnerable. Target area of the project is Ararat
region of Republic of Armenia, including rural
and urban areas.
Beneficiaries of the project are people with

diabetes, family members of people living with
diabetes, general population in the targeted
communities including youth and people-at-risk
of diabetes.
The main directions of the project are
prevention of the complication in diabetes
patients through creating a supportive
environment and awareness raising on healthy
lifestyle among general population.
In 2017, finished the HIV Prevention Project,
which was being implemented since 2013. In

the frames of the project, we organized
psycho-social and educational event for the
children affected by HIV.
In the reported period, volunteers implemented
numerous event, to raise awarennes among
population of healthcare issues, particularly
advocacy activities on healthy lifestyle,
non-cummunicable diseases prevention and
HIV/AIDS have been conducted. Interactive
training sessions with schoolchildren and
students have been organized.
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New model of home care service has been introduced in Shirak and Lori regions two years ago;
in the photo, Vanadzor, 02.2017, © Nick Danziger

420
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Youth, Volunteering and Membership

“Bigger than yourself”, International Summer Camp, Aghveran, 28․07-06․08․2017

Red Cross Youth (RCY) is young volunteer
members unit 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:
1. Social care
• Implementing psychosocial support
programs for lonely elderly people living in
dormitories,

orphans, refugee children and children
from vulnerable families.
2. Health care
• Implementing HIV prevention programs
• Organizing different public events and
training sessions on healthy life-style in
educational institutions
• Launching “SMS informational line” on
HIV/AIDS
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3. Fundraising
• Implementing Fund Raising programs
• Organizing campaigns, donations, fund
raising and charity dinners
• Making post cards, jewelry and other goods
for charity events
4. International cooperation
• In the frames of the “European Voluntary
Service” is implementing exchange of young
volunteers between British and German Red
Crosses
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• Organizing and participating in international
meetings, camps, seminars and training
sessions
5. Dissemination of humanitarian values
• 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
• Publishing newsletters on RCY activities.

Dissemination of humanitarian vallues

On World Red Cross Red Crescent Day, 8 May, 2017, public event was organized in the square named
after Charles Aznavour

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 activities and
mission.
In 2017, volunteers from 10 Regional and
Territorial branches and 2 Community branches
organized dissemination trainings, drawing
competitions and camps about Red Cross,
eco-campaigns in nearly 100 schools and
educational institutions.

More than 60,000 pupils, students and
teachers took part in the events.
We organized a workshop for 39 students from
Journalism Faculties together with
Mediamax News Agency on Red Cross activities
and coverage of humanitarian issues.
Our activities were presented through
www.redcross.am, our social media pages as
well as through various media.
On 8 May, the World Red Cross and Red
Crescent Day, photo exhibition of the
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Red Cross was organized near the Moscow
Cinema.
In 2017, ARCS official website design was
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updated, Branding Guide and Reputation Risk
Management Plan, Social Media Guidelines
have been developed for staff and volunteers.

Cooperation

Tripartite agreement between the RA Ministry, ARCS and ICRC 28․06․2017

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

RA Ministry of Emergency Situations
and Armenian Red Cross Society
signed a protocol on the Extension of
Memorandum of undearstanding
On 4 April, D. Tonoyan, Minister of Emergency
Situations of RA and M. Mnatsakanyan,
President of Armenian Red Cross Society,
signed a protocol on the Extension of

"Memorandum of understanding between RA
MES and ARCS on cooperation and mutual
assistance in the field of Civil Protection during
Emergency Situations.

Tripartite agreement between the
Ministry of Emergency Situations,
ARCS and the ICRC
On 28 June, Tripartite agreement between the
Ministry of Emergency Situations, Armenian
Red Cross Society and the International
Committee of the Red Cross Delegation in
Armenia was signed on the “Cooperation
project in the field of Rescue Service Civil
Protection capacity development in Tavush
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RA Ministry of Emergency Situations and Armenian Red Cross Society signed a protocol on the Extension of
Memorandum of understanding on “Cooperation and mutual support in the field of civil protection in emergencies”
04․04․2017

region, Armenia, in 2017-2018”. The project
was signed by Davit Tonoyan, RA MES Minister,
Mkhitar Mnatsakanyan, ARCS President and
Caroline Douilliez, Head of ICRC Delegation in
Armenia.
The project aimed at the protection and raising
awareness level of border community
population.
In the frames of the project, in the bases of
MES civil defense groups First aid courses will
be conducted, which will allow the local rescues
service forces to respond more quick and
effective manner. Training will be conducted for
the kinder gardens and schools’ staff, and the
later will teach the children safety rules and
during various emergencies and disasters.
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ARCS continues uniting the
stakeholder’s efforts in the
field of DRR
On 19 December, in Shirak regional
administration, Memorandum of Understanding
was signed between Shirak regional
administration, Armenian Red Cross Society,
MES Shirak Regional Rescue Service and Ani,
Azatan, Akhurik, Arapi, Arpi, Amasia,
Anushavan, Pemzashen, Beniamin, Sarapat,
Mets Mantash, Nor Kyank, Panik rural
communities of Shirak region.
According to the Memorandum, Shirak regional
administration is committed to include Armenian
Red Cross Society and Community Volunteer
Response Teams in the emergency response

RA Shirak Regional administration, 19․12․2017

regional plan, where the roles and the scope of
responsibilities of Armenian Red Cross Society
and Community Volunteer Response Teams will
be clearly described.
ARCS will be also involved in the Committee of
Emergency Situations of Shirak region and
Disaster Risk Reduction team of Shirak region.
Shirak regional administration will support
Armenian Red Cross Society also in the field of
implementing emergency humanitarian mission
as a leading player, which has the capacity of
relevant response of local and international
level and implements his humanitarian mission
and disaster response operations.

Leadership Meeting of National
Societies in Almaty, Kazakhstan
On 16-17 May, in Kazakhstan, Almaty,
Leadership Meeting of Eastern European,
Baltic, Southern Caucasus and Central Asian
National Societies took place, where Armenian
Red Cross Society delegation participated as
well. Francesco Rocca, Vice President, IFRC,
Simon Missiri, Regional Director, IFRC, Martin
Schueepp, Deputy Regional Director (GVA),
ICRC, and other high level officials attended the
event.
Dr. Anna Yeghiazaryan, Secretary General of
Armenian Red Cross Society, presented the
humanitarian situation of the region, the
challenges, that Armenia faces in this regard,
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Armenian Red Cross Sociaety Delegation visit to Iranian Red Crescent Society, 25:09:2017

and the activites implemented by the National
Society, particularly to respond the issues
related to the Syrian Armenians influx, as well
as in the direction of Movement
Contingency Planning development.

Visit to Iranian Red Crescent Society
On 25 September, Armenian Red Cross
Society (ARCS) delegation, headed by the
President Dr. Mkhitar Mnatsakanyan, was
hosted by the Iranian Red Crescent Society.
The Delegation, comprised of Dr. Anna Yeghiazaryan, Secretary General and Mariana Harutyunyan, Head of International Affairs
Department, was invited by the Prof. Seyed
Amir Mohsen Ziaee Iranian Red Crescent
Society President.
During the meeting with the President the
parties discussed further plans and the
possibilities to deepen the cooperation
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according to the directions mentioned in MoU
signed in Yerevan earlier this year. The
National Societies will cooperate particularly in
the areas of disaster risk reduction in
communities, contributing to enhancing
disaster management and disaster
preparedness, organizational development
and branch development.

The Italian Red Cross Delegation visit
On 28 July, Mkhitar Mnatsakanyan, ARCS
President received the Italian Red Cross
Delegation headed by Leonardo Karmenati,
Special Advisor to the Secretary General.
“I am very much impressed by the work you are
doing. The number of volunteers, you’ve
mentioned, 3000, shows, that you are a strong
National Society. I hope, when we meet in
3 years, on the occasion of 100 years
anniversary of Armenian Red Cross, we can

Dr, Anna Yeghiazaryan, ARCS Secretary General present the humanitarian challenges in the region and Armenia,
and the National Society activities, Almaty, Kazakhstan , 16-17․05․2018

mention your new achievements”, Head of
Italian Delegation said.
Italian side informed, that is ready to support
Armenian Red Cross in the following areas:
psycho-social support, disaster preparedness
and response, First Aid, assessment skills
development of volunteers. Italian Red Cross
Delegation was in Armenia by invitation of the
RA Minster of Emergency Situations.
In 2017, in the framework of international
cooperation, in cooperation with the British
Council, ARCS 5 young volunteers have
contributed to the British Red Cross social
programs in different UK cities. 10 young
volunteers from the ARCS visited Germany for
10 days within the framework of the Youth
Exchange Program with the German Red Cross.

These traditional short-term mutual visits are
aimed at promoting the exchange of experience
between national companies. German and
Armenian volunteers took part in the events
organized within the framework of youth
programs, visited the sights and got acquainted
with each other's culture.
From 28 July to 6 August, ARCS organized an
international camp for volunteers from Austrian, German, Italian, Finnish, Ukrainian and
Georgian Red Crosses in Aghveran. The camp
has united about 50 youths around the
humanitarian values and the Fundamental
Principles of the Red Cross. They also learned
about each other's cultures and visited Yerevan.
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Continuous cooperation around
Movement Contingency Planning
To finalize Movement Contingency Plan with the
support of the International Committee of the
Red Cross three possible scenarios have been
developed, and simulation exercises organized
in five bordering communities of Tavush,
Gegharkunik, Vayits dzor, Ararat and Syunik,
based on the scenario of refugee influx and
response. Taking into consideration the results
respective points of the MCP were revised.
ARCS is a member of numerous international
networks and working groups, such as Platform
for European Red Cross Cooperation on
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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.

Organization development
Strengthening Capacities of ARCS Tavush, Gegharkunik and
Syunik Regional Branches

Tavush Regional Branch volunteers initiated a puppet theatre about the behavior rules during the disasters
for Dilijan schoolchildren. 11.09.2017

Every year hundreds of vulnerable people
across the country receive support and aid
from Armenian Red Cross Society. Strong and
self – sufficient regional branches are priority
for the ARCS after 2014 OCAC self-assessment process.
To ensure equal development of Regional
Branches, we continued Branch Development
project started a year before, being
implemented due to the tripartite cooperation
between the ARCS, International Committee of
the Red Cross and Danish Red Cross.

ARCS has come up with an approach to
branch development, aiming to harmonize
several branch development efforts, make the
interventions more effective and at the same
time, based on local context and needs. In the
initial phase of the project, different
assessments were carried out with active
participation of all the branches in Tavush to
identify existing gaps and needs, including
needs of vulnerable population. The Movement
existing tools, such as Branch Organizational
Capacity Assessment (BOCA), needs
assessment of vulnerable population,
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Dr. Anna Yeghiazaryan, ARCS Secretary General, discussing branch development plans and perspectives
with the chairmen of Regional/Territorial branches. 26.04.2017

stakeholders mapping and etc., served as
guidance in institutionalizing the branch
development process of the ARCS. In the
frames of the projects capacity self-assessment
and priority setting workshops have been
organized, ARCS Branch Development vision
has been developed. Furthermore, branches
developed an Annual PoA, based on the results
of BOCA and other assessments. The capacity
building trainings on basic PMER and
fundraising were conducted for Tavush RB.
Thanks to the project, Working Groups were
formed, 3 year development plan was created
and the branch reporting system was
introduced. The Branches were provided with
equipment and furniture.
As a result, several local volunteer initiatives
were developed, such as firewood collection for
lonely elderly, puppet show on rules of behavior
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in emergency situation, etc. This experience will
allow to develop also Vardenis community
branch in Gegharkunik and Goris community
branch in Syunik, in order for ARCS to have
more reliable presence at bordering
communities.

Institutional documents
In 2017, we developed Reputation Risk
Management Plan, Social Media Guidelines for
Staff and Volunteers, Staff Appraisal System,
Volunteer Management Policy.

Staff and volunteers capacity
development
Continuous capacity development of our staff
and volunteers are essential for us, and for that
purpose we encourage them to participate in
various trainings and events.

trained volunteers and
staff members

Resource Mobilization

Thanks to the cooperation with “Rostelekom” ahead to 1 September, children living in dormitories of Hrazdan,
Kotayk, received stationary. , 08․2017

The resource mobilization team has
successfully implemented a series of activities
aimed at Resource Mobilization. We continued
the installation of donation boxes at “Zvartnots”
airport’s arrival and departure zones and in
public places in Yerevan. To improve the
development of regional branches and the support to local activities, donation boxes have also
been placed in Tavush region. Resource
Mobilization workshops have been conducted
for staff and volunteers froam headquarters and
regional branches. Based on the market research undertaken the previous year, the RM
Strategy has been drafted.

In 2017, the Armenian Red Cross Society
extended the usage of online platforms,
upgraded the official website, re-launched the
online donation system.
In 2017 ARCS also finalized the corporate
branding, as well as set main models of
cooperation with corporate sector. A number of
partnerships with corporate sector were
established with “Waterlok”, “Rostelecom
Armenia”, “Bookinist”, “Vega World”, “PicsArt”
and “Joomag” companies.
In December 2017, we launched the public
fundraising campaign, “Give Hope”. In the
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scope of the campaign 1 736 650 AMD was
raised. These funds were provided to the
support of lonely elderly people, children living
in dormitories as well as were conducted First

Aid trainings for borderline communities.
The RM direction has been supported by the
Swiss, American RCs and the IFRC in 2017.

In-kind Donation
local.

1 727 700

495 560 AMD

RC/RC Movement

AMD
Cash Donation
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44 197 986 AMD

“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

procedures, medical and classical massage,
electrotherapy, inhalation therapy, acupuncture, sport complex, stressologists’ room,
“SKENAR” Department.
During its activities about 14 000 patients from
RA, CIS countries, from a number of European
and Middle East countries have already received
treatment and rehabilitation in the Center.
During the year, 860 disabled people, 41
military personnel, including those wounded
during Nagorno -Karabakh conflict escalation,
5 refugees, 10 policemen have been cured at
the Center.
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Cultural events are being organized on regular basis in “Gratsia” rehabilitation center
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Հայկական Կարմիր Խաչի Ընկերությունը (ՀԿԽԸ)
հիմնադրվել է 1920թ. մարտի 19-ին`
Սպանդարատ Կամսարականի կողմից:

The Armenian Red Cross Society
(ARCS) was founded on 19 March,
1920 by Spandarat Kasarakan.

ՀԿԽԸ կայացման ուղին
Կարմիր Խաչն իր մարդասիրական
առաքելությունը Հայաստանում սկսել է
իրականացնել 1877թ., երբ Ֆիննական Կարմիր
Խաչի դաշտային հոսպիտալներ հինվեցին Էրիվան
նահանգում, ինչպես նաև 1896թ., երբ Ամերիկյան
Կարմիր Խաչի կամավոր Կլարա Բարտոնը
օգնություն էր ցուցաբերում Օսմանյան Թուրքիայի
տիրապետության տակ տառապող հայ
բնակչությանը:

Review of ARCS foundation
The Humanitarian Mission of Red
Cross in Armenia started in 1877, when field
hospitals of the Finnish Red Cross were established
in Erivan region, as well as in 1896, when Clara
Barton, a volunteer of the American Red Cross was
assisting heavily suffering Armenian population in
Ottoman Turkey.

1920 ՀՀ Պառլամենտը վավերացրեց ՀԿԽԸ
կանոնադրությունը
The Parliament of RA ratified the Statutes of
ARCS

1992 ՀՀ-ում բացվեց ՀԿԽԸ «Գրացիա»
միջազգային վերականգնողական կենտրոնը
“Gratsia” International Rehabilitation Center of
ARCS was established in RA

1921 ՀԿԽԸ ժամանակավոր դադարից հետո
վերսկսեց գործունեությունը
The activities of ARCS were resumed after temporary cancellation

1993 ՀՀ միացավ 1949թ. Ժնևի 4
Կոնվենցիաներին և դրա 1977թ. առաջին և
երկրորդ Լրացուցիչ արձանագրություններին
RA ratified the Geneva Conventions of 1949 and
its first and second Additional Protocols of 1977

1922 Խորհրդային Հայաստանի Ժողկոմխորհի
որոշմամբ շարունակվեց ՀԿԽԸ
գործունեությունը և վերահաստատվեց
կանոնադրությունը
The activities of ARCS were resumed and its
Statutes was re-approved by the Government of
Armenian Soviet Socialist Republic
1925 ՀԿԽԸ դարձավ ԽՍՀՄ Կարմիր Խաչի և
Կարմիր Մահիկի Ընկերությունների դաշինքի
անդամ
ARCS became a member of the Alliance of Red
Cross and Red Crescent Societies of USSR
1992 ՀԿԽԸ 14-րդ համագումարում ՀԿԽԸ
հռչակվեց որպես ՀՀ գործող Կարմիր Խաչի
միակ ազգային ընկերություն
ARCS was declared as the only National Society
in the country during the 14th session of General
Assembly of ARCS

1993 ՀԿԽԸ ճանաչվեց ՀՀ նախագահի
հրամանագրով
ARCS was recognized by the RA President’s
statement
1995 ՀԿԽԸ ճանաչվեց Կարմիր Խաչի
Միջազգային կոմիտեի կողմից որպես 166-րդ
ազգային ընկերություն
ARCS was recognized by the International
Committee of the Red Cross and the 166th
National Society
1995 ՀԿԽԸ դարձավ Կարմիր Խաչի և Կարմիր
Մահիկի Ընկերությունների Միջազգային
ֆեդերացիայի անդամ
ARCS was admitted to the International
Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies as its full member
1997 Սոլֆերինո նահանգի Կարմիր խաչի
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թանգարանում տեղադրվեց ՀԿԽԸ հուշաքարը
ARCS memorial plate was placed in the Red
Cross Museum of Solferino
2001 Ժնևում կայացած ԿԽ/ԿՄ ՄՖ 13-րդ
Համագումարում ՀԿԽԸ-ներկու տարի
ժամկետով ընտրվեց ԿԽ/ԿՄ ՄՖ
Կազմակերպության զարգացման
հանձնաժողովի անդամ
ARCS was elected as member of Organizational
Development Commission by the 13th session of
IFRC General Assembly
2002 ՀՀ Ազգային Ժողովն ընդունեց «Կարմիր
խաչի և Կարմիր մահիկի խորհրդանշանների
գործածության և պաշտպանության մասին»
ՀՀ օրենքը
The National Assembly of RA adopted law on the
use and protection of Red Cross and Red
Crescent emblems
2003 Ժնևում կայացած ԿԽ/ԿՄ ՄՖ 14-րդ
համագումարում ՀԿԽԸ-ն վերընտրվեց ԿԽ/ԿՄ
ՄՖ Կազմակերպության զարգացման
հանձնաժողովի անդամ
ARCS was re-elected as a member of
Organizational Development Commission by the
14th session of IFRC General Assembly in
Geneva

2005 Սեուլում կայացած ԿԽ/ԿՄ ՄՖ
Համագումարում ՀԿԽԸ Երիտասարդական
բաժինն ընտրվեց Երիտասարդական
հանձնաժողովի անդամ
ARCS Youth Department was elected as a
member of Youth Commission during the session
of IFRC General Assembly in Seoul
2005 Ավստրխայում կայացած Եվրոպական
համագործակցության համաժողովի ժամանակ
ՀԿԽԸ Երիտասարդական բաժինն ընտրվեց
որպես կոորդինացման կոմիտեի անդամ
ARCS Youth Department was elected as a
member of Coordination Committee by European
Coordination Committee in Austria
2006 Աթենքում կայացած հանդիպման ժամանակ
ՀԿԽԸ Աղետների կառավարման բաժինն
ընդգրկվեց Եվրոպական ԿՄ և ԿՄ ԱԸ-ների
սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ցանցում
ARCS Disaster Management and Population
Movement Department was included as a
member in European RC/RC NSs Network for
Psychological Support during the meeting in Athens
2011 ՀՀ միացավ Ժնևի կոնվենցիանեի 2005թ.
3-րդ լրացուցիչ արձանագրությանը:
RA ratified the third Protocol to Geneva
Conventions of 2005

ՀԿԽԸ առաքելությունը
Նվազեցնել ազգաբնակչության խոցելիությունը`
մարդասիրության ուժի մոբիլիզացմամբ,
նախապատրաստվել դիմակայելու այն
իրավիճակներին, որոնք կարող են բնակչության
խոցելիության պատճառ դառնալ, ցուցաբերել
անհրաժեշտ օգնություն` սատարելով սոցիալտնտեսական ծանր պայմաններում գտնվող
մարդկանց:

ARCS Mission
To reduce vulnerability of the population through
moilization of the power of humanity, to be prepared
to cope with situations, which may cause vulnerabilty
among the population, to provide essential support
by assisting people made vulnerable by harsh
socioeconomic conditions.

Նպատակը
Կազմակերպության հիմնական նպատակն է
կանխարգելել և թեթևացնել մարդային
տառապանքները` անկախ ազգությունից,
ռասսայական, սեռային, հոգևոր դասակարգային
պատկանելությունից և քաղաքական
հայացքներից:

Goal
The overall goal of the Society is to prevent and
alleiate human sufferings, regardless of nationality,
race, sex, religious beliefs, class and political
opinons.
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Նախագահ
Մխիթար Մնացականյան

President
Mkhitar Mnatsakanyan

Գլխավոր քարտուղար
Աննա Եղիազարյան

Secretary General
Anna Yeghiazaryan

Պատվավոր նախագահ
Աշոտ Սարգսյան

Honorary President
Ashot Sargsyan

Պատվավոր անդամներ
Ռիտա Փարսադանյան
ՀԿԽԸ նախագահ 1975-1991թթ.

Honorary Members
Rita Parsadanyan
ARCS President throughout 1975-1991

Պիեռ Միշո
Ֆրանսիական Կարմիր խաչ

Pier Michaud
French Red Cross

Գերհարդ Մայեր
Գերմանական Կարմիր խաչ

Gerhard Mayer
German Red Cross

Մովսես Պողոսյան
Գերմանական Կարմիր խաչի ներկայացուցիչ

Movses Poghosyan

Դերենիկ Դումանյան
ՀՀ Առողջապահության նախարար 2012-2014

Derenik Dumanyan
RA Minister of Healthcare 2012-2014

Գագիկ Մարտիրոսյան
ՀՀ Պետնախարար 1993-1995

Gagik Martirosyan
State Minister, RA, 1993-1995

Գուֆար Կուրմաև
Ռուսական Կարմիր Խաչ, փրկարար

Gaphur Kurmayev
Russian Red Cross, Rescuer

Հարություն Եսոյան
ՀԿԽԸ փրկարար

Harutyun Yesoyan
ARCS, Rescuer

Վալերի Վարդանյան
ՀԿԽԸ փրկարար

Valeri Vardanyan
ARCS, Rescuer

Կլաուս Հիկե
Բավարական Կարմիր խաչ

Claus Heike
Bavarian Red Cross

Մայքլ Ուիբել
Գերմանական Կարմիր խաչի Բադեն-

Michael Uibel

Գյուտեմբերգ երկրամասային կազմակերպություն

German Red Cross representative

German Red Cross Baden-Wurtemberg Provincial
Branch

Կառլ Շայդե
Քահանա, Գթության խոհանոցի ղեկավար

Karl-Heinz Scheide

Բարերարի կոչում ստացած
կազմակերպություններ
Կապանի «Դենո Գոլդ Մայնինգ քամփնի» ՓԲԸ

Benevolent organizations
Deno Gold Mining Company

Գերմանական Կարմիր խաչի ԲադենԳյուտեմբերգ երկրամասային կազմակերպություն

Priest, Coordinator of Soup Kitchen Program

German Red Cross Baden Wurttemberg Provincial
Branch
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Ընդհանուր տեղեկություններ
Մարզային մասնաճյուղ
Տարածքային մասնաճյուղ
Համայնքային մասնաճյուղ
Աշխատակիցներ
Անդամներ
Կամավորներ
«Գրացիա» միջազգային
վերականգնողական կենտրոն
Բարեգործական ճաշարան
Առաջին օգնության ուսումնամեթոդական
կենտրոն
Հյուրանոցային համալիր
Տարածաշրջանային բազա
Ուսումնական կենտրոն

Overview
11
1
52
70
3400
3200

Regional Branches:
Territorial Branches:
Community Branches:
Employees:
Members:
Volunteers:
“Gratsia” International Rehabilitation Centre:
Soup kitchens:
First Aid Training Methodological Centre:
Hotel Compound:
Regional Warehouse Base:
Training Centre:

1
2
1
1
1
1

ՀԿԽԸ գործունեությունը թվերով
ARCS activities in figures
Հազար ՀՀ դրամ/in 1000 AMD

USD=484,1

Եկամուտներ/Income
Եկամուտ ճանաչված շնորհներ/Received from grants

771 048

1 593 272

Անդամավճարներ/Membership fees

2 142

4 426

Ծառայություն/Services

4 154

8 584

761

1 573

Հանգանակություն/Fundraised
Նվիրատվություն/Donations

42350

Այլ/Other

25 359

52 400

845 814

1 747 765

771 048

1 593 272

4 154

8 584

66 836

138 109

842 038

1 739 964

Ընդամենը/Total
Ծախսեր/Expenses
Ծրագրային ծախսեր/Projects implementation expenses
Ծառայությունների մատուցման հետ կապված ծախսեր
Service provision expenses
Այլ/Other
Ընդամենը/Total
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11
1
52
70
3400
3200
1
2
1
1
1
1
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ՀԿԽԸ գործընկերները
ARCS Partners

