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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑ�ԹՅ�Ն ԱՄ�ԼՍԱՐԻ
 ՀԱՐԱԿԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ

Ամ�լսարի հարակից համայնքների հետ համագործակց�թյ�նը Լիդիան

Արմենիան սկսել է դեռևս 2007թ.: Այս շար�նակական համագործակց�-

թյ�նն ապահով�մ է զգալի սոցիալ-տնտեսական զարգաց�մ համայնքնե-

ր�մ:

Ամ�լսարի սոցիալական ծրագրերը 

մշակվ�մ են միջազգային լավագ�յն 

փորձին համապատասխան` հիմնվելով

Ընկեր�թյան կողմից իրականացված 

կարիքների գնահատման, հարց�մների

և համայնքների հայցերի վրա: Այս 

ծրագրերը բարձր են գնահատվել տար-

բեր շահագրգիռ կողմերի` այդ թվ�մ 

Լիդիան Ինթերնեյշնլի բաժնետերերի, 

կառավար�թյան ներկայաց�ցիչների 

և, որ ամենակարևորն է, համայնքների և 

ծրագրեր�մ ընդգրկված մասնակիցների

կողմից:

Ընկեր�թյ�նը նպատակ �նի երկարաժամկետ գործընկերային հարա-

բեր�թյ�ններ հաստատել շրջակա համայնքների հետ և նպաստել նրանց

զարգացմանը: Այս նպատակով Լիդիան Արմենիան ստեղծել է Համայնքա-

յին կապերի կոմիտեներ: Համայնքային կապերի կոմիտեներ�մ կամավոր

սկզբ�նքով ընդգրկվ�մ են շրջակա համայնքներից տարբեր մասնագի-

տ�թյան, տարիքի և սեռի ներկայաց�ցիչներ` ապահովելով բնակչ�թյան

տարբեր շերտերից լայն ներգրավ�մ: Սա հարթակ է, որն ապահով�մ է 

տեղեկատվ�թյան շար�նակական փոխանակ�մ և տրամադր�մ, այն 

օգն�մ է Ընկեր�թյանը հասկանալ համայնքների մտահոգ�թյ�նները, 

կարծիքները, կարիքները մի կողմից, և համայնքներին տրամադրել 

Ծրագրի վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվ�թյ�ն, տեղեկացնել սո-

ցիալական և բնապահպանական առաջընթացի մասին: 2010թ. սկզբին 

կոմիտեներ ստեղծվեցին Գորայք�մ, Սարավան�մ և Գնդեվազ�մ, իսկ 

2011թ. փետրվարին` նաև Ջերմ�կ քաղաք�մ:
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ԱՄ�ԼՍԱՐԻ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

2013թ.-ին Լիդիան Արմենիան հիմնեց Ամ�լսարի տեղեկատվական կենտրոնը

Գնդեվազ համայնք�մ, իսկ 2016թ.-ին` Ջերմ�կ�մ: Կենտրոններն առաջար-

կ�մ են ծրագրի վերաբերյալ տպագիր և էլեկտրոնային տեղեկատվական 

նյ�թեր համայնքների ներկայաց�ցիչների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հա-

մար: Այս կենտրոններ�մ աշխատ�մ են տեղի համայնքներից ներկայաց�-

ցիչներ. նրանք գրանց�մ են այցել�ներին, հավաքագր�մ այցել�ների հար-

ցերը, մտահոգ�թյ�նները, իրականացն�մ սոցիալական հարց�մներ և 

ապահով�մ կապ համայնքների հետ: 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐ�ՄՆԵՐ

2007թ.-ից Ընկեր�թյ�նը Գնդեվազ, Գորայք, Սարավան, Ջերմ�կ հա-

մայնքներ�մ իրականացված սոցիալական ծրագրեր�մ ներդրել է ավելի

քան 3 մլն ԱՄՆ դոլար: 

Ներդր�մներ կատարվել են ենթակա-

ռ�ցվածքների, տնտեսական զարգաց-

ման, կրթ�թյան, տ�րիզմի զարգաց-

ման,  առաջնային առողջ�թյան 

բնագավառներ�մ:

Միայն 2016թ. Լիդիան Արմենիայի սո-

ցիալական և կենսամիջոցների վերա-

կանգնման ծրագրեր�մ ներդր�մները 

կազմել են 870 000 ԱՄՆ դոլար, 

ներառյալ`

Սոցիալական ծրագրեր ազդակիր 

համայնքներ�մ,

Կենսամիջոցների վերականգնման 

ծրագրեր Գնդեվազ�մ,

Ոռոգման և այլ ենթակա-

ռ�ցվածքներ Գնդեվազ�մ:
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ՋԵՐՄ�Կ, ԳՆԴԵՎԱԶ, 
ԳՈՐԱՅՔ, ՍԱՐԱՎԱՆ 

                                                                              

52 700 ԱՄՆ դոլար

Աղբահան�թյ�ն

Շաբաթական կտրվածքով աղբահան�թյան կազմակերպ�մ Գնդե-

վազ�մ, Գորայք�մ, Սարավան�մ

Կրթ�թյան ֆինանսավոր�մ 

Երևանի պետական համալսարան�մ և Հայաստանի ազգային պոլի-

տեխնիկական համալսարան�մ լեռնահանքային մասնագիտ�թյ�ն-

ներ ընտրած �սանողների �սման ֆինանսավոր�մ

Վիկի ամառային ճամբար 

Համայնքներից 18 աշակերտի մասնակց�թյան ապահով�մ Վիկի 

ճամբարին

Անվտանգ երթևեկ�թյան ծրագիր 

Հատ�կ անդրադարձիչներով դպրոցա-

կան պայ�սակների տրամադր�մ 

Ջերմ�կի, Գնդեվազի և Կեչ�տի 

դպրոցների 600 աշակերտի

Առողջ համայնքների հիմնադրամ

Ֆինանսական օգն�թյ�ն` �ղղված համայնքների բնակիչների առող-

ջական խնդիրների լ�ծմանը

Առաջնային առողջ�թյ�ն 

Տեսող�թյան ստ�գման կազմակերպ�մ  համայնքներ�մ` խնդիրները 

վաղ հայտնաբերել� նպատակով

Ոռոգման համակարգի վերանորոգ�մ 

Համաֆինանսավոր�մ Լոր և Շենաթաղ գյ�ղերի համար



www.lydianarmenia.am info@lydianarmenia.am

ՋԵՐՄ�Կ`120 200 ԱՄՆ դոլար

Աջակց�թյ�ն երեխաների երգչախմբին 

20 մասնակից, մասնակց�թյ�ն տարբեր 

երաժշտական և այլ փառատոնների 

“Նոր կյանք թափոններին” 

Բնապահպանական իրազեկ�մ և 

հմտ�թյ�նների �ս�ց�մ, ց�ցա-

հանդես-վաճառքների կազմակեր-

պ�մ, 40 մասնակից

Կեչ�տի երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգ�մ

Սանհանգ�յցներ, պարի և այլ դասասենյակներ նախատեսված 80 երե-

խայի համար

Աջակց�թյ�ն Շախմատի ֆեդերացիային և Շախմատի 
ակադեմիային

Ամ�լսարի տեղեկատվական կենտրոնի բաց�մ Ջերմ�կ�մ

Անվտանգ երթևեկ�թյան ծրագիր 

Քաղաքի մ�տքի և 1-ին դպրոցի մոտ լ�սաց�յցների և ճանապարհային

նշանների տեղադր�մ:

ՍԱՐԱՎԱՆ` 32 000 ԱՄՆ դոլար

Կենսամիջոցների վերականգն�մ 

3 ջեռ�ցվող ջերմոց, 6 բարձր բերքատվ�թյամբ այգի, 40 �ղղակի 

շահառ�

Խաղահրապարակի կառ�ց�մ

Ոռոգման համակարգի 
վերանորոգման 
համաֆինանսավոր�մ
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ԳՈՐԱՅՔ` 34 700 ԱՄՆ դոլար

Արհեստական սերմնավոր�մ և տեխնիկական աջակց�թյ�ն 

Դասընթացներ տեղի անասնաբ�յժների և 60 ֆերմերի համար

Ատամնաբ�ժարանի հիմն�մ և սարքավոր�մների 
տրամադր�մ

Աջակց�թյ�ն պարի համ�յթին

Աջակց�թյ�ն փոքր բիզնեսին

Դասընթացների և խորհրդատվ�-

թյ�նների կազմակերպ�մ, բիզնես

պլանների կազմ�մ, որի արդյ�ն-

ք�մ 10 փոքր բիզնես, որոնց�մ 

ընդգրկված են 40 շահառ�, կստա-

նան ֆինանսական և տեխնիկական

աջակց�թյ�ն

ԳՆԴԵՎԱԶ` 635 000 ԱՄՆ դոլար

Բացի սոցիալական ծրագրերից, այս համայնք�մ իրականացվել են նաև

կենսամիջոցների վերականգնման ծրագրեր այն հողատերերի համար, 

որոնք հողերի ձեռքբերման գործընթացի արդյ�նք�մ վաճառել են իրենց 

հողակտորները:

Դպրոցի ջերմամեկ�սաց�մ, նոր պատ�հանների և դռների
տեղադր�մ

Աջակց�թյ�ն պարի համ�յթին

Աջակց�թյ�ն չորանոցին և 

կոոպերատիվին

Այս տարի չորացվել է մոտ 6500 տոննա թարմ միրգ, ստացվել է 1200 կգ

 չիր`ծիրան, սև սալոր և դեղձ, ստեղծվել է 5-6 աշխատատեղ սեզոնին

Կենսամիջոցների վերականգն�մ

6 ջեռ�ցվող ջերմոց, 6 բաց դաշտ, դասընթացներ 40 ֆերմերի համար, 

50 �ղղակի շահառ�
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Արհեստական սերմնավոր�մ և տեխնիկական աջակց�թյ�ն

Վերապատրաստման դասընթաց տեղի անասնաբ�յժերի և 70 հովիվի

համար

Աջակց�թյ�ն 14 փոքր/միջին բիզնեսի 

50 �ղղակի կին շահառ�

Ոռոգման համակարգի վերանորոգ�մ 
Գնդեվազի հյ�սիս�մ

Հմտ�թյ�նների �ս�ց�մ 

30 շահառ�

Ճանապարհի վերանորոգ�մ հովիվների համար

Ի լր�մն` 2008-2016թթ. Լիդիան Արմենիան 3 համայնքին հողի վար-

ձակալ�թյան դիմաց համայնքային բյ�ջեներ է վճարել 3 374 000 ԱՄՆ 

դոլար, որից`

Գնդեվազ`  534 000 ԱՄՆ դոլար

Սարավան` 

Գորայք` 

1 642 000 ԱՄՆ դոլար

1 198 000 ԱՄՆ դոլար

Այս վճարները թ�յլ են տալիս տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ներին համաֆինանսավոր�մ ապահովել համայնքային ենթակառ�ց-

վածքներ�մ: Օրինակ`

Գնդեվազ`  

Սարավան` 

Գորայք` 

կոյ�ղ� վերանորոգ�մ, խմել� ջրի ցանցի վերանորոգ�մ

ոռոգման ցանցի բարեկարգ�մ, գյ�ղապետարանի վերա-

նորոգ�մ

փողոցներ�մ լ�սավոր�թյան համակարգի ապահով�մ,

 հանդիս�թյ�նների սրահի բարեկարգ�մ

Հ�նվար, 2017թ.
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