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ԿՈՉ ՀԱՄԱՅՆ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆԸ  

Իրավիճակը Հալեպում օրհասական է 

 

2015 թվականի մայիսի 6-ին «ՀԱԼԷՊ» 

ՀԲՀԿ-ն ընդառաջ գնալով բազմաթիվ 

կարիքավոր հալեպահայերի խնդրանքին, 

հանդես եկավ «Կոչ համայն 

մարդկությանը» բաց նամակով և 

մեկնարկեց «Փրկեք կյանքեր» 

մարդասիրական արշավը, որի նպատակն 

է օգնել աջակցության խնդրանքով 

"ՀԱԼԷՊ" ՀԲՀԿ դիմած կարիքավոր և 

անելանելի խնդիրների առջև հայտնված 

Հալեպում գտնվող հալեպահայերին ձեռք 

բերել մեկ ուղղությամբ տոմս դեպի 

Հայաստան:  
 

Ծրագրի իրականացման համար 

հայտարարվեց դրամահավաք և կայացան 

իրազեկման ակցիաներ։ 

Դրամահավաքները կատարվեցին, և 

շարունակվում են կատարվել առցանց 

կազմակերպության կայք էջի և 

www.indiegogo.com   կայքի միջոցով, 

ինչպես նաև կազմակերպության 

բանկային հաշվեհամարներին ուղղված 

դրամական նվիրատվություններով։     
 

“ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ կողմից իրականացվող այս 

մարդասիրական ծրագրի լայնածավալ 

արձագանքման արդյունքում հնարավոր 

դարձավ 60 հալեպահայի ներգրավել 

օգնության տրամադրման ցանկում։ 

Մարդասիրական այս արշավի 

շրջանակում, արդեն որոշ ընտանիքներ, 

անհատներ տեղափոխվել են Հալեպից 

Հայաստան։ Մյուս կարիքավոր գրանցված 

ընտանիքների ժամանումը Հայաստան 

կմեկնարկի մոտակա օրերին և 

կշարունակվի առաջիկա շաբաթների 

ընթացքում։  

 
 
 

 

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ-2015  

«ՀԱԼԷՊ» 
Հայրենակցական Բարեսիրական  

Հասարակական Կազմակերպություն 

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ 
 

«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն մարդասիրական, ոչ 

կառավարական շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպություն է։ Այն հիմնադրվել և 

գրանցվել է 2013թ Հայաստանում, իսկ 

ավելի ուշ՝ 2014թ․ գրանցվել ԱՄՆ-ում։ 

Կազմակերպության գրանցումը Սիրիյում 

ընթացքի մեջ է։ 

Կազմակերպության հիմնական 

նպատակն է շտապ օգնություն 

տրամադրել սիրիացի ամենախոցելի 

ընտանիքներին և անհատների՝ 

ապահովելով առաջնահերթ օգնություն և 

հիմնական լուծումներ, միաժամանակ 

իրականացնել տևական ծրագրեր՝ 

դյուրացնելու Հայաստանում նրանց 

բնակեցումն ու ինտեգրումը։  

 
 

ՄԵՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ 
 

Ապահովել Հայաստանում ապաստան 

գտած սիրիացիների բարօրրությունը և 

արժանապատիվ կյանքի պայմանները՝ 

արգելք հանդիսանալով արտագաղթի 

հրատապ երևույթին՝ որպեսզի սիրիայի 

քաղաքացիական պատերազմի 

ավարտին նրանք հնարավորություն 

ունենան վերադառնալ և տեր կանգնել 

իրենց սեփական ունեցվածքին՝ 

մասնակից դառնալով Սիրիայի 

վերակառուցման աշխատանքներին։ 
 

ԹԵՄԱՆԵՐԸ    
 

- ՀՀԲՀԿ Ծրագրերը 

- Կոչ Համայն Մարդկությանը 

- ԳՄՀԸ և «ՀՀԲՀԿ» 

համագործակցութունը աջակցում է 

հայրենադարձներին Սիրիայից 

- «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ և ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ 

Ինթերնեյշընալի համատեղ 

նախաձեռնությունը ուղղված   

Սիրիահայ համայնքին 

- «Հյուրընկալիր ընտանիք մը» 

- Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն 

Սիրիայի պատերազմից տուժած 

սիրիահայերին 

- «Արևիկ» Հայաստան կենտրոն 

- Արաբերենի ակումբ 

- ՀՀԲՀԿ ջանքերը հանուն 

մարդասիրական օգնության  
 

ՄԵՐ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 
 

Հայաստանում իր հիմնադրման օրվանից ի 

վեր, «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն  կառուցել է հուսալի 

գործընկերային ցանց և կապեր ՄԱԿ ՓԳՀ,  

ԱՄՔՈՐ, ARDA, ACMA, ԱՀԱԸ, ՀՕՖ, ԱՀ, ԵՀԽ 

հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի, 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, ԴԻ-Վի-ՎԻ 

Ինթերնեյշընալի, ԳՄՀԸ, Save The Children, 

ԱՄՆ Դեսպանության և անհատ դոնորների 

հետ, և դրանց հիման վրա իրականացանում 

է բազմաթիվ մարդասիրական ծրագրեր՝ 
   

 Տաքուկ Ձմեռ 

 Հյուրընկալիր ընտանիք մը 

 Արաբերենի ակումբ 

 «Արևիկ» Հայաստան կենտրոն 

 Արաբերեն լեզվի ուսուցում 

դասընթացներ 

 
 

 

 Սոցիալ հոգեբանական 

աջակցություն սիրիահայերին 

 Թաղիքագործության դասընթացներ 

սիրիահայ կանանց համար 

 Ավանդական ասեղնագործության 

դասընթացներ կանանց համար 

 Սիրիահայ երիտասարդները հանուն 

ժողովրդավարական ավելի լավ 

ապագայի 

 Սոցիալ հոգեբանական 

աջակցություն սիրիահայ 

երիտասարդներին 
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«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն 

իրականացնում է «Արաբերենի 

ակումբ» ծրագիրը 
 
 

«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն «Արաբերենի 

ակումբ» ծրագիրը մեկնարկել և 

իրականացնում է 2014 թվականի 

նոյեմբերի 28-ից։  
 

Ծրագրում ներգրավված թվով 20-25 

երիտասարդներ (սիրիահայեր և 

տեղացիներ) հաճախում են ակումբ 

շաբաթական երկու անգամ և 

ակտիվորեն մասնակցում ծրագրի 

շրջանակում իրականացվող 

նախաձեռնություններին, 

քննարկումներին և 

միջոցառումներին։  
 

Ծրագիրը, որը «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն 

իրականացնում էր անհատ 

բարերարների նվիրատվությունների 

շնորհիվ, 2015թ․ ապրիլ ամսից 

ֆինանսավորվում է  Գերմանիայի 

ժողովրդական բարձրագույն 

դպրոցների միության միջազգային 

համագործակցության ինստիտուտի 

(ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ Ինթերնեյշընալ 

կազմակերպության հայաստանյան 

մասնաճյուղի) կողմից: 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Սոցիալ-հոգեբանական 

խնդիրներիի հաղորդակցում  
 
 

Հիմնադրումից ի վեր, «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-

ի գործունեության կարևորագույն 

գերակա ուղղություններից մեկն է 

տրամադրել աջակցություն Սիրիայի 

քաղաքացիական պատերազմի 

պատճառով հարազատ կորցրած և 

նյութական վնաս կրած անձանց։  
 

Մարդասիրական ռազմավարության 

շրջանակում, «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն 

գիտակցում է, որ մարդասիրական 

օգնության ամենահիմնական 

ոլորտներն ունեն սոցիալ-

հոգեբանական բաղադրիչներ, որոնք 

կարևոր դեր են խաղում ողբերգական 

իրադարձություններ ապրած 

մարդկանց վերականգնման 

գործընթացում։  
 

Այդ նպատակով, 2015թ․ փետրվար 

ամսից կազմակերպությունը 

համագործակցելով ԵՀԽ 

հայաստանյան Կլոր սեղան 
հիմնադրամի հետ իրականացնում է 

կանոնավոր հանդիպումներ, 

ապահովելով, որպեսզի 

պատերազմից տուժած բոլոր 

մասնակիցները ստանան սոցիալ-

հոգեբանական աջակցություն, 

հաղորդակցության միջոցով։  
 

Հանդիպումները, որոնք տեղի են 

ունենում ամեն ուրբաթ օր ժամը 16։00-

ին «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ գրասենյակում, 

վարում են Արարատյան 

հայրապետական թեմի Զորավոր Ս. 

Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր 

հովիվ Տ. Գրիգոր քահանա 

Գրիգորյանը և հոգեբան Լուսինե 

Խանդանյանը 

«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ և ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ 

Ինթերնեյշընալի հետ համատեղ 

նախաձեռնությունը ուղղված   

Սիրիահայ համայնքին 
 
 

2015 թվականի ապրիլ ամսից, «ՀԱԼԷՊ» 

ՀԲՀԿ-ն մեկնարկեց «Թաղիքագործության 

դասընթացներ սիրիահայ կանանց 

համար» ծրագիրը, որը ֆինանսավորում է 

ԴԻ-ՎԻ-ՎԻ Ինթերնեյշնալի կողմից։ 
 

Այն թաղիքագործության վերաբերյալ 

գիտելիքների արդյունավետ փոխանցման 

և փոխանակման արժեքավոր ծրագիր է։ 

Այն հնարավորություն է ընձեռում 10 

սիրիահայ կանանց ձեռք բերել տեսական 

և գործնական գիտելիքներ և 

հմտություններ, որոնք կարող են ծառայել 

նրանց ողջ կյանքի ընթացքում անկախ 

իրենց բնակության վայրից։  
 

Ավելին, կիրառելով ձեռք բերված 

գիտելիքները և հմտությունները, կանայք 

կարող են նաև հասնել շոշափելի 

արդյունքների և ծրագրի շրջանակում և 

դրա ավարտից հետո։  
 

Թաղիքագործության դասընթացները 

իրականացվում են «Կենաց տուն» 

մշակութային հասարակական 
կազմակերպության կողմից։ 
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Հսկում-մոմավառություն 

նվիրված Հայոց 

ցեղասպանության զոհերի 

հիշատակին 
 

2015թ-ի ապրիլի 25-ին «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-

ն Երևանի Շառլ Ազնավուրի անվան 

հրապարակում կազմակերպեց 

հսկում-մոմավառություն՝ ի հիշատակ 

Հայոց ցեղասպանության զոհերի: 

Կազմակերպության երիտասարդաց 

խորհրդի ներկայացուցիչներ Շաղիկ 

Բաղդասարյանի և Հակոբ 

Կազանջյանի բացման խոսքերով 

սկսվեց արարողությունը։  
 

Երիտասարդներն իրենց խոսում 

նշեցին, որ հիշում են անդառնալի 

մարդկային կորուստները, 

դատապարտում են հրեշավոր 

թշնամու անցյալն ու ամոթալի 

ժխտողականությամբ լի ներկան, 

պահանջում են մարդկության դեմ 

իրագործված այս հանցագործության 
արդարացի լուծումն ու հատուցումը, և 

վասն Հայոց աշխարհի խաղաղության 
կերտում ու կերտելու են լույսով լեցուն 

ապագա։ Հսկում-մոմավառությունը 

ուղեկցվեց սիրիահայ 

երիտասարդների ասմունքի և երգի 

կատարումներով: 

 

Մայր Հայրենիքում կազմակերպելով 

հսկում-մոմավառություն՝ 

օրհասական դրությունում գտնվող 

սիրիացիներին հրատապ օգնություն 

ցուցաբերելու նպատակով հիմնված 

«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն իր խոնարհումը 

բերեց Հայոց ցեղասպանության 

անմեղ զոհերի հիշատակին։ 

 
 

«Արևիկ» Հայաստան Կենտրոն 
 

Հաշմանդամության (մտավոր և 

ֆիզիկական) խնդիրներ ունեցող 

անձանց «Արևիկ» կենտրոնը, որը 

հիմնադրվել էր 13 տարի առաջ 

Հալեպ քաղաքում, ստիպված էր 

դադարեցնել իր գործունեությունը 

Սիրիայում ընթացող պատերազմի 

պատճառով:  
 

«Արևիկ» կենտրոնի 

հաշմանդամության խնդիրներով 

սաներին, որոնք փախուստի էին 

դիմել պատերազմի կործանումից, 
կրկին անգամ ընձեռվեց 

հնարավորություն վայելելու 

կենտրոնի գործունեությունը, այս 

անգամ «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ի ապահով 

պատերի ներսում 2014 թվականի 

հոկտեմբեր ամսից։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Ներկայումս, կենտրոն են հաճախում 

հաշմանդամության խնդիրներ ունեցող 

10 անհատ։ Կենտրոնը իր սաներին 

տրամադրում է մաթեմատիկայի, 

նկարչության, երաժշտական, 

ֆիզիկական դաստիարակության, 

հոգեբանական աջակցման 

դասընթացներ, ինչպես նաև թատրոն-

թերապիա և խոսքի զարգացման 

անվճար դասեր կենտրոնի նվիրյալ 

ուսուցիչների և աշխատակազմի 

միջոցով։  
 

Կենտրոնը հոգում է նրանց տուն-

կենտրոն-տուն փոխադրման ծախսերը 

և տրամադրում մեկանգամյա սնունդ 

(նախաճաշ կամ ճաշ)։ Մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպումը շատ 

կարևոր է կենտրոնի համար, քանի որ 

դրանք նպաստում են կենտրոնի 

սաների արդյունավետ ինտեգրմանը 

քաղաքացիական հասարակություն։ 
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ԳՄՀԸ-«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ 

Համագործակցությունը 

աջակցում է հայրենադարձներին 

Սիրիայից 
 

2015 թվականի մայիս ամսին «ՀԱԼԷՊ» 

ՀԲՀԿ-ն մեկնարկեց «Ավանդական 

ասեղնագործության դասընթացներ 

կանանց համար» ծրագիրը, որը 

ֆինանսավորում է Գերմանիայի 

միջազգային համագործակցություն 

ընկերությունը (ԳՄՀԸ), և որի հիմքում 

ընկած է սիրիահայ մասնագետների և 

ծրագրի շահառուների բարեկեցության 

բարելավման, ինչպես նաև 

հայրենադարձների մասնագիտական 

ամրապնդման և Հայաստանի 

տնտեսական զարգացման գործում 

նրանց մասնակցության խթանման 

խնդիրները, որոնք կհանգեցնեն էական 

փոփոխությունների Հայաստանի 

գործարարության ոլորտում։  
 

Ներկայումս, ծրագրում ընդգրկված 30 
կանայք (տեղաբնակներ և 

հայրենադարձներ) անվճար սովորում 

են Նորվէկիան, Վանի, Ուրֆայի, և 

Դանթել ասեղնագործություն: Ծրագրի 

շրջանակում, կանանց խմբերին 

կտրամադրվեն վաճառքի 

արդյունավետ մեթոդների և 

շուկայական ծառայությունների 

հիմնական տարրերի վերաբերյալ 

դասընթացներ։      

 

Հյուրընկալիր ընտանիք մը 
 

 

Իր գործունեության շրջանակում, 

մարդասիրական օգնության 

ռազմավարական նպատակներից 

ելնելով, «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն 

իրականացնում է «Հյուրընկալիր 

ընտանիք մը» երկարաժամկետ 

մարդասիրական բարեգործական 

ծրագիրը։  
 

Ծրագրի շրջանակում, «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-

ն գտնում է բարերարներ, գնելու 

բնակարաններ (15.000 – 25.000ԱՄՆ 

դոլար արժողությամբ), որոնք 

պայմանագրային հիմունքներով 

ժամանակավոր անհատույց 

օգտագործման նպատակով 

տրամադրվում են Հայաստանում 

ապաստանած սիրիահայ առավել 

խոցելի ընտանիքներին։ 
 

Ծրագրի հիմնական նպատակն է 

Սիրիայից տեղահանված անձանց և 

ընտանիքների համար ստեղծել 

ապահով միջավայր, տրամադրել 

ապաստան, նպաստել նրանց 

ինտերգրմանը քաղաքացիական 

հասարակություն, խրախուսել և 

աջակցել նրանց ապահով կայացմանը։  

Այս ծրագրի շրջանակում «ՀԱԼԷՊ» 

ՀԲՀԿ-ն համագործակցում է ՄԱԿ ՓԳՀ-

ի հետ, որը տրամադրում է 

ֆինանսավորում այդ բնակարանների 

կահավորման համար։    

 

ՀՀԲՀԿ ջանքերը հանուն 

մարդասիրական օգնության 
 

Առավել կարիքավոր սիրիահայ 

ընտանիքների ճնշող խնդիրներ 

հասցեագրումը և անհրաժեշտ պարեն, 

հագուստ և սոցիալական 

ծառայությունների տրամադրումը, 

«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ի մարդասիրական շտապ 

օգնության ռազմավարության գերակա 

ուղղություններն են։  
   

Իր հիմնադրումից ի վեր, ««ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-

մ  ձեռք է բերել հնարավոր 

գործընկերների վստահությունը և էական 

դեր խաղացել սիրիահայ փախստական 

ընտանիքների կյանքում, կատարելով 

զգալի փոփոխություններ։  
 

Մարդասիրական շտապ օգնության իր 

նպատակներին հասնելու համար, այն 

իրականացնում է ոչ միայն ծրագրեր, այլ 

նաև դրամահավքներ, բարեգործական 

ցուցահանդես վաճառքներ, հագուստի, 

սննդի հավաքագրման արշավներ 

տեղական, մարզային և միջազգային 

հարթակներում։   
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 ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ  
           ՇՏԱՊ 

      ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 

                                

ԱՅՍՕՐ, «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-Ն ՀՈՒՍԱԼԻ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՄԵՋ Է ԲԱԶՄԱԹԻՎ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ, 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐԻ 

ՀԵՏ։  

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԱՅՍ ՑԱՆՑԻ ՇՆՈՐՀԻՎ, ԱՎԵԼԻ 

ՔԱՆ 1100 ՍԻՐԻԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔ, ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐ, 

ՈՐՈՆՔ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԵՆ «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ՈՒՄ, 

ՕԳՏՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅՍ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ։  


