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Սույն հաշվետվությունում ներկայացված են 2018 թվականի գործունեության
արդյունքները: Գործունեությունը ներկայացված է ըստ 2013-2018 թթ.
ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների`
կրթություն, շահերի պաշտպանություն և ծառայություններ: Հաշվետվության մեջ
գլխավորապես ներկայացված են «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի իրականացրած
ծրագրերը և դրանց հետագա ընթացքը: Ներկայացված են փաստեր ու թվեր,
ինչպես նաև յուրաքանչյուր ծրագրի հակիրճ նկարագրություն:
Հաշվետու տարվա ընթացքում տեղի է ունեցել 3 ընդհանուր ժողովի արտահերթ և
6 նախագահության նիստեր:

«Հույսի կամուրջ» ՀԿ հիմանդիր
և նախագահ
Սուսաննա Թադևոսյան

Տարեկան հաշվետվություն |2018
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Ներածություն

Մեր Մասին

«Հույսի կամուրջ»-ը հասարակական կազմակերպություն է,
որը զբաղվում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և
երիտասարդների իրավունքների պաշտպանությամբ: Մեր
առաքելությունն է պաշտպանել նրանց իրավունքներն ու
արժանապատվությունը և նպաստել սոցիալական
ներառմանը Հայաստանի Հանրապետությունում: Այս
ներառմանը աջակցում են կրթություն ստանալու,
համայնքային ծառայությունների և ինքնուրույն ապրելու
հավասար հնարավորությունների գաղափարների
քարոզումը: Կազմակերպությունը գործում է 1996 թվականից,
և այժմ ունի կենտրոններ Երևանում և Տավուշի մարզի 4
համայնքներում:

Տեսլական
Հաշմանդամություն ունեցող անձն ապրում է
արժանապատիվ կյանքով և բոլորի հետ կառուցում է իր և իր
երկրի ապագան:

Առաքելություն
Պաշտպանել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և
երիտասարդների ու նրանց ընտանիքների իրավունքներն
ու նպաստել նրանց սոցիալական ներառմանը Հայաստանի

Հանրապետությունում:
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Ներածություն

Մեր Նպատակները

Աջակցել ներառական և հավասարապես որակյալ կրթության
հնարավորությունների ստեղծման գործընթացներին, որպեսզի
հաշմանդամություն և կրթության այլ առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաներն ու երիտասարդները,
բոլորի հետ հավասար հիմունքներով, կրթություն ստանան,
աշխատեն և տնօրինեն իրենց կյանքը:
Խթանել ֆիզիկական միջավայրում, տրանսպորտի,
տեղեկատվության և հաղորդակցության համակարգերում առկա
խոչընդոտների և արգելքների (ներառյալ` վերաբերմունքը)
վերացումը, որպեսզի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ու
երիտասարդները հնարավորություն ունենան անկախ ապրել և
մասնակցություն ունենալ կյանքի բոլոր բնագավառներում:
Աջակցել համայնքային սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների
ստեղծման և տրամադրման գործընթացներին, որպեսզի դրանք
հավասարապես մատչելի և հասանելի լինեն նաև հաշմանդամություն
ունեցող անձանց համար, արձագանքեն նրանց կարիքներին, կանխեն
նրանց մեկուսացումը համայնքից, նրանց համար ստեղծեն հավասար
հնարավորություններ՝ համայնքում ապրելու և համայնքային կյանքին
լիարժեքորեն ներառվելու:

01

02
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ
ԾՐԱԳՐԵՐ
• Կրթություն
• Շահերի պաշտպանություն
• Ծառայություններ
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Կրթություն

Միասին ապրել, միասին սովորել.
Որակյալ ներառական կրթություն ստանալու երեխայի իրավունքը.
Փուլ 2. Ներառական կրթության մոդելի կրկնօրինակումը Երևանում

Ծրագրի նպատակը
Ծրագիրը նպատակ ունի շարունակել աջակցել Հայաստանի
Հանրապետությանը` հասնելու բոլոր երեխաների համար, այդ թվում
հաշմանդամություն և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք
ունեցող երեխաների, լիարժեք ներառմանը կրթության մեջ և նրանց
համար ապահովելու կրթության հասանելիություն և որակ:

Ծրագրի մասին
Երևան քաղաքի թվով 65 հանրակրթական դպրոցների 2901
մանկավարժների, 655 մանկավարժահոգեբանական աջակցության
ծառայություն մատուցողներ վերապատրաստվել են ՆԿ թեմաներով`
ներառական մանկավարժության և երեխաների իրավունքների
տեսանկյուններից: Ծրագիրը հզորացրել է նրանց կարողություններն ու
հմտությունները՝ ապահովելու ներառական որակյալ կրթություն բոլոր
երեխաների համար, այդ թվում՝ հաշմանդամություն և կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների:
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1030 ծնողի շահերի պաշտպանության կարողությունների զարգացման
արդյունքում ձևավորվել են 65 ծնողական փոխօգնության խմբեր:
Վերջիններս հանդես են գալիս երեխայի կրթական իրավունքի
պաշտպանության նախաձեռնություններով: Ծնողների փոխօգնության
հզորացված խմբերը գործում են որպես քաղաքացիական հասարակության
ուժեղ դերակատարներ՝ պաշտպանելու իրենց երեխաների որակյալ
ներառական կրթություն
ստանալու իրավունքը:
Ծրագիրը միտված է նաև հասարակության իրազեկվածության
բարձրացմանը հաշմանդամություն և կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ներառական որակյալ
կրթություն ստանալու իրավունքի նկատմամբ և այդ երեխաների
իրավունքների նկատմաբ դրական վերաբերմունքի ու հարգանքի
ձևավորմանը:

Ծրագրի տևողությունը
2016 թ. հուլիսից – 2018թ. հունվար

Ծրագրի հովանավորը և գործընկերները
Ծրագրի հովանավորն է Քաղաքացիական հասարակությունը հանուն
զարգացման կազմակերպությունը (CISU): Ծրագրի գործընկերն է
«Առաքելություն Արևելք» դանիական մարդասիրական կազմակերպության
Հայաստանյան մասնաճյուղը:
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Շահերի պաշտպանություն

Կովկասյան ցանց երեխաների համար

Ծրագրի նպատակը
Ցանցի նպատակն է պաշտպանել խոցելի խմբերի երեխաների իրավունքները
և նպաստել նրանց լիարժեք ներառմանը համայնքային կյանքում:

Ծրագրի մասին
2018 թվականի գործունեության ընթացքում տեղի է ունեցել ցանցի խորհրդի 3
հանդիպում` փետրվար, հունիս և նոյեմբեր ամիսներին: Հանդիպումների
ժամանակ ցանցի անդամ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները մշակել
և հաստատել են տարեկան գործողությունների պլանը, փնտրել նոր
հնարավորություններ ցանցի հետագա զարգացման համար: Ամփոփիչ
հանդիպման ընթացքում ցանցի անդամ երկիրները ներկայացրել են 2018
թվականի ընթացում իրենց կողմից իրակացված գործողությունները և դրանց
արդյունքները:
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Շահերի պաշտպանություն

Գործողությունններ
«Հույսի կամուրջ» ՀԿ նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանը և «Օրրան» ԲՀԿ
հիմնադիր Արմինե Հովհաննիսյանը մասնակցել են թվով 6 հաղորդումների,
մամուլի ասուլիսների` ներկայացնելով «Կովկասյան ցանց երեխաների
համար» նախաձեռնության գործունեությունը, ինչպես նաև խոսել երեխաների
իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առկա խնդիրների և դրանց
լուծման ճանապարհների մասին:
Պատրաստվել են պոստերներ, գրքույկներ, սոցիալական հոլովակներ`
իրազեկության բարձրացման նպատակով:
Կազմակերպվել են երեխաների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդեսներ,
թատերական ներկայացումներ, ֆլեշմոբեր:
Իրականացվել են դասընթացներ լրագրողների, ծնողների և ուսուցիչների
համար:

Ծրագրի տևողությունը
2018թ.

Ծրագրի գործընկեր
Միջմշակությանին կենտրոն (IZ), Ավստրիա
Նախաձեռնության և նրա ծրագրերի մասին հավելյալ տեղեկություններ
ստանալու համար կարող եք այցելել www.caucasuschildren.net/
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Ծառայություններ

Մանկավարժահոգեբանական աջակցության
ծառայություններ

Ծրագրի նպատակը
Տավուշի մարզի նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական
հաստություններում կրթության կազմակերպման
մանկավարժայհոգեբանական աջակցության տրամադրում:

Ծրագրի մասին
«Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող միջոցառումների շրջանակում
2018թ.-ի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում
ՀԿ-ի տարածքային մասնաճյուղերի կողմից 2-րդային գնահատում են անցել
Տավուշի մարզի 433 երեխա, որից վերագնահատում է անցել 85 երեխա:
Գնահատման արդյունքում կրթության առանձնահատուկ պայմանի կարիք
(ԿԱՊԿ) հայտնաբերվել է 308 սովորողի մոտ: Ընդ որում` թեթև 184 հոգի, միջին
87 հոգի, ծանր 34 և խորը 3 հոգիֈ

Ծրագրի հովանավոր
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն
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Երեխաների զարգացման և սոցիալական
ներառման կենտրոններ
Ծրագրի նպատակը
Նպաստել Տավուշի մարզում հաշմանդամության և սոցիալական տարբեր
խնդրների պատճառներով կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված
երեխաների ներառմանը հասարակություն:

Ծրագրի մասին
Հաշվետու տարվա ընթացքում «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի ՀՀ Տավուշի մարզում
գործող երեխաների խնամքի չորս կենտրոններում ծառայություններ են
մատուցվել 735 (որոնցին 182՝ Դիլիջանում, 209`Իջևանում, 185-ը՝ Բերդում և 159ը` Նոյեմբերյանում) սոցիալական,հոգեբանամանկավարժական և բժշկական
աջակցության և խորհրդատվության կարիք ունեցող երեխաներին և նրանց
ընտանիքներին:
Գրանցված երեխաների ընդհանուր թվից օրական միջին հաշվով
կենտրոններում ծառայություններ է մատուցվել միջինում 247 երեխայի և նրանց
ընտանիքներին:
Երեխաներից՝ 301-ը ֆիզիկական, մտավոր և հոգեկան/ հոգեբանական
զարգացման խնդիրներ ունեցող, հաշմանդաություն և կրթության
առանձնահատուկ պայմանի կարիք ունեցող երեխաներֈ 434-ը՝ սոցիալապես
խոցելի և միջին խոցելի խմբի երեխաներֈ

Ծրագրի հովանավոր
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
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• Հավասար հնարավորություններ
բոլորին
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«Հույսի կամուրջ» ՀԿ թատերախումբի նոր
ներկայացումը
2018թ. Նոյեմբերին «Հույսի
կամուրջ» ՀԿ ներառական
թատերախումբը ներկայացրեց
Եվգենի Շվարցի «Մերկ
թագավորը» պիեսը` ստեղծված
Հանս Քրիստիան Անդերսենի
համանուն հեքիաթի հիման
վրա:
Թատերախումբը գործում է 1997
թվականից և ավելի քան երկու
տասնամյակ դրական
վերաբերմունք է ձևավորում
հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների նկատմամբ և
խթանում նրանց սոցիալական
ներառումը:
Ներկայացման ֆինասական
օժանդակությունն
իրականացրել է Հայսատանի
Հանրապետության մշակույթի
նախարարությունը:
Ներկայացումը բեմադրվել է
«Ապրել միասին, սովորել
միասին» ծրագրի շրջանակում՝
«Հույսի կամուրջ» և դանիական
«Առաքելություն Արևելք»
կազմակերպությունների
համագործակցությամբ:

Բեմադրող՝ Լևոն Իվանյան
Թատերախմբի ղեկավար՝
Հասմիկ Խաչերյան
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Տարեկան մուտքեր և
Ֆինանսավորման աղբյուրներ
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Ֆինանսական հաշվետվություն

2018թ-ի մուտքերը և ֆինանսավորման
աղբյուրները
Դիլիջանի և Բերդի
Զբաղվածության տարածքային
կենտրոններ (322585 AMD = 669
USD)
«Առաքելություն Արևելք»
դանիական կազմակերպություն
(50282809 AMD = 104321 USD)
0%
0%

0%

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր
(8443000 AMD = 17517 USD)

0%
0%

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարություն
(74667300 AMD = 154911 USD)

4%
1%
1%

10%

0%

19%

ՀՀ Կրթության և գիտության
նախարարություն (87464900
AMD = 181462 USD)
3%

ՀՀ Մշակույթի
նախարարություն (1170000 AMD
= 2427 USD)
Խաղաղության կորպուս (258455
AMD = 536 USD)

33%
29%

Նոր Զելադիայի դեսպանատուն,
Մոսկվա (3374000 AMD = 7000
USD)
ԲՀԻՕՀ Վաղ մանկության
ծրագիր, Լոնդոն (28811746 AMD
= 59775 USD)
«Միջմշակութային կենտրոն»,
Ավստրիա (10796500 AMD =
22399 USD)
Դիլիջանի համայնքապետարան
(480000 AMD = 996 USD)

Կազմակերպության դրամական միջոցների և այլ գույքի օգտագործման, կանոնադրական
նպատակներին ուղղված մուտքերը կազմել են 266933995 ՀՀ դրամ ($ 553805), իսկ ծախսերը`
258 071 625 ՀՀ դրամ ($ 535418):

0009, ՀՀ, Երևան,
Կորյունի 19ա

+374 10 56 01 43

bridgeofhope.am

info@bridgeofhope.am

