ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՑԱՆՑԻ ԱՆԴԱՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ



Կազմակերպություն

Տեղեկատվություն

«ԳՈՒՄ» ՍՊԸ

«ԼԱՅՖ» կաշվե իրերի արտադրամասը ստեղծվել է «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության LIFE
ծրագրի շրջանակներում 2014թ.-ին` «Գործընկերություն և ուսուցում» ՀԿ-ի և ԳՈՒՄ ՍՊԸ-ի
կողմից: Արտադրամասի` որպես սոցիալական ձեռնարկության ստեղծումը նպատակ ունի
նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավմանը աշխատանքային գործունեության
մեջ և հասարակական կյանքում:
Գործունեությունը՝ կաշվե պայուսակների, գոտիների և այլ աքսեսուարների արտադրություն:
Արտադրությունն իրականացվում է բոլոր հաջորդականություններով՝ դիզայն (ձևավորում, ձևում,
կար, որակի ստուգում, փաթեթավորում, հաշվառում), պահեստավորում, առաքում, վաճառք:
Աշխատակիցների թիվը՝ 15 անձ, որից 10-ը ունեն հաշմանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Արտաշես Տոռոզյան
Հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Խորենացի 41, Հեռ՝ 0284 2 23 19, 094 20 18 17,
Էլ. Փոստ info@gumiso.am, artashesgum@gmail.com, https://www.facebook.com/LIFE.leather.goods

ԵՐԵՎԱՆԻ
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ

Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջին կից ժամանակակից լազերային տպագրական
ծառայությունը հիմնադրվել է 2014թ.-ին` «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության LIFE ծրագրի
շրջանակներում: Ծառայությունը հագեցվել է նորագույն տպագրական սարքավորումներով, որը
նաև հնարավորություն է տալիս ուսումնական հաստատության ուսանողներին տեղում
ծանոթանալ մեխատրոնիկական լաբորատորիայի աշխատանքներին:
Գործունեությունը՝ տարբեր բնույթի գրաֆիկական պատկերների արտադրություն, որոնք
տպագրվում են կերամիկական սալիկների, օրգանական ապակու, փայտի, ապակու, շապիկների,
վերնաշապիկների, հեռախոսների և տարբեր նյութերից բաղկացած հարթ մակերևույթների վրա:
Արտադրանքը կարելի է օգտագործել բնակարանների ներքին և արտաքին հարդարման և
անձնական էսթետիկական նպատակների համար: Սալիկներն ունեն ցածր ինքնարժեք, բարձր
որակ և չեն պահանջում կրկնակի թրծում, որը և մեծ առավելություն ունի նախորդ
տեխնոլոգիաներով ստացված արտադրանքի նկատմամբ:
Աշխատակիցների թիվը՝ հաշմանդամություն ունեցող 12 անձ:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Ռոբերտ Աբրահամյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 52, Հեռ.՝ 041-23-62-52, 23-14-39, Ֆաքս՝ 041-23-72-40,
Էլ. Փոստ՝ infcol@freenet.am

«ԵՐԿՆԱՅԻՆ
ՄԱՆԱՆԱ» ՍՊԸ

«Երկնային մանանա» հրուշակեղենի արտադրամասը ստեղծվել է «Սեյվ դը չիլդրեն»
կազմակերպության LIFE ծրագրի շրջանակներում 2014թ.-ին՝ «Տարածքային զարգացման և
հետազոտությունների կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից:
Գործունեությունը՝
բարձրորակ, առանց կոնսերվանտների, խմորիչների և փխրեցուցիչների
հրուշակեղենի արտադրություն:
Աշխատակիցների թիվը՝ հաշմանդամություն ունեցող 12 անձ:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Սաթիկ Բադեյան
Հասցե` ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Նաիրյան 164, Հեռ.` 060-73-17-33,
Էլ. Փոստ՝ rdrcngo@mail.ru

«ԶԱՐՊՐԻՆՏ» ՍՊԸ

«Զարպրինտ» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2012թ.-ին: Ընկերության նպատակը ոչ միայն հաջողակ
բիզնես վարելը, այլ նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար աշխատանքի
հնարավորություն ստեղծելն է: «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության LIFE ծրագրի հետ
համագործակցությունը սկսվել է 2013 թ.-ին, որի արդյունքում ընկերությունը աշխատանքի է
ընդունել 3 նոր աշխատակիցների և հագեցվել է նորագույն տպագրական սարքավորումներով:
Գործունեությունը՝ թվային և օֆսեթ տպագրություն, գրքերի, բուկլետների, այցեքարտերի,
օրացույցների, պաստառների, հրավիրատոմսերի ձևավորում և հրատարակում:
Աշխատակիցների թիվը՝ 6 անձ, որից 5-ը ունեն հաշմանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Զարուհի Բաթոյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0009, Կորյունի 19ա, 5-րդ հարկ, Հեռ.՝ 010-564- 561, 096-400-247,
Էլ. Փոստ` zartprint.info@gmail.com
https://www.facebook.com/ZartPrint

Ցանկը ներկայաց ված է ըստ այբբենական կարգի

«ԷԿՈՏԵԽՆՈ»

«ԷԿՈՏԵԽՆՈ» սոցիալական ձեռնարկությունը ստեղծվել է «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության
LIFE ծրագրի շրջանակներում 2014թ.՝ «Լեռնային ծաղիկներ» ԲՀԿ-ի և «Դանտեսկոմպ» ՍՊԸ-ի
կողմից: Նորաստեղծ ընկերությունը նպատակ ունի խթանել արեգակնային էներգիայի
օգտագործումը՝ հաշվի առնելով երկրի բնապահպանական և սոցիալ տնտեսական խնդիրները:
Գործունեությունը՝ արեգակնային էներգիայի օգտագործմամբ ջրատաքացուցիչների և ջեռուցման
համակարգերի, ինչպես նաև ապակեպլաստե դռների և պատուհանների արտադրություն:
Աշխատակիցների թիվը՝ 13 անձ, որից 10-ը ունեն հաշմանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Էլեոնորա Պետրոսյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց 18/11, Հեռ. 094-57-27-22, Էլ. Փոստ՝ ecotechno.life@yandex.ru,
http://ecotechno.am

«ԻՂՁ» ՍՊԸ

«ԻՂՁ» ՍՊԸ-ն ստեղծվել է «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության LIFE ծրագրի շրջանակներում
2014թ.–ին՝ «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ-ի կողմից: Ձեռնարկության
նպատակն է աշխատանքի հնարավորություն ստեղծել հաշմանդամություն ունեցող անձանց
համար, ինչպես նաև իրականացնել կարի արտադրություն և տպագրական աշխատանքներ
մարզում:
Գործունեությունը՝ կարի արտադրություն (սպիտակեղեն, հագուստ, տրիկոտաժ, արտահագուստ
և այլն) և գունավոր լազերային տպագրություն (պաստառներ, գովազդային վահանակներ,
բուկլետներ, այցեքարտեր, ընտանեկան օրացույցեր, հրավիրատոմսեր և այլն)։
Աշխատակիցների թիվը՝ հաշմանդամություն ունեցող 10 անձ:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Գառնիկ Հարոյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Մարտունի, Պռոշյան 8, Հեռ. 077-70-70-87, Էլ. Փոստ՝ haroyangarnik@gmail.com;
kananc7@gmail.com

«ԻՆՍԹԻԳԵՅԹ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ինստիգեյթ ուսումնական կենտրոնը հիմնադրվել է 2005թ.՝ որպես «Ինստիգեյթ» ՓԲԸ-ի
ուսումնական բաժանմունք։ 2008թ. այն պաշտոնապես առանձնացել է որպես «Ինստիգեյթ
ուսումնական կենտրոն» ՀԿ, իսկ 2011թ. վերակազմավորվել է որպես Հիմնադրամ։ «Սեյվ դը
չիլդրեն»
կազմակերպության
LIFE
ծրագրի,
«Ինֆորմացիոն
տեխնոլոգիաների
ձեռնարկությունների միության», «Ինստիգեյթ մոբայլ» ՓԲԸ-ի և «Ինստիգեյթ ուսումնական
կենտրոնի» համագործակցությունը սկսվել է 2014թ., որի արդյունքում հաշմանդամություն
ունեցող 15 անձինք մասնակցել են վեբ ծրագրավորման մասնագիտական յոթամսյա
դասընթացներին: Ծրագրի շրջանակներում
ստեղծվել է նաև ggg.i-gorc.am կայքէջը, որը
հնարավորություն է ընձեռում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստանալ առցանց կրթություն
և աշխատանքային պատվերներ:
Գործունեությունը՝ համակարգչային ծրագրավորման դասընթացներ, սոցիալական նախագծերի
իրականացում։
Աշխատակիցների թիվը՝ 21 անձ, որից 10-ը ունեն հաշմանդամություն։
Կոնտակտային տվյալներ՝ Գոհար Գրիգորյան
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կարապետ Ուլնեցի փող. 58/1, Հեռ.՝ 060-46-47-00, 010-24-84-11,
Էլ. փոստ՝ gohar@instigatetrainingcenter.am

«ԼԱՅՖ» ՍՐՃԱՐԱՆ

«ԼԱՅՖ» ՍՐՃԱՐԱՆ-ը ստեղծվել է «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության LIFE ծրագրի
շրջանակներում՝ 2014թ. «ՊՐԻՄ» համայնքային զարգացման հիմնադրամի ու «Աստղացոլք»
հաշմանդամ երեխաների ծնողների ՀԿ-ի համատեղ ջանքերով: Ձեռնարկության նպատակը ոչ
միայն հաջողակ բիզնես վարելը, այլ նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար
աշխատանքի հնարավորություն ստեղծելն է:
Գործունեությունը՝ Սրճարան: Ընտանեկան հավաքույթների, դպրոցահասակ երեխաների համար
միջոցառումների կազմակերպում:
Աշխատակիցների թիվը՝ 7, որից 5-ը ունեն հաշմանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Իրինա Հովհաննիսյան
Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ, Հեռ՝ 093-31-19-55
Էլ. Փոստ՝ astghatsolq@gmail.com

«ԼԵՆՏԵՔՍ» ՍՊԸ

«ԼԵՆՏԵՔՍ» ՍՊԸ-ն հիմնվել է 2003 թ., որի նպատակը տրիկոտաժի մասնագիտացված
արտադրությունն է: «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության LIFE ծրագրի շրջանակներում և «Հույս,
կյանք, հավատ, ապագա» երիտասարդական ՀԿ-ի և «ԼԵՆՏԵՔՍ» ՍՊԸ-ի համագործակցության
արդյունքում 2014թ. «Լենտեքս»
ընկերությունը կազմակերպել է վերապատրաստումներ
հաշմանդամություն ունեցող 18 անձանց համար, այնուհետև 14-ին ընդունել է աշխատանքի:
Գործունեությունը՝ գուլպեղենի և տրիկոտաժի արտադրություն:
Աշխատակիցների թիվը՝ 250, որից 14-ը ունեն հաշմանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Կարեն Գոմցյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Վ. Սարգսյան 29/6, Հեռ. 0312-6-61-62, Էլ-Փոստ՝ astoyan.susan@mail.ru

«ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ» Ա/Ձ

ՀՐԱՆՈՒՇ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ» Ա/Ձ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԿՈՒՅՐԵՐԻ
ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ,
ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՈՒԱՁ

«ՆԵՑՈՒԿ»
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՊԻՏԱԿԻ
ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

«ՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻ
ԴՐԻՄ»

«ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ» Ա/Ձ-ն հիմնվել է 2003թ.-ին:
«Սեյվ դը չիլդրեն»
կազմակերպության LIFE ծրագրի շրջանակներում արտադրամասում աշխատանքի են
տեղավորվել հաշմանդամություն ունեցող 11 անձինք, ովքեր համապատասխան հաստոցների
օգնությամբ իրականացնում են երկրորդային հումքի տեսակավորում, լվացում, աղում,
գրանուլացում:
Գործունեությունը՝ պլաստիկ թափոնների հավաքում, տեսակավորում, վերամշակում և դրանցից
լայն սպառման արտադրատեսականու ստացում:
Աշխատակիցների թիվը՝ 12, որից 11-ը ունեն համանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Հարություն Բաբաջանյան
Հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ, Հակոբյան 96, Հեռ. 094-73-62-29,
Էլ-Փոստ՝ adrineayvazyan@mail.ru
ՀՐԱՆՈՒՇ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» Ա/Ձ-ն հիմնվել է 2010թ. և ընդլայնվել է 2014թ.՝ «Սեյվ դը չիլդրեն»
կազմակերպության LIFE ծրագրի շրջանակներում: Կազմակերպության նպատակը հաջողակ
բիզնես վարելուն զուգահեռ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար աշխատանքի
հնարավորություն ստեղծելն է:
Գործունեությունը՝ անկողնային պարագաների, բանվորական արտահագուստի և մանկական
տրիկոտաժի արտադրություն:
Աշխատակիցների թիվը՝ 14, որից 10-ը ունեն հաշմանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Հրանուշ Սարգսյան
Հասցե՝ ք. Կապան Շահումյան 32/4, Հեռ.՝ 0285-2-48-58, 093-122-067,
էլ. Փոստ՝ hranush_sargsyan@mail.ru
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՒՅՐԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՈՒԱՁ-ն հիմնվել է 1932թ., տեսողության
խնդիրներ ունեցող հաշմանդամների համախմբմանը, բարեկեցության ապահովմանն ու
սոցիալական ընտեգրմանը նպաստելու նպատակով: «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության LIFE
ծրագրի շրջանակներում՝Աշտարակի ՈՒԱՁ-ն համալրվել է արտադրության համար անհրաժեշտ
սարքավորումներով և հումքով՝ աշխատանքի հնարավորություն ընձեռելով տեսողության
խնդիրներ ունեցող անձանց:
Գործունեությունը՝ էլեկտրական սարքերի, դետալների և եղանիկների արտադրություն:
Աշխատակիցների թիվը՝ հաշմանդամություն ունեցող 10 անձ:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Մհեր Այվազյան
Հասցե՝ ք. Աշտարակ, Գ. Լուսավորիչ 5, Հեռ.՝ 091-48-88-66, 091-23-29-76,
Էլ. Փոստ՝ mherayvazyan@yahoo.com
«Նեցուկ» Սոցիալական ձեռնարկությունը հիմնվել է 2014թ.-ին՝ Վանաձորի քաղաքապետարանի
աջակցությամբ և «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության LIFE ծրագրի շրջանակներում, որի
նպատակն է նպաստել Վանաձոր քաղաքի սանիտարական մաքրմանը, համայնքային գույքի
պահպանմանը, վերանորոգման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը: Ծրագրի
շրջանակներում ստեղծվել է կազմակերպության նյութատեխնիկական բազան՝ թույլ տալով
դյուրացնել և բարձրացնել աշխատանքների արդյունավետությունը:
Գործունեությունը՝ Վանաձոր քաղաքի կանաչապատման և սանմաքրման աշխատանքների
իրականացում, համայնքային այգիների, պուրակների բարեկարգում և գույքի վերականգնում:
Աշխատակիցների թիվը՝ 20 անձ, որից 17-ը ունեն հաշմանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Հայկ Համբարձումյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22, Հեռ.՝055-76-95-04, Էլ. Փոստ՝ necukhz@rambler.ru
«Սեյվ դը չիլդրեն»
կազմակերպության LIFE
ծրագրի շրջանակներում՝ Սպիտակի
քաղաքապետարանի և «Սպիտակ ֆերմեր»-ՀԿ-ի ջանքերով Սպիտակ քաղաքում 2014 թ.
կառուցվել է 2000մ2 տարածքով ջերմոցային տնտեսություն, որի նպատակը բանջարային
կուլտուրաների աճեցումն է: Մթերքի սպառման շուկա է հանդիսանում քաղաքապետարանի
ենթակայության տակ գտնվող հաստատությունները:
Գործունեությունը՝ էկոլոգիապես մաքուր բանջարեղենի (մասնավորապես` վարունգի) և
կալիֆորնիական որդերի միջոցով կենսահումուսի արտադրություն:
Աշխատակիցների թիվը՝ 20, որից 17-ը ունեն հաշմանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Գագիկ Սահակյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Սպիտակ, Շահումյան 7, Հեռ.՝ 0255-2-25-00, Էլ. Փոստ՝ municipalityspitak@gmail.com
«Սեքյուրիթի Դրիմ» ՍՊ ընկերությունը հիմնվել է 2004թ.-ին, որի նպատակը Հայաստանում
ճանապարհային երթևեկության տեսահսկումն է: 2012 թ.-ին LIFE ծրագրի հետ
համագործակցության շնորհիվ, ընկերությունը սկսեց աշխատակազմում ընդգրկել նաև
հաշմանդամություն ունեցող անձանց:
Գործունեությունը՝ Հայաստանում ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանման
նկատմամբ վերահսկողության համակարգերի շահագործում:
Աշխատակիցների թիվը՝ ավելի քան 200, որից 25-ը ունեն հաշմանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Կարեն Կարապետյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Ն.Տիգրանյան 27, Հեռ.՝ 010-23-00-17, Էլ. Փոստ՝ Secdr@live.com

«ՈՒՆԻՍՈՆՍՏՈՒԴԻԱ»

«Ունիսոն-Ստուդիա» սոցիալական ձեռնարկությունը հիմնվել է 2014թ.-ին «Սեյվ դը չիլդրեն»
կազմակերպության «LIFE» ծրագրի շրջանակներում՝ «Ունիսոն» ՀԿ-ի կողմից և Երևանի
քաղաքապետարանի աջակցությամբ, որի նպատակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց
համար աշխատանքի հնարավորություն ստեղծելն է:
Գործունեությունը՝ լուսանկարների և տեսահոլովակների թվայնացում և մոնտաժ, վնասված
լուսանկարների վերականգնում, ֆոտոէֆեկտների կիրառում, լուսանկարահանում ստուդիայում:
Աշխատակիցների թիվը՝ հաշմանդամություն ունեցող 10 անձ:
Կոնտակտային տվյալներ՝Արմեն Ալավերդյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի 15, Հեռ.` 010 45-21-00; Էլ. Փոստ՝ studio@unison.am
https://www.facebook.com/unison.am

«ՕՐԴՖԻԼՄ» ՖԻԼՄ
ԱՐՏԱԴՐՈՂ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Օրդֆիլմ»-ը հիմնվել է 2009 թ.ին՝ վավերագրական, խաղարկային և անիմացիոն ֆիլմերի
արտադրության նպատակով: «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության LIFE ծրագրի շրջանակներում
2013թ. աշխատելու հնարավորություն է ընձեռվել նաև հաշմանդամություն ունեցող 12 անձանց,
որոնց նախաձեռնությամբ ընկերությունն սկսել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ձեռք
բերած հաջողությունների մասին պատմող վավերագրական ֆիլմեր նկարահանել:
Գործունեությունը՝ դոկումենտալ, գեղարվեստական, խաղարկային և անիմացիոն ֆիլմերի
արտադրություն՝ ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային հեռուստաընկերությունների հետ
համագործակցությամբ, ՀՀ ԿԳՆ կողմից հաստատված ուսուցման ծրագրերի իրականացում
(մասնավորապես` ռեժիսուրա, լրագրություն և հաղորդավարություն, օպերատորություն,
մոնտաժ, հեռուստատեսային և կինո մենեջմենտ առարկաները):
Աշխատակիցների թիվը՝ 20, որից 12-ը ունեն հաշմանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Հայկ Օրդյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 13ա, Հեռ.՝ 077-49-42-52, Էլ. Փոստ՝ hayk.ordyan@ordfilm.com

OxYGen

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և
ԱՐՏԱԿԱՐԳ
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ճգնաժամերի
կառավարման
կենտրոններ և 911
ծառայություն

OxYGen-ը անկախ զարգացման հիմնադրամ է, որը հիմնադրվել է 2015 թվականին: OxYGen-ի
նպատակն է կրճատել աղքատությունը՝ խթանելով գյուղական համայնքների տնտեսական
զարգացումը և բարելավելով հանրային մասնակցային կառավարումը: OxYGen անվանումը
արտացոլում է կազմակերպության կապը Oxfam-ի հետ, և նրա առաքելությունն է աշխատել
երիտասարդների և կանանց հարցերով:
OxYGen հիմնադրամը աջակցում է 22 «սոցիալական ձեռնարկությունների», որից 20-ը ջերմոցային
տնտեսություններ են և 2-ը՝ միրգ վերամշակող արտադրամասեր:
OxYGen հիմնադրամի և «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության «LIFE» ծրագրի
համագործակցությունը սկսվել է 2015թ. օգոստոս ամսին՝ Սոցիալական ձեռնարկությունների և
գործատուների ցանցի ստեղծմանը զուգընթաց:
Գործունեությունը՝ գյուղաբնակ կանանց տնտեսական, առաջնորդության կարողությունների
զարգացում, կոոպերատիվներին աջակցության տրամադրում, գյուղաբնակ ֆերմերների
կենսաապահովման բարելավում՝ 20 ջերմոցային տնտեսությունների և երկու միրգ վերամշակող
արտադրամասերի միջոցով:
Աշխատակիցների թիվը՝ ավելի քան 200 կանայք և երիտասարդներ:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Մարգարիտա Հակոբյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Թումանյան 35/11, Հեռ.՝ 010-53-84-18, Էլ. Փոստ՝ mhakobyan@oxfam.org.uk

«Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ» հիմնադրամի (ԱՌՆԱՊ), ՀՀ տարածքային
կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության (ՏԿԱԻՆ), «Սեյվ դը չիլդրեն»
կազմակերպության LIFE ծրագրի համագործակցության արդյունքում ՀՀ ՏԿԱԻՆ մասնաշենքերից
մեկը հարմարեցվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքներին, իսկ նոր տեղադրված
վերելակը հնարավորություն է տվել Ճգնաժամերի կառավարման պետական ակադեմիան
հասանելի դարձնել նաև անվասայլակից օգտվող անձանց համար:
Գործունեությունը՝ արտակարգ իրավիճակների, դեպքերի, պատահարների սպասարկում,
շահագրգիռ անձանց և ծառայություններին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում,
ինչպես նաև իրազեկման և ազդարարման խնդիրների լուծում:
Աշխատակիցների թիվը՝ ավելի քան 200 անձ, որից 35-ն ունեն հաշմանդամություն:
Կոնտակտային տվյալներ՝ Արմեն Երիցյան
Հասցե՝Երևան 0054, Ա. Միկոյան 109/8 (Դավիթաշենի 4-րդ թաղամաս), Հեռ.՝ (+374 10) 31 78 43,
(+374 10) 31 77 20, (+374 60) 44-02-30, Էլ. Փոստ՝ mes@mes.am, webmaster@mes.am

