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հասարակական կազմակերպության 2021 թ. գործունեության մասին

1. Հասարակական կազմակերպության՝

1.1 Լրիվ անվանումը «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»

1.2 ՀՎՀՀ-ն 00006023

1.3 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՄԱՍ
Պարոնյան 21/1

1.4 Պետական գրանցման համարը 211.171.01928

1.5 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 1993-10-26

1.6 Հեռախոսը (այդ թվում՝ բջջային) +(374)60602055

1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը www.redcross.am

1.8 Էլեկտրոնային փոստը redcross@redcross.am

2 Գործադիր մարմնի ղեկավարի՝

Անունը

Աննա

Ազգանունը

Եղիազարյան

Պաշտոնը

Գործադիր տնօրեն

3 Կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության առարկան և նպատակը

31 Առարկան՝ Նվազեցնել ազգաբնակչության խոցելիությունը մարդասիրության ուժի մոբիլիզացմամբ։Նախապատրաստվել դիմակայելու այն
իրավիճակներին, որոնք կարող են ազգաբնակչության խոցելիության պատճառ դառնալ։Ցուցաբերել անհրաժեշտ օգնություն՝ստարելով սոցիալ-
տնտեսական շանր պայմաններում գտնվող մարդկանց։
32Նպատակը՝  Կազմակերպության գործունեությունը նպատակամղված է ՀՀ օրենսդրության և միջազգային մարդասիրական իրավունքի հիմնարար
դրույթների հիման վրա, օժանդակել հասարակության սոցիալական անապահով խվերին, օգնել աղետներից, պատերազմներից
տուժածներին,տարածել մարդասիրական գաղափարները հասարակության մեջ, ինչպես նաև իրականացնել օրենքով նախատեսված հանրօգուտ այլ
գործունեություն։

4 Հասարակական կազմակերպության՝

4.1 Անդամների թիվը 1875

4.2 Կամավորների թիվը 715

5 Հաշվետու տարվա ընթացքում գումարված ժողովների քանակը 5

6. Իրականացված ծրագրեր՝

Հ/Հ 6.1 Ծրագրի անվանումը 6.2 Վայրը 6.3 Նպատակը 6.4 Կարգավիճակը

1
«Քովիդ-19-ի և պատվաստման

վերաբերյալ իրազեկվածության
արշավ Հայաստանում»

ՀՀ

Բարձրացնել տուբերկուլյոզով
հիվանդների, միգրանտների և
նրանց ընտանիքների, ինչպես

նաև այլ խոցելի խմբերի
ներկայացուցիչների

իրազեկվածությունը Քովիդ-19-ի
և դրա դեմ պատվաստման

վերաբերյալ։

Ընթացքի մեջ

2
«Փախստականների
պաշտպանություն և

ինտեգրում»
ՀՀ

Ընդունելության պայմանների
բարելավում,

կենսաապահովման
մակարդակի բարձրացում,

գենդերով պայմանավորված
բռնությունների կանխարգելում

և արձագանք ,փախստական
երեխաների պաշտպանության

դեպքերի վարում,ԼՂ-ից
տեղահանված անձանց

պաշտպանության մոնիթորինգի
իրականացում։

Ավարտված



3 «Ընտանեկան կապերի
վերականգնում » ՀՀ

Աջակցել ընտանիքներին իրենց
կորած հարազատներին

փնտրելու գործում՝ Կարմիր
Խաչի և Կարմիր Մահիկի

Շարժման անդամ երկրներում
գործող գրասենյակների

աջակցությամբ։

Ընթացքի մեջ

4 «Սատարում անհայտ
կորածների ընտանիքներին» ՀՀ

Սատարել անհայտ կորածների
ընտանիքներին սոցիալ-

հոգեբանական կայունության  և
հասարակության մեջ
ինտեգրման համար։

Ընթացքի մեջ

5
«Աջակցություն Լեռնային
Ղարաբաղից Հայաստանի

Հանրապետություն ժամանած
ազգաբնակչությանը»

ՀՀ
Կանխիկ դրամական

աջակցություն Արցախից
տեղահանվածներին

հյուրընկալող ընտանիքներին։
Ավարտված

6
«Կանխիկ դրամական

աջակցություն Սյունիքի մարզի
սահմանամերձ համայնքների

ընտանիքներին»

Սյունիքի մարզի 29
սահամամերձ համայնքներ

Աջակցել Սյունիքի մարզի 29
սահմանամերձ համայնքերի

բնակչությանը անասնակերի և
վառելափայտ ձեռք բերելու

համար։

Ավարտված

7
«ՀԿԽԸ կարողությունների

ուժեղացում Առաջին օգնության
ոլորտում»

ՀՀ
Տավուշի,Սյունիքի,Գեղարքունիք

ի,Վայոց Ձորի և Արարատի
մարզեր

Նվազեցնել բնակչության
խոցելիությունը արտակարգ

իրավիճակների
ժամանակ՝տարածելով ԱՕ

գիտելիքներ և հմտություններ։

Ավարտված

8
«Համայնքային ինտեգրացված

տնային խնամք և ակտիվ
ծերացում»

ՀՀ Շիրակի , Լոռու , Վայոց Ձորի
մարզեր

Բարելավել տարեցների, քրոնիկ
հիվանդություն ունեցող անձանց

և հաշմանդամների կյանքի
որակը՝ ինտեգրացված
առողջապահական և

սոցիալական ծառայությունների
հասանելիության բարելավման

միջոցով ։

Ընթացքի մեջ

9

«Աղբարկղերի և աղբահան
մեքենայի տրամադրում Իջևան

քաղաքում թափոնների
կառավարման

կարողությունները
զարգացնելու նպատակով»

ՀՀ Տավուշի մարզ, քաղաք
Իջևան

Իջևան քաղաքին տրամադրել
աղբամաններ (մոտավորապես
250 հատ) և 1 աղբահան մեքենա

Ավարտված

10
«Կամավոր կարողությունների

միջոցով բնակչության
պաշտպանության

համակարգերի ամրապնդում»
ՀՀ Կոտայքի և Լոռու մարզեր

Նպաստել Հայաստանի
մարզերում կամավոր

կարողությունների միջոցով
բնակչության պաշտպանության
համակարգերի ամրապնդմանը։

Ընթացքի մեջ

11

«Համավարակի ընթացքում
աջակիցների համար սոցիալ-

հոգեբանական աջակցության և
հոգեկան առողջության

վերաբերյալ իրազեկման և
գործընկերության ավելացում»

ՀՀ

Բացահայտել համաճարակի
ժամանակ  օգնություն

տրամադրողների կարիքները,
նրանց վրա համավարակի

հոգեբանական ազդեցությունը և
տրամադրել անհրաժեշտ

աջակցություն։

Ընթացքի մեջ

12 «Սիրիահայերի և տեղացիների
դիմակայություան բարձրացում» Երևան

Ամենախոցելի սիրիահայերի
բնակվարձերի փոխհատուցում,

գործատուների հետ կապի
հաստատում և զբաղվածության

ապահովում
վերապատրաստվողների

համար։

Ավարտված

13

«Դիմակայունություն Քովիդ-19-
ին Հայաստանում և

Վրաստանում, և արձագանք
Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտությանը»

ՀՀ
Սննդային ապրանքների և
հիգիենիկ պարագաների
բաշխում,բնակարանային
վարձերի փոխհատուցում։

Ընթացքի մեջ

14
«Աջակցություն Լեռնային
Ղարաբաղից Հայաստանի

Հանրապետություն ժամանած
ազգաբնակչությանը»

ՀՀ բոլոր մարզերը, որտեղ
հյուրընկալված են ԼՂ-ից

ժամանած մարդիկ

Կանխիկ դրամական
աջակցություն Արցախից

տեղահանվածներին ։
Ավարտված

15
«Աշխատելով միասին հանուն

որակյալ խնամքի,
բարեկեցության և

արժանապատիվ կյանքի»
ՀՀ Շիրակի մարզ, քԳյումրի

Էապես բարելավել ՀԿԽԸ
Գյումրու շուրջօրյա խնամքի
կենտրոնի ծառայությունների

որակը՝ նվազագույն
չափորոշիչների բարելավվման

և անձնակազմի
վերապատրաստման միջոցով։

Ընթացքի մեջ

16
«Արտակարգ արձագանք նոր

կորոնավիրուսային
համավարակին»

ՀՀ
Նպաստել COVID-19- ի

կանխարգելմանը և աջակցել
բնակչության խոցելի խմբերին։

Ավարտված

17

«Արտակարգ իրավիճակներում
առողջապահական խնդիրների

նկատմամբ տեղական
համայնքների

դիմակայունության
բարձրացում Հարավային

Կովկասում»

ՀՀ Սյունիքի, Վայոց Ձորի,
Տավուշի մարզեր և Երևան

քաղաք

Տեղական համայնքների
դիմակայունության

բարձրացում Հարավային
Կովկասում՝ արտակարգ

իրավիճակներում  առաջացած
առողջապահական խնդիրների

հանդեպ։

Ընթացքի մեջ



18
«ՀԿԽԸ աղետների

արձագանքման
կարողությունների

ամրապնդում»

Սյունիք, Վայոց ձոր,
Գեղարքունիք, Երևան

ՀԿԽԸ աղետների
նախապատրաստման և

արձագանքման
կարողությունների հզորացումը

իր Արագ արձագանքման
թիմերի  միջոցով և Արտակարգ

իրավիճակների
նախարարության մարզային

փրկարարական
վարչությունների միջև սերտ

համագործակցությամբ։

Ավարտված

19
«Շաքարային դիաբետի

կանխարգելումն ու խնամքը
տարեցների շրջանում»

ՀՀ Արարատի, Արագածոտնի և
Գեղարքունիքի մարզեր

Բարելավել շաքարային
դիաբետի կանխարգելումը և

խնամքը, կանխարգելել
շաքարային դիաբետի

բարդությունները շաքարային
դիաբետ ունեցող անձանց մոտ՝
աջակցող միջավայր ստեղծելու

միջոցով, ինչպես նաև
բարձրացնել բնակչության

իրազեկվածությունը
շաքարային դիաբետի և առողջ

ապրելակերպի վերաբերյալ։

Ընթացքի մեջ

20

«Պատերազմի պայթուցիկ
մնացորդների և ականների

վտանգի իրազեկման ծրագիր
Հայաստանի

Հանրապետությունում»

ՀՀ Տավուշի, Գեղարքունիքի,
Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզեր

Նվազեցնել պայթուցիկ
մնացորդների և ականների
վտնագը և ազդեցությունը

ռիսկերի ուսուցման
գործողությունների միջոցով՝

իրականացնելով
իրազեկվածության

բարձրացման հանրային
քարոզարշավներ և անմիջական

հաղորդակցություններ։

Ավարտված

21 «Լուսաբանում» ՀՀ

ԿԽ  շարժման և հիմնարար
սկզբունքների, ՀԿԽԸ

պատմության և
գործունեության, ՄՄԻ

լուսաբանում և ԿԽ
խորհրդանշանի

պաշտպանություն։

Ընթացքի մեջ

22
«Կրթության հասանելիություն
սահմանամերձ դպրոցների և
ԼՂ-ից ժամանած երեխաների

համար»

ՀՀ Արմավիրի, Արարատի,
Կոտայքի, Սյունիքի և

Գեղարքունիքի մարզեր

Բարելավել կրթության
հասանելիությունը

սահմանամերձ համայնքներում
կրթական հաստատություններ

հաճախող ուսանողների,
ինչպես նաև Հայաստանի

հավաքական կենտրոններում
ապաստան գտած ԼՂ-ից

տեղահանված երեխաների
համար։

Ավարտված

23
«Ապահով, ներառական և
դիմակայուն կրթություն

Հայաստանում 2021»
Երևան

«ԿԽԿՄ շարժումը կրթության
համար»նախաձեռնության

իրականացում
Ավարտված

24
«Ազգային ընկերության
զարգացում Արտակարգ

իրավիճակներում»
ՀՀ

ՀՀ-ում ՀԿԽԸ և Մարզային
մասնաճյուղերի հզորացում՝

արտակարգ իրավիճակներին
արդյունավետ արձագանքելու

նպատակով։

Ավարտված

25 «Աջակցություն ՀԿԽԸ
զարգացմանը» ՀՀ

Մշակել 2022 —2026թթ ՀԿԽԸ
Ռազմավարական պլանը և

բարելավել անվտանգության
կառավարումը՝ ապահով

գործելու զգայուն և վտնագավոր
համատեքստերում, ներառյալ

տեղական ռեսուրսների
մոբիլիզացումը։

Ավարտված

26
«ՀԿԽԸ Տավուշի. Գեղարքունիքի,

Վայոց ձորի և Սյունիքի
մարզային մասնաճյուղերի

կարողությունների զարգացում»

ՀՀ Տավուշի. Գեղարքունիք,
Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզեր

ՀԿԽԸ մարզային
մասնաճյուղերի

կարողությունների զարգացում
Ավարտված

27 «Պայթուցիկ զինամթերքի
վտանգի իրազեկման ծրագիր» ՀՀ

Վտանգի իրազեկման
միջոցառումների, այդ թվում՝

անմիջական հաղորդակցության
և հանրային արշավների
իրականացման միջոցով
նվազեցնել պայթուցիկ

զինամթերքի և ականների
վտանգի ռիսկը։

Ավարտված

28
«Արձագանք Քովիդ-19

համվարակին Սյունիքի
մարզում»

Սյունիքի մարզ
Տրամադրել սոցիալական
աջակցություն միայնակ

տարեցներին Սյունիքի մարզում։
Ավարտված

29

«ՀԿԽԸ մարդասիրական
արձագանքը Լեռնային

Ղարաբաղից Հայաստան
տեզահանվածների

կարիքներին»

ՀՀ Հիգիենիկ պարագաների և
սննդի տրամադրում Ավարտված

30
«ԵՄ հանուն

երիտասարդության.
աշխատունակության խթանում»

Իջևան, Դիլիջան, Սևան, Գավառ

Սահմանափակ
հնարավորություններով

երիտասարդների շրջանում
խթանել կրթություն ստանալու և

աշխատելու
հնարավորությունները։

Ավարտված



31

«Պատրաստ լինել
արձագանքելուն

արդիականացված
պատրաստվածություն և

արձագանքման
կարողություններ Հարավային

Կովկասում»

Երևանում, Տավուշի,
Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի և

Սյունիքի մարզեր

Նպաստել Հայաստանի
բնակչության պաշտպանության

համակարգերի
պատրաստվածության

մակարդակի բարձրացմանը՝
բնակչության պաշտպանության

եւ հումանիտար օգնության
դերակատարների միջեւ
համագործակցությունն
ընդլայնելու միջոցով:

Ավարտված

32

«Աջակցություն
հանրակացարանաբնակ

երեխաներին,Գյումրու խնամքի
կենտրոնի պայմանների

բարելավում»

ք Երևան, ք Գյումրի

Աջակցություն
հանրակացարանաբնակ
երեխաներին ,բարելավել
կենտրոնի պայմանները՝

իրականացնելով
վերանորոգման և կահավորման

աշխատանքեր։

Ընթացքի մեջ

33 «Լիտվական փոխանակման
ծրագիր» Երևան, Կոտայքի մարզ

Ապահովել փորձի
փոխանակումը երկու ազգային

ընկերությունների միջև`
փոխանակման ծրագրի միջոցով

Ավարտված

34
«Կանխիկ աջալցության արագ

տրամադրման
նախապատրաստվածություն»

ՀՀ

Բարձրացնել ՀԿԽԸ
պատրաստվածությունը
կանխիկ և վաուչերային

աջակցության տրամադրման
համար։

Ավարտված

35
«ՀԿԽԸ թվային ռեսուրսների
մոբիլիզացման զարգացման

ծրագիր»
ՀՀ

Զարգացնել ՀԿԽԸ թվային
ռեսուրսների մոբիլիզացման

կարողությունները։
Ավարտված

36

«Աջակցություն Հայաստանում
Կորոնավիրուսային

համավարակի դեմ պայքարում
ԿԽՄՖ պատրաստվածության և

արձագանքման
գործողություններին»

ՀՀ 6 մարզ՝ Տավուշ, Լոռի,
Շիրակ, Կոտայք, Վայոց ձոր,

Արարատ

Աջակցել համավարակի
հետևանքով մահացության
դեպքերի և հիվանդության

տարածման տեմպերի
նվազմանը` միաժամանակ

պաշտպանելով առավել խոցելի
խմբերի անվտանգությունը,
արժանապատվությունը և

բարեկեցությունը:

Ընթացքի մեջ

37 «Անել ավելին, անել ավելի լավ» ՀՀ
Թեժ գծի կարճ համարի
գործարկում/Հանրային

իրազեկման գործողություններ։
Ավարտված

38 «Ռեսուրսների մոբիլիզացում» ՀՀ
Զարգացնել ՀԿԽԸ ֆինանսական

կայունությունը ռեսուրսների
մոբիլիզացման միջոցով և

մշակել ներդրումային պլան։
Ավարտված

39
«Իրազեկվածության

բարձրացման արշավներ
նվիրված ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի

համաշխարհային օրվան»
ՀՀ

Բարձրացնել հանրային
իրազեկվածությունը ՄԻԱՎ

ոլորտում, բարձրացնել
միգրանտների և

փախստականների՝ որպես
բարձր ռիսկային խմբերի

իրազեկվածությունը, նվազեցնել
ՄԻԱՎ-ով հիվանդների

նկատմամբ վերաբերմունքը,
հանրության ուշադրությունը

հրավիրել ՄԻԱՎ-ի վրա։

Ավարտված

40

«Հայաստանի մարզերում ՀԿԽԸ
Մարզային մասնաճյուղերի

կարողությունների զարգացում՝
սննդի աջակցության ծրագրի

միջոցով »

Արագածոտնի, Արարատի,
Կոտայքի,Արմավիրի, Լոռու,

Տավուշի, Վայոց Ձորի, Շիրակի
մարզեր

Միայնակ տարեցների և
Հաշմանդամություն ունեցող

անձանց բարեկեցության
բարելավում ՀԿԽԸ մարզային

մասնաճյուղերի
կարողությունների զարգացման

միջոցով։

Ընթացքի մեջ

41
«Կանխիկ դրամական
աջակցություն ԼՂ-ից
տեղահանվածներին»

ՀՀ
Կոմունալ վարձավճարների

տրամադրում ապաստաններում
բնակվող տեղահանվածներին

Ընթացքի մեջ

7. Հանրային միջոցներով իրականացված ծրագրեր՝

Հ/Հ 7.1 Ծրագրի անվանումը 7.2 Վայրը 7.3 Կարգավիճակը 7.4 Նպատակը 7.5 Հիմնական
արդյունքները

1

«Տարեցներին և
հաշմանդամություն

ունեցող անձանց
շուրջօրյա խնամքի
ծառայություններ»

ՀՀ Շիրակի մարզ,
քԳյումրի Ընթացքի մեջ

Ապահովել խնամվող
անձանց ընտանեկանին

առավել մոտ սոցիալ-
կենցաղային պայմաններ

բարելավված կյանքի
որակ տնային

ծառայությունների
հասանելիության միջոցով

2

«Խարանի և
խտրականության

նվազեցում և սոցիալ-
հոգեբանական

աջակցություն ՏԲ
հիվանդներին»

ՀՀ բոլոր մարզեր և քաղաք
Երևան Ընթացքի մեջ

Համայնքային
կամավորների միջոցով
սոցիալ-հոգեբանական

աջակցության
տրամադրում, իրազեկում,

խարամի և
խտրականության դեմ

պայքար

բարելավված բուժման
հետևողականություն,
նվազեցված խարան և
խտրականությու ՏԲ

հիվանդների հանդեպ

8. Տարեկան մուտքեր՝

8.1 Դրամական միջոցները 5,174,517,663.7

8.2 Գույքը 608,568,200

Ընդամենը 5,783,085,863.7

9. Հանրային միջոցներ և ստացման աղբյուրներ



Հ/Հ 9.1 Դրամական միջոցները 9.3 Ստացման աղբյուրները

1 231,315,200 ՀՀ աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարություն

2 40,281,866 ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

3 150,000 Դիտակի համայնքապետարան

4 600,000 Մասիսի քաղաքապետարան

5 150,000 Ղուկասավանի համայնքպետարան

6 100,000 Նոր Կյուրին համայնք

7 100,000 Մարմարաշենի համայնքապետարան

8 100,000 Հայանիստի համայքապետարան

9 300,000 Հրազդանի քաղաքապետարան

10 960,000 Իջևանի քաղաքապետարան

11 240,000 Գանձաքարի համայքապետարան

12 300,000 Գետահովիտի համայնքապետարան

13 300,000 Աչաջուրի համայնքապետարան

14 200,000 Սևանի քաղաքապետարան

15 400,000 Աշտարակի քաղաքապետարան

Հ/Հ 9.2 Գույքը

1

Ընդամենը 275,497,066

10. Օգտագործված դրամական միջոցները և/կամ շարժական/անշարժ գույքը՝

10.1 Դրամական միջոցները 5,197,365,783.4

10.2 Գույքը

Հ/Հ 10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

1 Աղբատար մեքենայի անհատույց տրամադրում Իջևանի
քաղաքապետարանին 25,900,000

Ընդամենը 5,223,265,783.4

11. Հանրային դրամական միջոցների և/կամ տրամադրված գույքի օգտագործումը, ծախսերը՝

11.1 Դրամական միջոցները

11.2 Գույքը

Հ/Հ 11.2.1 Տեսակը 11.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 0

12. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու՝

Հ/Հ 12.1 Տեսակը 12.2 Ստացված շահույթը 12.3 Շահույթի օգտագործումը

1 Առաջին Օգնության դասընթացներ 11,294,780
Դասընթացավարների աշխատավարձ,

դասընթացի համար անհրաժեշտ բժշկական
և գրենական պիտույքների ձեռքբերում

Ընդամենը 11,294,780

Նշումներ

2021թ ընթացքում անհատույց օգտագործման իրավունքով  ՀՀ Կառավարության կողմից տրամադրվել է անշարժ գույք։

Կից ներկայացվում է՝

Աուդիտորի եզրակացություն՝ ________22________ թերթից
թերթերի քանակը

Գործադիր մարմնի ղեկավար ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն

Գլխավոր հաշվապահ ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն
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