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 Սույն փաս տա թուղ թը մե կն է հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե
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րին ա ջակ ցող գոր ծիք ներ, օ ժան դակ  նյու թե րի  տե ղե կա տու և 
 կազ մա կեր պու թյուն նե րի և  միու թյուն նե րի տե ղե կա տու:

 Սույն ուղե ցույ ցը ստեղծվել է «Եվ րո պա յի և  Կենտ րո նա կան 
Ա սիա յի ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖի տա րա ծա շրջա նա յին գրա սեն յա կի կող
մից մեկ նար կած հաշ ման դա մու թյուն ունե ցող ե րե խա նե րի՝ 
կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված խնա մա կալ նե րի և 
ուսու ցիչ նե րի  հա մար նա խա տես ված վեց ռե սուրս նե րի օգ տա
գո րծ ման լա վա գույն  փոր ձի քար տե զագրում, փոր ձար կում և 
 փաս տա թղթա վո րում» ծրագրի շրջա նա կում, ո րը ֆի նան սա վոր
վում է « Հա մաշ խար հա յին գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն կրթու թյան 
հիմ նադրամ»ի կող մից:
 

Ու ղե ցույ ցի ստեղծման գոր ծում ներդր ման հա մար ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖը 
շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նում Եվ րո պա յի և  Կենտ րո նա կան 
Ա սիայի ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖի տա րա ծա շրջա նա յին գրա սեն յա կին և  
ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖի Ի նո չեն տի  Հե տա զո տա կան կենտ րո նին:
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հիմնադրամ (ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ), 2022թ.
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 ՄԵԿ ՆԱՐ ԿԱՅԻՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Ե կեք սկ սենք հա ճախ տր վող հար ցե րից:

Ու՞մ համար է նախատեսված այս 
տեղեկատուն:

Այս ուղեցույցը նախատեսված է հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների ծնողների և խնամակալների 

համար, որը կարող է կիրառվել երեխայի ուսուցչի և 
դպրոցի հետ համագործակցության ընթացքում:

Ինչպե՞ս կարող եմ կիրառել այս տեղեկատուն:

Այստեղ ներկայացված է կազմակերպությունների 
ու միությունների ցանկ, որի նպատակն է միմյանց 

կապել և աջակցել հաշմանդամություն ունեցող 
ծնողներին ու խնամակալներին:  

Այս կազմակերպությունները ձեզ կարող են կապել 
այլ խնամակալների հետ և առաջարկել  

կիրառման համար այլ ռեսուրսներ:  
Կարող եք ցանկում ավելացնել նաև  
այլ համապատասխան կառույցների:
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Որտե՞ղ կարող եմ գտնել այլ 
կազմակերպությունների:

Աշխատեք ձեր երեխայի ուսուցչի կամ դպրոցի 
այլ մասնագետների հետ, հնարավոր է նրանք 

կարողանան առաջարկել այլ կազմակերպություններ 
և միություններ: Կարող եք ցանկում ավելացնել  

նաև այլ կազմակերպությունների:

Էլ որտե՞ղ կարող եմ դիմել  
օգնության համար:

Ձեր դպրոցի տնօրենը կամ մասնագետները 
նույնպես ստացել են այս ռեսուրսներից:  

Այս ռեսուրսների կիրառման լավագույն ձևը  
նրանց հետ որպես թիմ միասին աշխատելն է:
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Աշխատանքային գրքույկը պարունակում 
է գործիքներ, որոնք կօգնեն ձեզ ավելի շատ 
խորհել և աշխատել այս ուղեցույցում բարձ
րաց ված հարցերի շուրջ: Այս գործիքները 
կօգնեն ձեզ մտածել կոնկրետ լուծումների 
մա սին, որոնց կարիքը դուք հնարավոր է ունե
նաք և ինչպես գտնել դրանք:

Դպրոցների, ուսուցիչների և հաշման դա
մություն ունեցող երեխաների խնա մա կալ
ների համար այս ուղեցույցը այս փաթեթի 
առաջին փաստաթուղթն է: Այս ուղեցույցը 
կօգ նի խնա մակալներին հասկանալ իրենց 
իրա վունք ները, բացահայտել իրենց կարիք
ները, առկա խնդիրները, ինչպես նաև գտնել 
լու ծում ներ այդ խնդիրների համար:

Üºð²è²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü
àôÔºòàôÚò ÊÜ²Ø²Î²ÈÜºðÆ Ð²Ø²ð

Երևան 2022

ՅՈՒՆԻՍԵՖ 
Պետրոս Ադամյան փող. 14
Երևան, 0010, ՀՀ
+374 10 580 174
yerevan@unicef.org
www.unicef.am

© ՅՈՒՆԻՍԵՖ  2022 

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ՝ 
ԿՅԱՆՔԻ ԴԺՎԱՐԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ 
ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՀԱՄԱՐ

Երևան 2022

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

ՅՈՒՆԻՍԵՖ 
Պետրոս Ադամյան փող. 14
Երևան, 0010, ՀՀ
+374 10 580 174
yerevan@unicef.org
www.unicef.am

© ՅՈՒՆԻՍԵՖ  2022 

յուրաքանչյուր
երեխայի համար
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Կազմակերպությունների տեղեկատուում 
ներ կա յացված է Հայաստանում գոր ծող տե
ղա կան միավորումների և կազ մա կեր պու
թյուն  ների ցանկը, որոնք կարող են կապ 
ստեղ ծել և աջակցել ծնողներին կամ խնա
մա կալ ներին: Նրանց մի մասը կարող է լավ 
ռե սուրս լինել լրացուցիչ տեղեկատվության, 
լու ծում ներին միտված գաղափարների և 
մյուս ների հետ կապ հաստատելու համար:

Օժանդակ նյութերի տեղեկատուում ներկա
յա ցված են օգտակար նյութեր, տեղեկա տվու
թյուն և հղումներ: Սա օգտակար հար թակ է 
խնա մակալների համար փնտրելու իրենց կող
մից բացահայտված խնդիրների լու ծում ները: 
Բո լոր ռեսուրսներն անվճար են տրա մա
դրվում, չնայած որ հնարավոր է կարիք լինի, 
որ դպրոցը տպի այդ նյութերը խնա մա կալ նե
րի համար:
3րդ էջում ներկայացված ամփոփ աղյուսակը 
ձեզ տեղեկատվություն կտա այն մասին, թե 
որ խնդրին, կարիքին ու տարիքային խմբին է 
առավել համապատասխանում յուրաքանչյուր 
ռեսուրսը:

Երևան 2022

ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ոլորտը՝ գիտելիք և զարգացում 

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Պետրոս Ադամյան փող. 14
Երևան, 0010, ՀՀ
+374 10 580 174
yerevan@unicef.org
www.unicef.am

© ՅՈՒՆԻՍԵՖ  2022 

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

Երևան 2022

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈւ

յուրաքանչյուր
երեխայի համար

ՅՈՒՆԻՍԵՖ
Պետրոս Ադամյան փող. 14
Երևան, 0010, ՀՀ
+374 10 580 174
yerevan@unicef.org
www.unicef.am

© ՅՈՒՆԻՍԵՖ  2022 

յուրաքանչյուր
երեխայի համար
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«Ա ստ ղիկ» հաշ ման դամ ե րե խա նե րի  
ծնող նե րի ա սո ցիա ցիա 

Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, 0051, Նաի րի Զա րյան 21, 
4րդ հարկ 
(Ա րաբ կիր վար չա կան շրջան)

Հե ռա խոս +374 10 575185
+374 91 430657 (Լ ևոն Ներ սի սյան, նա խա գահ)

Էլ. փո ստ levast@netsys.am

Վեբ կայք

Ն կա րագրու թյուն. Ասոցիացիայի նպատակն է դարձնել հաշման
դա մություն ունեցող երեխաներին հասարակության լիարժեք 
ան դամներ, լուծել առողջության վերականգնման, կրթության, 
ինտե գրաց ման հետ կապված հարցերը, իրավունքների պաշտ
պա նություն, շրջակա միջավայրի հարմարեցում, ընտանիքների 
սոցիալական վիճակի բարելավում:

« Հույ սի կա մուրջ» ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, 0009, Կո րյու նի 19ա

 Հայաս տան, Տա վու շի մա րզ, Իջ ևան, Բլ բու լյան 
փո ղ., 2րդ նրբ., 4րդ տուն 
Հայաս տան, Տա վու շի մա րզ, Դի լի ջան, Շա հու մյան 15 
Հայաս տան, Տա վու շի մա րզ, Նոյեմ բե րյան, Զո րա
վար Անդրա նի կի 1 
Հայաս տան, Տա վու շի մա րզ, Բերդ, Հայկ Նա հա
պե տի 6ա

Հե ռա խոս +374 10 560143 (Եր ևան)
+263 4 5616 (Իջ ևան)
+268 2 3650 (Դի լի ջան)
+266 23670 (Նոյեմ բե րյան)
+267 21975 (Բերդ)

Էլ. փո ստ info@bridgeofhope.am

mailto:levast@netsys.am
mailto:info@bridgeofhope.am
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Վեբ կայք https://bridgeofhope.am/

Նկարագրություն. « Հույ սի կա մուրջ» ՀԿի ա ռա քե լու թյունն է 
պաշտ պա նել հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և ե րի տա
սարդ նե րի ու նրանց ըն տա նիք նե րի ի րա վունք նե րն ու ար ժա նա
պատ վու թյու նը և նպաս տել նրանց սո ցիա լա կան ներգրավ մա նը 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում։ Սա նե րա ռում է ընդհա նուր 
նե րա ռա կան կրթու թյան խթա նու մը բո լոր մա կար դակ նե րում և 
ծնող նե րի գոր ծուն մաս նակ ցու թյունն ի րենց ե րե խա նե րի կրթու
թյան գոր ծըն թա ցի ն։ 

Լ սո ղա կան խն դիր ներ ու նե ցող  
ե րե խա նե րի մայ րե րի « Հա վատ» ՀԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, 0014, Շիր վան զա դե ի 17 

Հե ռա խոս +374 10 231953

Էլ. փո ստ havatngo@gmail.com
surdoam@yahoo.com

Վեբ կայք https://www.havat.am
https://www.facebook.com/havatngo

Նկարագրություն. « Հա վատ»ը լսո ղա կան խն դիր ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ծնող նե րի հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն է։ Ի 
թի վս այլ ծրագրե րի « Հա վատ»ն ի րա կա նաց նում է ծնո ղա վար
ման առ ցանց դպ րոց ծրա գի րը, ո րը տե սա նյու թե րի շա րք է լսո ղա
կան խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի ծնող նե րին տե ղե կաց նե լու 
այն մա սին, թե ինչ պես օգ նեն ի րենց ե րե խա նե րին (https://www.
youtube.com/watch?v=QcSjZrJtd8&list=PLMMepIzQH9UIgCZ2q0W_
T14cE254GOcc&index=2)։ ՀԿի ներ քո գոր ծում է բազ մա մաս նա
գի տա կան թիմ, ո րի կազ մում կան բժի շկ ներ, խոս քի թե րա պևտ
ներ, սո ցիա լա կան աշ խա տող ներ, հո գե բան ներ, ե րա ժշ տա կան և 
պա րային թե րա պևտ ներ, ո րոնք ա ջակ ցում են լսո ղա կան խան
գա րում ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի վե րա կանգն մա նը և նպաս տում 
նրանց նե րառ մա նը հա սա րա կա կան կյան քում։ 

mailto:havatngo@gmail.com
mailto:surdoam@yahoo.com
https://www.havat.am
https://www.facebook.com/havatngo
https://www.youtube.com/watch?v=QcSj-ZrJtd8&list=PLMMepI-zQH9UIgCZ2q0W_T14cE254GOcc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QcSj-ZrJtd8&list=PLMMepI-zQH9UIgCZ2q0W_T14cE254GOcc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QcSj-ZrJtd8&list=PLMMepI-zQH9UIgCZ2q0W_T14cE254GOcc&index=2
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« Լիար ժեք կյանք» բա րե գոր ծա կան ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, Լո ռու մա րզ, Ստե փա նա վան, 1901, 

Գա րե գին Նժ դե հի 17/23
 Հայաս տան, Եր ևան, 0056, Նոր Նոր քի 3րդ 
միկրո շրջան, Բա ղյան փո ղ., 2րդ շենք 

Հե ռա խոս +374 60 755155
+374 56 22058 
+374 91 345261

Էլ. փո ստ fulllife@freenet.am

Վեբ կայք https://fulllife.am/

Նկարագրություն. « Լիար ժեք կյանք» ՀԿում գոր ծում է թեժ գիծ 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ան վճար ի րա վա բա նա կան 
ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցե լու նպա տա կո վ՝ 080001311:

« ՍՈ ՐՍ» հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
[և նրանց ըն տա նիք նե րի]  

ա ջակ ցու թյան հիմ նադ րամ
Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, Նո րք Մա րաշ վար չա կան 

շրջան, 13րդ փող., 38րդ տուն

Հե ռա խոս +374 94 288003

Էլ. փո ստ sourcefoundation1@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/SourceFoundation.am/

Նկարագրություն. « ՍՈ ՐՍ» հիմ նադ րա մի ա ռա քե լու թյունն է բա
րե լա վել հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի և նրանց ըն
տա նիք նե րի կյան քի ո րա կը, խթա նել նրանց ներգրավ վա ծու թյու
նը հա սա րա կա կան կյան քում և ստեղ ծել բա րե կե ցիկ մի ջա վայր։ Ի 
լրումն, հիմ նադ րա մի տես լա կա նն է խթա նել ե րե խա նե րի հա մար 
նե րա ռա կան մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը, ստեղ ծել ան հրա ժեշտ ծա
ռայու թյուն ներ, ինչ պես նաև նոր ո րակ հա ղոր դել նրանց կյան քին՝ 
մի ջազ գային փոր ձին և ըն դուն ված չա փո րո շիչ նե րին հա մա հունչ։

mailto:fulllife@freenet.am
mailto:sourcefoundation1@gmail.com
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« ՍՈ ՐՍ»ն աշ խա տում է բա րձ րաց նել ի րա զեկ վա ծու թյու նը և 
ա ջակ ցու թյուն հա սց նել որ քան հնա րա վոր է մեծ թվով ե րե խա նե
րի և նրանց ըն տա նիք նե րի ն։ Ի թի վս բազ մա թիվ ծրագրե րի 2017 
թվա կա նին հիմ նադ րա մը Եր ևա նում հիմ նեց ցե րե կային խնամ
քի կենտ րոն հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար, 
որ տեղ ի րա կա նաց վում են զար գաց ման և վե րա կանգ նո ղա կան 
ծրագրեր ար վես տի, խոս քի, ֆի զի կա կան թե րա պիայի մի ջո ցո վ։ 

«Ու նի սոն» ՀԿ
Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, 0002, Դե միր ճյան 36

Հե ռա խոս +374 10 522170

Էլ. փո ստ unison@unison.am

Վեբ կայք http://unison.am/

Նկարագրություն. «Ու նի սոն» ՀԿն շա հույթ չհե տա պն դող կազ
մա կեր պու թյուն է, ո րի ա ռա քե լու թյունն է ա ջակ ցել հաշ ման դա
մու թյուն ու նե ցող ան ձանց նրանց ի րա վունք նե րը խթա նե լու և 
ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցե լու մի ջո ցո վ։ «Ու նի սո նի» հիմ նած 
«Ան կախ կյան քի կենտ րոն»ը տրա մադ րում է տե ղե կու թյուն և 
ա ջակ ցու թյուն օ ժան դակ սար քե րի օգ տա գո րծ ման, հմ տու թյուն
նե րի, կրթու թյան և վե րա պատ րա ստ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի, 
ինչ պես նաև գոր ծա կա լու թյուն նե րի և հաս տա տու թյուն նե րի կոն
տակ տային տվյալ նե րի վե րա բե րյա լ։ «Ու նի սոն»ը հաշ ման դա մու
թյուն ու նե ցող ան ձանց և նրանց ըն տա նիք նե րին տրա մադ րում է 
նաև խո րհր դատ վու թյուն, ինչ պես նաև ան վճար ի րա վա բա նա
կան խո րհր դատ վա կան ծա ռայու թյուն այն մարդ կանց, ով քեր 
կար ծում են, որ ի րենց նկատ մա մբ կի րառ վել է խտ րա կա նու թյուն։ 

mailto:unison@unison.am
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« Հա վա սար ի րա վունք ներ, հա վա սար  
հնա րա վո րու թյուն ներ» (EREO) ՀԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, Զա րո բյան 32 (Կենտ րոն վար
չա կան շրջան)

Հե ռա խոս +37491181505 

Էլ. փո ստ kamo.galstyan.95@inbox.ru

Վեբ կայք https://forequalrights.org/

Նկարագրություն. ՀԿի նպա տա կն է խթա նել քա ղա քա ցիա
կան գի տակ ցու թյու նը, օ րեն քի գե րա կայու թյան վրա հի մն ված 
ար ժեք նե րը, բա նա վե ճի մշա կույ թի ձևա վո րու մը, մե ծաց նել խոս
քի ա զա տու թյան և բազ մա կար ծու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
բա րձ րաց նել հան րու թյա նը հու զող հար ցեր և ստեղ ծել օ րա կար
գային հար ցե րի վե րա բե րյալ հա մա պար փակ քն նար կում նե րի 
լայն դաշտ, հիմ նել այ լընտ րան քային կրթա կան երկ խո սու թյան 
հար թակ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան, ե րի տա սար դա կան, 
քա ղա քա կան, հան րային, գի տա կան և մշա կու թային գոր ծիչ նե
րի, լրագրո ղա կան հա մայն քի հան դի պում նե րի, քն նար կում նե րի 
և բա նա վե ճե րի հա մար, խթա նել ե րի տա սարդ նե րի և քա ղա քա
ցիա կան հա սա րա կու թյան ներգրավ վա ծու թյու նը հա սա րա կա
կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում, նպաս տել ո րո շում նե րի 
կայաց ման վրա ազ դե ցու թյան մե ծաց մա նը և պե տա կան կա
ռույց նե րի պա տաս խա նատ վու թյան բա րձ րաց մա նը, զար գաց
նել ե րի տա սարդ նե րի, քա ղա քա ցիա կան ակ տի վի ստ նե րի խմ բե
րի և լրագրող նե րի կա րո ղու թյուն նե րը և նպաս տել օ րի նա պահ, 
պա հա նջ կոտ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ձևա վոր մա նը 
այլընտ րան քային կրթա կան ծրագրե րի մի ջո ցո վ։ 

callto:+37491181505
mailto:kamo.galstyan.95@inbox.ru
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«Ե րե խա նե րի զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րոն» ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, 0056, Եր ևան, Նոր Նոր քի 3րդ միկ րո

շրջան, Գյուր ջյան 13 (Նոր Նո րք վար չա կան շրջան)

Հե ռա խոս 093 401979

Էլ. փո ստ icdc.child@gmail.com

Վեբ կայք http://autism.am/

Նկարագրություն. Ե րե խա նե րի զար գաց ման մի ջազ գային կենտ
րո նում սա նե րին օգ նում են զար գաց նե լու մտ քի, հո գու և մարմ նի 
հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք նրանց հնա րա վո րու թյուն կտան գոր
ծե լու կյան քում ար դյու նա վե տո րե ն՝ դի մա կայե լով կյան քի սո վո
րա կան և ար տա սո վոր մար տահ րա վեր նե րին և ընդհան րա պես 
ին տե գրվե լով հա սա րա կա կան կյան քում։ Բա ցի դրա նի ց՝ կենտ րո
նը մի ջա վայր է, որ տեղ ամ բո ղջ հա մայն քը կա րող է հա վաք վել և 
հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ ի րա կա նաց նել այս ա ռա քե լու թյու նը։ 

«Աու տի զմ» ազ գային հիմ նադ րամ ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, 0056, Եր ևան, Նոր Նոր քի 3րդ 

միկրո շրջան, Գյուր ջյան 13 

Հե ռա խոս (+374 91) 422505

Էլ. փո ստ lilitatajanyan@mail.ru

Վեբ կայք www.anf.am

Նկարագրություն. «Աու տի զմ» ազ գային հիմ նադ րա մը հիմ նա
դր վել է 2012 թվա կա նի ն։ Հիմ նադ րա մի նպա տա կն է նպաս տել 
աու տի զմ ու նե ցող ե րե խա նե րի, պա տա նի նե րի և մե ծա հա սակ
նե րի կրթա կան, մաս նա գի տա կան և զբաղ վա ծու թյան կա րիք նե
րի բա վա րար մա նը։ Հիմ նադ րա մի ի րա կա նաց րած աշ խա տանք
նե րը նպա տա կաուղղ ված են աու տի զմ ու նե ցող մարդ կանց և 
նրանց ըն տա նիք նե րի կյան քի ո րա կի բա րձ րաց մա նը, հան րու
թյան ի րա զեկ վա ծու թյան մե ծաց մա նը, պե տա կան մար մին նե րի 
հետ երկ խո սու թյան հաս տատ մա նը և նրանց ներգրավ մա նը աու
տի զմ ու նե ցող մարդ կանց հա սա րա կա կան կյան քում նե րա ռե լու 
գործըն թա ցում։

mailto:icdc.child@gmail.com
http://autism.am/?fbclid=IwAR3sK4PAT8J8j8LBxoW4NgIT4ZUtI0hAd7dcza1IlnJ86flYE8AKwb5dO74
mailto:lilitatajanyan@mail.ru
http://www.anf.am
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« Մենք կա րող ենք» ՀԿ
Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, Ա զա տու թյան 1/21, բն. 23

Հե ռա խոս  +374 93 344 236

Էլ. փո ստ ustadepo@epfound.am

Վեբ կայք https://hkdepo.am/en/org/wecanngo

Նկարագրություն. « Մենք կա րող ենք» ՀԿն ուղղ ված է պաշտ
պա նե լու մտա վոր խն դիր ներ ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի, ե րե խա
նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի շա հե րը, օգ նե լու մտա վոր խն դիր ներ 
ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հնա րա վո րու թյուն
նե րի մե ծաց մա նը, հա սա րա կու թյան մեջ դրա կան վե րա բեր մուն
քի ձևա վոր մա նը, ե րե խա նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի շա հե րի 
պաշտ պա նու թյա նը սե մի նար նե րի, ի րա վա կան և հո գե բա նա կան 
խո րհր դատ վու թյան, քա րո զար շավ նե րի մի ջո ցո վ՝  զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րի ներգրավ մա մբ: Կազ մա կեր պու թյան շա հա
ռու նե րն են մտա վոր խն դիր ներ ու նե ցող ե րի տա սարդ նե րը, ե րե
խա նե րը, նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րը, հաշ ման դա մու թյուն 
ու նե ցող ան ձինք: 

« Քայլ ա ռաջ» սո ցիա լա կան ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, Ա վան Ա ռի նջ, 1ին միկ րո

շրջան, 1/14րդ շենք

Հե ռա խոս 096 618822

Էլ. փո ստ ngostepforward2017@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/stepforwardngo

Նկարագրություն. « Քայլ ա ռաջ» ՀԿն ծնող նե րի կող մից հիմ նա
դր ված սո ցիա լա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն է զար
գաց ման խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին և նրանց ըն տա նիք նե
րին ա ջակ ցե լու նպա տա կո վ։ 

tel:+374 93 344 236
mailto:usta-depo@epfound.am
https://hkdepo.am/en/org/we-can-ngo
mailto:ngostepforward2017@gmail.com
https://www.facebook.com/stepforwardngo
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«Լ ռու թյան ձայ նը» ՀԿ 
Հաս ցե

Հե ռա խոս 091000161

Էլ. փո ստ lrutyandzayn@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/thevoiceofsilence13/

Նկարագրություն. Նպա տա կաուղղ ված է լսո ղու թյան կո րուստ 
ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը, մատ չե լի 
հա ղոր դակ ցու թյան ձևե րի խթան մա նը։ 

««Ա գաթ» հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա նանց 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան կենտ րոն» ՀԿ 

Հաս ցե Հայաս տան, Շի րա կի մա րզ, Գյում րի, 3114, Բաղ
րա մյան փո ղ., տուն 17

Հե ռա խոս +374312/ 41254, 42261

Էլ. փո ստ agate.ngo@gmail.com

Վեբ կայք http://agatengo.org/

Նկարագրություն. ««Ա գաթ» հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող կա
նանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան կենտ րոն» ՀԿն հիմ
նա դր վել է 2007 թվա կա նին Գյում րիում։ Խթա նում է հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող աղ ջիկ նե րի և կա նանց քա ղա քա ցիա կան, 
սո ցիալտն տե սա կան, կրթա կան, ա ռող ջա պա հա կան և մշա կու
թային ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը շա հե րի պաշտ պա նու թյան, տե
ղե կատ վու թյան տա րած ման, ի րա զե կու թյան բա րձ րաց ման և հա
մա գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցո վ։ Այն տրա մադ րում է հո գե բա նա կան 
և ի րա վա բա նա կան խո րհր դատ վու թյուն, կազ մա կեր պում է վե
րա պատ րա ստ ման բազ մաբ նույթ դա սըն թաց ներ, ո րոնք ուղղ ված 
են կա րո ղու թյուն նե րի մե ծաց մա նը, հմ տու թյուն նե րի զար գաց մա
նը, ան ձնա կան և սո ցիա լա կան ընդհա նուր կա րո ղու թյուն նե րի 
կա տա րե լա գո րծ մա նը և ի րա վա գի տակ ցու թյան բա րձ րաց մա նը։ 

mailto:lrutyandzayn@gmail.com
mailto:agate.ngo@gmail.com
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Սիփան Ասատրյան, Երևա նի քա ղա քա պե տա րան,  
տա րեց նե րի խո րհր դի ան դամ 

Հաս ցե

Հե ռա խոս 091613697

Էլ. փո ստ asatryansipan41@aspu.am

Վեբ կայք

Ն կա րագրու թյուն

«Փր կու թյուն» ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, Չե խո վի 33/1, մուտ քը՝ 

Մանան դյան փո ղո ցից 

Հե ռա խոս +374 043 000797

Էլ. փո ստ prkutyun@mail.ru

Վեբ կայք http://www.prkutyun.am/

Նկարագրություն. ««Փր կու թյուն» հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի կենտ րոն» բա րե գոր ծա կան հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը հիմ նա դր վել է 1997 թվա կա
նի ն։ Կազ մա կեր պու թյան ա ռա քե լու թյունն է ա ջակ ցել հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րին և ե րի տա սարդ նե րին, ինչ պես 
նաև նրանց ըն տա նիք նե րին սո ցիա լա կան, կրթա կան և ա ռող ջա
կան խն դիր նե րի հար ցե րում, միջ նոր դա կան և հու մա նի տար օգ
նու թյան մի ջո ցով նրանց տրա մադ րել կրթա կան, քա րոզ չա կան, 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան, խո րհր դատ վա կան և բժշ կա
կան ծա ռայու թյուն ներ հա սա րա կա կան կյան քում լիար ժեք ին տե
գրման նպա տա կո վ։ 

mailto:asatryansipan41@aspu.am
mailto:prkutyun@mail.ru
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«Է մի լի ա րե գակ» բազ մա կի հաշ ման դա մու թյուն  
ու նե ցող ե րե խա նե րի և ե րի տա սարդ նե րի կենտ րոն 

Գյում րիում 
Հաս ցե  Հայաս տան, Շի րա կի մա րզ, Գյում րի,  

Պա րույր Սևա կի 23 

Հե ռա խոս 077 725037

Էլ. փո ստ emiliaregak@gmail.com

Վեբ կայք http://emiliaregak.am/

Նկարագրություն. «Է մի լի ա րե գակ»ը հաշ ման դա մու թյուն ու նե
ցող ե րի տա սարդ նե րի ա ջա կց ման ռե սուրս կենտ րոն է Գյում րիում, 
ո րը հիմ նա դր վել է « Հայ կա կան կա րի տաս» բա րե գոր ծա կան հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան և « Կա րի տաս Ավստ րիայի» 
(Ֆե լդ կիր խի թեմ) կող մի ց։ «Է մի լի ա րե գակ»ի աշ խա տա կազ
մը ստա նձ նել է քա ղա քի հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց 
ներգրավ մա նը նպաս տե լու պար տա վո րու թյուն՝ տրա մադ րե լով 
տա րա ծք ներ, որ տեղ նրանք կա րող են փո խա դար ձա բար շփ վել 
հա մայն քի ան դամ նե րի հե տ։ Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան
ձինք ստիպ ված է ին մնալ տա նը՝ հա սա րա կու թյու նից կտր ված, 
իսկ այժմ «Է մի լի ա րե գակ»ն աշ խա տանք է տա նում նրանց ին
տե գրման ուղ ղու թյա մբ։ 

«Ա ռա քե լու թյուն Հայաս տան» բա րե գոր ծա կան ՀԿ 
Հաս ցե  Հայաս տան, Եր ևան, Գա րե գին Նժ դե հի 42 

Հե ռա խոս + 37410444792

Էլ. փո ստ org@ngo.mission.am

Վեբ կայք http://www.mission.am/

Նկարագրություն. «Ա ռա քե լու թյուն Հայաս տան»ը հիմ նա դր վել 
է 1988 թվա կա նին և դար ձել է պե տու թյան սո ցիա լա կան քա ղա
քա կա նու թյա նը զգա լի նո րա րա րա կան ներդ րում բե րող խո շոր 
կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կը Հայաս տա նում։

mailto:emiliaregak@gmail.com
callto:+37410444792
mailto:org@ngo.mission.am
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Կազ մա կեր պու թյան ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րը բազ
մաբնույթ են՝ ա պա հո վել այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք թույլ 
կտան խո ցե լի խմ բե րին պատ կա նող ան ձանց ապ րել ան կախ և 
լիար ժեք կյան քո վ՝ չա ռա նձ նա նա լով ի րենց ծա նոթ մի ջա վայ րից 
ու հա մայնք նե րից, բա վա րա րել նրանց տա րա տե սակ սո ցիա լա
կան և ա ռող ջա պա հա կան կա րիք նե րը հա մայն քային ծա ռայու
թյուն նե րի մի ջո ցով (ա ռող ջու թյուն, խնա մք, սնունդ, սո ցիա լա կան 
ա ջակ ցու թյուն, խո րհր դատ վու թյուն, բնա կա րա նի վե րա նո րո գում 
և այլն), նպաս տել տա րեց նե րի, խո ցե լի խմ բե րի ինք նօգ նու թյան 
խմ բե րի ձևա վոր մա նը և գոր ծու նեու թյա նը և նա խա ձեռ նել հան
րու թյան ի րա զեկ ման և շա հե րի պաշտ պա նու թյան ար շավ ներ, 
օգ նել խո ցե լի տե ղաբ նակ նե րին և փա խս տա կան նե րին, որ պես
զի վեր ջին նե րս չհայտն վեն մար դա սի րա կան օգ նու թյան պա սիվ 
ստա ցող նե րի դե րում և խու սա փեն նման վի ճա կի ան հու սու թյու
նից, նրանց հա մար ա պա հո վել ե կա մուտ ստա նա լու տար բեր 
հնա րա վո րու թյուն ներ և տրա մադ րել շու կայա կան տնտե սու թյան 
ներ կայիս պայ ման նե րում մր ցու նակ մաս նակ ցու թյան մի ջոց ներ 
(մաս նա գի տա կան   ու սու ցում, խո րհր դատ վու թյուն, ան տո կոս միկ
րո վար կեր, ժա մա նա կա վոր զբաղ վա ծու թյան հնա րա վո րու թյուն
ներ և այլն), լոբ բին գի մի ջո ցով հաս նել պե տա կան ռազ մա վա րու
թյուն նե րի և օ րե նսդ րա կան դաշ տե րի մշակ մա նը աղ քա տու թյան 
հիմ նա կան խն դիր նե րը հաղ թա հա րե լու հա մա ր։ 

«Ա ստ ղա ցո լք» ՀԿ 
Հաս ցե   Հայաս տան, Գե ղար քու նի քի մա րզ,  

ք. Ճամ բա րակ, Գե տափ նյա 37

Հե ռա խոս (0265) 23636

Էլ. փո ստ i.hovhan@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/astghatsolkngo

mailto:i.hovhan@gmail.com
https://www.facebook.com/astghatsolkngo
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Նկարագրություն. Կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նեու թյան հիմ
նա կան ո լո րտ նե րն են մշ տա դի տա րկ ման ծրագրե րի ի րա կա նա
ցու մը, ջա տա գո վու թյու նը, սո ցիա լա կան ձեռ նար կա տի րու թյու
նը։ Շա հա ռու նե րն են հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը 
և ե րի տա սարդ նե րը, ո րոնք ապ րում են Ճամ բա րա կի շրջա նում։ 
Կազ մա կեր պու թյան ա ռա քե լու թյունն է ա ջակ ցել հաշ ման դա մու
թյուն ու նե ցող ան ձանց նրանց  կյան քը բա րե լա վող կրթա կան, 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան ծրագրե րի մի ջո ցո վ։ 

«Ս պի տակ ձեռ նա փայտ» ՀԿ 
Հաս ցե

Հե ռա խոս 093 203655

Էլ. փո ստ spitakdzernapayt@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/WhitecaneArmenia/

Նկարագրություն. Կազ մա կեր պու թյան նպա տա կն է ա ջակ ցել 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց։ 

«« Փյու նիկ» Հայաս տա նի հաշ ման դամ նե րի 
միու թյուն» բա րե գոր ծա կան ՀԿ 

Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, Ծի ծեռ նա կա բեր դի խճու ղի 16 

Հե ռա խոս 010) 560707

Էլ. փո ստ pyunic@arminco.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/ngopyunic/; 
http://www.pyunic.org/

Նկարագրություն. « Փյու նիկ»ը հիմ նա դր վել է 1989 թվա կա նի 
փե տր վա րի ն։ Այն ի րա կա նաց նում է ծրագրեր և մա տու ցում ծա
ռայու թյուն ներ 1988ի դեկ տեմ բե րի 7ին Հայաս տա նում երկ րա
շար ժի հետ ևան քով հաշ ման դա մու թյուն ստա ցած ե րե խա նե րի ն։ 

mailto:spitakdzernapayt@gmail.com
mailto:pyunic@arminco.com
https://www.facebook.com/ngopyunic/
http://www.pyunic.org/?fbclid=IwAR1urrWGQM9_guanTS4jovMiSiFlhzt-h2t_5oDp-Zl9Jlp1InSLkE_kq0M
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Միու թյան ա ռա քե լու թյունն է ա պա հո վել հաշ ման դա մու թյուն 
ունե ցող ան ձանց լիար ժեք մաս նակ ցու թյու նը երկ րի հա սա րա կա
կան կյան քին ֆի զի կա կան, սո ցիա լա կան և հո գե բա նա կան վե րա
կանգն ման, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան, ե կա մուտ 
բե րող բիզ նես նե րի ստե ղծ ման և սպոր տի զար գաց ման ու մա րզ
ման մի ջո ցո վ։ « Փյու նիկ»ը կազ մա կեր պու թյուն է, ո րը ծա ռայու
թյուն ներ է մա տու ցում տար բեր տե սա կի հաշ ման դա մու թյուն, այդ 
թվում՝ ֆի զի կա կան հաշ ման դա մու թյուն, ան դա մա հա տում, լսո
ղու թյան կո րուստ, Դաու նի հա մախ տա նիշ և աու տի զմ սպե կտ րալ 
խան գա րում ու նե ցող ան ձանց։ Ա վե լի քան յո թա նա սուն կա մա վոր 
և աշ խա տա կազ մի քսան ան դամ ողջ տար վա ըն թաց քում ծա
ռայու թյուն ներ և ծրագրեր են ի րա կա նաց նում հատ կա պես ե րե
խա նե րի և դե ռա հաս նե րի հա մա ր։ 

« Հայ մայ րեր» ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, 0078, Եր ևան, Հա լա բյան 59, տա րա ծք 

40 (Ա ջափ նյակ վար չա կան շրջան), «Ե րա զի տուն» 

Հե ռա խոս +374 93 18 70 07

Էլ. փո ստ info@haymayrer.am

Վեբ կայք http://haymayrer.am/en/aboutngo

Նկարագրություն. « Հայ մայ րեր» ՀԿն օգ նում է ման կա կան ու
ղե ղային կաթ ված (ՄՈՒԿ) ու նե ցող ե րե խա նե րին և ա ջակ ցում 
նրանց ըն տա նիք նե րի ն։ ՀԿն գրանց վել է 26.12.2012 թ.։ « Հայ մայ
րեր» բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րա մի նպա տա կն է բա րձ րաց նել 
ՄՈՒԿ ու նե ցող ե րե խա նե րի և նրանց ծնող նե րի կյան քի ո րա կը, 
ե րե խա նե րին տրա մադ րել ան հրա ժեշտ վե րա կանգ նո ղա կան 
բու ժում, հա տուկ օր թո պե դիկ կո շիկ ներ և սար քեր, հան րու թյա
նը ի րա զե կել ՄՈՒԿ ու նե ցող ան ձանց խն դիր նե րի, ինչ պես նաև 
ընդհան րա պես հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող մարդ կանց մա սին, 
ՄՈՒԿ ու նե ցող ե րե խա նե րին և նրանց ծնող նե րին տրա մադ րել 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն, ի րա զե կել, կրթել և նպաս տել 
նրանց սո ցիա լա կան ին տե գրմա նը։ 

mailto:info@haymayrer.am
http://haymayrer.am/en/about-ngo
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«Ս կարպ» ա ռող ջա րա նա կան կենտ րոն ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, 0078, Եր ևան, Բա շին ջա ղյան փո ղ., 

2րդ նր բանցք, 10րդ շենք (Ա ջափ նյակ վար չա կան 
շրջան)

Հե ռա խոս 37410350291

Էլ. փո ստ skarpngo@mail.ru

Վեբ կայք https://www.facebook.com/skarpngo

Նկարագրություն. ՀԿի աշ խա տանք նե րն ուղղ ված են հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի խթան մա նը։ 

««Ա րևե րե խա ներ» ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան  
և զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿ 

Հաս ցե Հայաս տան, 0078, Եր ևան, Բա շին ջա ղյան փո ղ., 
2րդ նր բանցք, 10րդ շենք (Ա ջափ նյակ վար չա կան 
շրջան)

Հե ռա խոս 091 047704

Էլ. փո ստ downchildren@gmail.com

Վեբ կայք http://downchildren.am/

Նկարագրություն. ««Ա րևե րե խա ներ» ե րե խա նե րի ա ռող ջու
թյան և զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿն հիմ նա դր վել է 2018 թվա կա
նին և զբաղ վում է Դաու նի հա մախ տա նի շի, ե րե խա նե րի ա ռող
ջու թյան և զար գաց ման հար ցե րո վ։ ՀԿն ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռայու թյուն ներ է տրա մադ րում բո լոր այն ե րե խա նե րին, ո րոնց 
հա մար դրանք կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նեն, սա կայն դժ վա
րա մատ չե լի են կամ ան հա սա նե լի։ Դրանք հատ կա պես հա տուկ 
հաս տա տու թյուն նե րում ապ րող, ինչ պես նաև սո ցիա լա պես խո
ցե լի ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րն են։ ՀԿն տրա մադ րում է նաև 
սո ցիալհո գե բա նա կան ծա ռայու թյուն ներ ինչ պես ե րե խա նե րին, 
այն պես էլ նրանց ըն տա նիք նե րի ն՝ խթա նե լու նրանց սո ցիալ
հոգե բա նա կան ա դապ տա ցիա ն։ Կազ մա կեր պու թյունն ի րա կա
նաց նում է նաև կրթա կան և շա հե րի պաշտ պա նու թյան աշ խա
տանք նե ր։ 

callto:+37410350291
mailto:skarpngo@mail.ru
https://www.facebook.com/skarpngo
mailto:downchildren@gmail.com
http://downchildren.am/?fbclid=IwAR3UbmvF8hSBKoURUDRql4R5Gcjcnw1w9kr5ygMz13SwCRmvGVM9ECDE5rg
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« Հայաս տա նի ազ գային պա րա լիմ պիկ կո մի տե» ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, 0078, Եր ևան, Բա շին ջա ղյան փո ղ., 

2րդ նր բանցք, 10րդ շենք (Ա ջափ նյակ վար չա կան 
շրջան)

Հե ռա խոս (010) 560 707

Էլ. փո ստ pyunic@arminco.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/PARALYMPICARM

Նկարագրություն. « Հայաս տա նի ազ գային պա րա լիմ պիկ կո մի
տեն» (ANPC) հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն է, ո րը ստե ղծ
վել է 1994 թվա կա նի ն։ Կազ մա կեր պու թյան նպա տա կն է զար գաց
նել պա րա լիմ պիկ շար ժու մը Հայաս տա նում։ 

Հայաս տա նի ան վա սայ լա կով բաս կետ բո լի  
ֆե դե րա ցիա (WFB)

Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, Տե րյան 59 

Հե ռա խոս 094 116566

Էլ. փո ստ wbfarmenia@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/WBF
Armenia628746540973862/

Նկարագրություն. Հայաս տա նի ան վա սայ լա կով բաս կետ բո լի 
ֆե դե րա ցիան Մի ջազ գային ան վա սայ լա կով բաս կետ բո լի ֆե դե
րա ցիայի (IWBF) ան դամ է։ Հիմ նա դր վել է 2019 թվա կա նի մար տի 
12ին։ 

https://www.facebook.com/PARALYMPICARM
mailto:wbfarmenia@gmail.com
https://www.facebook.com/WBF-Armenia-628746540973862/
https://www.facebook.com/WBF-Armenia-628746540973862/
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« Հաշ ման դա մու թյուն և նե րա ռա կան զար գա ցում» 
ՀԿ 

Հաս ցե Հայաս տան, 0009, Եր ևան, Կո րյու նի 19ա, 5րդ 
հարկ (Կենտ րոն վար չա կան շրջան) 

Հե ռա խոս +374 10 56 64 63

Էլ. փո ստ didarmenia@gmail.com

Վեբ կայք http://didarmenia.am/en/home/

Նկարագրություն. « Հաշ ման դա մու թյուն և նե րա ռա կան զար
գա ցում» ՀԿի թի մը կազ մա վոր վել է 2012 թվա կա նի ն։ Իր գոր
ծու նեու թյան ա ռա ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում ՀԿն գոր
ծել է « Դի սը բի լի թի ին ֆո» ան վան մա մբ՝ տրա մադ րե լով ճշգրիտ, 
ար ժա նա հա վատ և սպա ռիչ տե ղե կատ վու թյուն հաշ ման դա մու
թյուն ու նե ցող ան ձանց մա սին Հայաս տա նում։ « Մեր նպա տա կն է 
բարձ րաց նել ի րա զե կու թյու նը հաշ ման դա մու թյան և հաշ ման դա
մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին Հայաս տա նում՝ 
բե րե լով նոր մո տե ցում ներ, և, որ ա ռա վել կար ևոր է, ա պա հո վել 
ա վե լի մեծ մատ չե լիու թյուն և ներգրավ վա ծու թյուն հաշ ման դա
մու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա մար»։ 

Հայաս տա նի խու լե րի միա վո րում 
Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, Եզ նիկ Կող բա ցու 69 

Հե ռա խոս  +37477675250, +37455877789 

Էլ. փո ստ armdeafsociety@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/ArmenianDeafSociety

Նկարագրություն. Հայաս տա նի խու լե րի միա վոր ման գոր ծու
նեու թյունն ուղղ ված է լսո ղա կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան
ձանց ի րա վունք նե րի խթան մա նն ու պաշտ պա նու թյա նը, ինչ պես 
նաև զբաղ վա ծու թյան և մաս նա գի տա կան կրթու թյան հնա րա վո
րու թյուն նե րի ստե ղծ մա նը՝ նպաս տե լու նրանց ներգրավ մա նը հա
սա րա կու թյան մե ջ։ 

tel:+37410566463
mailto:didarmenia@gmail.com
callto:+37477675250
callto:+37455877789
mailto:armdeafsociety@gmail.com
https://www.facebook.com/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D4%BD%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-Armenian-Deaf-Society-189217767923792/about/?ref=page_internal
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«« Հար մո նիա» կույր ան ձանց» ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, Հա լա բյան 9/1, բն. 83

Հե ռա խոս  098 231421

Էլ. փո ստ arabyanaram@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/Harmony.NGO.Armenia/

Նկարագրություն. ՀԿ ի ա ռա քե լու թյունն է խթա նել հայ ե րի տա
սար դու թյան գոր ծուն մաս նակ ցու թյու նը, ա ռո ղջ քա ղա քա ցիա
կան հա սա րա կու թյան կայա ցու մը և ե րի տա սարդ նե րի կող մից 
մեր երկ րի ներ կայաց վա ծու թյու նը մի ջազ գային աս պա րե զում: 
« Հար մո նիա» ՀԿն ձգ տում է նպաս տե լու ե րի տա սարդ նե րի 
ներգրավ վա ծու թյա նը, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող մարդ կանց 
ան ձնա կան զար գաց մա նը և աշ խա տան քի ո րոն ման հա մար ան
հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րի ձե ռք բեր մա նը, զար գաց նե լու ե րի
տա սարդ նե րի մտա վոր ու նա կու թյուն նե րը և մաս նա գի տա կան 
հմ տու թյուն նե րը, ե րի տա սարդ նե րին ներգրա վե լու կա մա վո րա
կան աշ խա տանք նե րում, ե րի տա սար դա կան շա րժ ման մի ջո ցով 
ձևա վո րե լու քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյուն, ա պա հո վե լու 
ե րի տա սարդ նե րի մաս նակ ցու թյու նը բնա պահ պա նա կան մի ջո
ցա ռում նե րին և զբո սա շրջու թյա նը, ինչ պես նաև զար գաց նե լու 
փո խա դա րձ կա պե րը հայ և աշ խար հի ե րի տա սար դու թյան միջև: 
Վե րը նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար կազ մա կեր պու թյու նը 
պար բե րա բար ան ցկաց նում է մար զային, ազ գային և մի ջազ
գային սե մի նար ներ, կոն վեն ցիա ներ, հան դի պում ներ, տրա մադ
րում է վե րա պատ րա ստ ման դա սըն թաց ներ, խո րհր դատ վա կան 
ծա ռայու թյուն ներ և կազ մա կեր պում է աշ խա տան քային ճամ բար
ներ:
« Հար մո նիան» շա հույթ չհե տա պն դող ե րի տա սար դա կան կազ մա
կեր պու թյուն է ա ռանց որ ևէ քա ղա քա կան պատ կա նե լու թյա ն։ Այն 
ղե կա վար վում է ե րի տա սարդ նե րի կող մից ե րի տա սարդ նե րի հա
մար: 

mailto:arabyanaram@gmail.com
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«Ար ևի շող» ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, Ար մա վի րի մա րզ, 0906, ք. Ար մա վիր, 

ՍայաթՆո վայի 10/2

Հե ռա խոս 093 340549

Էլ. փո ստ arevishogh@mail.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. ՀԿի ա ռա քե լու թյու նը Ար մա վի րում հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ձայ նը լսե լի դա րձ նե լն է, նրանց 
խն դիր նե րին ան դրա դառ նա լը և լու ծում ներ գտ նե լը։ 

« Նոր աստղ» ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, 0059, Եր ևան, Նոր Նոր քի 9րդ միկ

րո շրջան, Վիլ նյու սի 121 (թիվ 118 ման կա պար տե զի 
շեն քում, Նոր Նո րք վար չա կան շրջան) 

Հե ռա խոս 099 600169

Էլ. փո ստ norastx.h.k@bk.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. « Նոր աստղ» ՀԿի նպա տա կն է ստեղ ծել 
հար մա րա վետ կրթա կան մի ջա վայր սո ցիա լա պես խո ցե լի ըն
տա նիք նե րի ե րե խա նե րի հա մար (գլ խա վո րա պես հաշ ման դա մու
թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի)։

« Դի սը բի լի թի ին ֆո» ՀԿ 
Հաս ցե Եր ևան

Հե ռա խոս 091313367: 560143

Էլ. փո ստ Disability.dac@gmail.com

Վեբ կայք https://disabilityinfo.am/

mailto:arevishogh@mail.ru
mailto:norastx.h.k@bk.ru
mailto:Disability.dac@gmail.com
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Նկարագրություն. Տե ղե կատ վա կան ՀԿ, ո րի ա ռա քե լու թյունն է 
նպաս տել հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ներգրավ մա նը 
Հայաս տա նում, բա րձ րաց նել հան րու թյան ի րա զե կու թյու նը հաշ
ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց խն դիր նե րի մա սին, խթա նել 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց կա րո ղու թյուն նե րը, նպաս
տել նրանց լիար ժեք և ար դյու նա վետ մաս նակ ցու թյա նը հա սա րա
կա կան կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում, հա վա քել վի ճա կագրա
կան և հե տա զո տա կան տվյալ նե ր՝ մշա կե լու և ի րա կա նաց նե լու 
ան հրա ժեշտ ռազ մա վա րու թյուն ներ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ան ձանց հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ ա պա հո վե լու հա մա ր։ 

« Հայ կա կան կա րի տաս» ՀԿ 
Հաս ցե Եր ևան

Հե ռա խոս 091313367: 560143

Էլ. փո ստ info@caritas.am, caritas@caritasarmenia.org

Վեբ կայք https://caritas.am/ 
www.facebook.com/ArmenianCaritas

Նկարագրություն. « Հայ կա կան կա րի տաս»ը հիմ նադ րել է Հայ 
կա թո լիկ ե կե ղե ցին 1995 թվա կա նին « Կա թո լիկ օգ նու թյան ծա
ռայու թյուն» կազ մա կեր պու թյան լայն ա ջակ ցու թյա մբ։ Երկ րի ներ
սում ՀԿն իր ջան քե րը կենտ րո նաց նում է սո ցիա լա կան պաշտ
պա նու թյան և խնամ քի, կյան քի և կրթու թյան բա րե լավ մա նն 
ուղղ ված հա մայն քային զար գաց ման ծրագրե րի, ա ռա վել խո ցե լի 
սո ցիա լա կան խմ բե րի հա մար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն
նե րի բա րե լավ ման, միգրա ցիայի և վե րա դար ձող նե րի հա մար 
կայուն վե րաին տե գրման մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման և 
մար դա սի րա կան ու զար գաց ման աշ խա տանք նե րի ուղ ղու թյա մբ։ 
Իր գոր ծու նեու թյան սկզ բից ևեթ « Հայ կա կան կա րի տաս»ն ան
մի ջա կան ա ջակ ցու թյուն է տրա մադ րել հա զա րա վոր մարդ կանց 
Հայաս տա նի 125 հա մայնք նե րում։

mailto:info@caritas.am
mailto:caritas@caritasarmenia.org
https://caritas.am/
http://www.facebook.com/ArmenianCaritas
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« Հայ կա կան կա րի տաս»ի գոր ծու նեու թյան յոթ հիմ նա կան ուղ
ղու թյուն նե րն են ե րե խա նե րի սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը, 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց սո ցիա լա կան նե րա ռու
մը, տա րեց նե րի սո ցիա լա կան նե րա ռու մը և խնամ քը, ա ղետ նե րի 
ռիս կի նվա զե ցու մը և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ար ձա գան
քը, հա մայն քային զար գա ցու մը, միգրա ցիան և ին տեգրա ցիան, 
ՀԿի/AC  ինս տի տու ցի ո նալ զար գա ցու մը ։

« Միա սին» ՀԿ 
Հաս ցե Եր ևան

Հե ռա խոս

Էլ. փո ստ ngo.together@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/togetherngo20

Նկարագրություն. « Միա սին» հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան
ձանց շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյու նը հիմ նա դր վել է ո րոշ շա հա գրգիռ ան ձանց և ա ջակ ցող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից 2013 թվա կա նի ն։

« Փա րոս» հիմ նադ րամ 
Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, 0010, Մով սես Խո րե նա ցու 

24/2, 1ին փա կու ղի, 23րդ բն. 

Հե ռա խոս 093173173

Էլ. փո ստ paros@web.am

Վեբ կայք

Նկարագրություն. « Փա րոս» հիմ նադ րա մի ա ռա քե լու թյունն է 
ի րա կա նաց նել մար դա սի րա կան, կրթա կան, մշա կու թային և զար
գաց ման գոր ծուն ծրագրեր և ա ջակ ցել վս տա հե լի տե ղա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին Սփյուռ քի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյա մբ։ 
Հիմ նադ րա մը ձե ռք է բե րել « հա վա տա րիմ» կազ մա կեր պու թյան 
համ բավ Հայաս տա նում ծրագրե րի ի րա կա նա ցու մը վե րա հս կե լու 
գոր ծում։

mailto:ngo.together@gmail.com
https://www.facebook.com/togetherngo20
mailto:paros@web.am
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Սկ սե լով ե րե խա նե րի, հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց և ար
վես տի բնա գա վա ռում գոր ծող յոթ օ րի նա կե լի հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյու նի ց՝ հիմ նադ րա մն աշ խա
տում է, որ պես զի օգ նի կա ռու ցե լու կայուն և կեն սու նակ հայ րե նի ք՝ 
միա ժա մա նակ բա րե լա վե լով բնակ չու թյան ա ռա վել խո ցե լի խմ
բե րի կեն սա պայ ման նե րը։ ՀԿի նպա տա կն է զար գաց նել բա րձր 
ո րակ ու նե ցող և բա րոյա կան բա րձր սկզ բունք նե րով գոր ծող հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ Հայաս տա նում՝ զգա լի ո րեն 
ար դիա կա նաց նե լով նրանց աշ խա տան քային մի ջա վայ րը, տրա
մադ րե լով խոր հուրդ ներ և ան հրա ժեշտ ռե սուրս նե ր։ 

«Ող ջի» ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, Սյու նի քի մա րզ, Կա պան, Շա հու մյան 1

Հե ռա խոս

Էլ. փո ստ voghji@rambler.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. «Ող ջի» ՀԿի ա ռա քե լու թյունն է ա ջակ ցել 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց, խթա նել նրանց ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյու նը և նպաս տել նրանց սո ցիա լա կան նե
րառ մա նը։ 

« Լու սե» հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի 
սո ցիալվե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն 

Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, Իս րայե լյան 3 (Կենտ րոն 
վար չա կան շրջան)

Հե ռա խոս (011) 562335; 093753252

Էլ. փո ստ louse.center@gmail.com; gohargal@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/LouseCenter/

Նկարագրություն. Կենտ րո նը տրա մադ րում է սո ցիալվե րա
կանգ նո ղա կան ծա ռայու թյուն ներ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի ն։ 

mailto:voghji@rambler.ru
mailto:louse.center@gmail.com
mailto:gohargal@gmail.com
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« Հույ սի Մե ծա մոր» ՀԿ 
Հաս ցե Հայաս տան, Ար մա վի րի մա րզ, ք. Մե ծա մոր, 2րդ 

թա ղա մաս (թիվ 2 ման կա պար տե զի շեն քում) 

Հե ռա խոս +37477901188; +37441901188

Էլ. փո ստ huysimetsamor@yahoo.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/huysimetsamor/

Նկարագրություն. Կենտ րո նը հո գե բա նա սո ցիա լա կան վե րա
կանգ նո ղա կան ծա ռայու թյուն ներ է մա տու ցում հաշ ման դա մու
թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի ն՝ ա պա հո վե լու նրանց սո ցիա լա կան 
նե րա ռու մը հա մայն քում և ի րաց նե լու ըն տա նե կան մի ջա վայ րում 
ապ րե լու նրանց ի րա վուն քը, ինչ պես նաև նե րառ ման մի ջո ցով ըն
ձե ռե լու ծա ռայու թյուն նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն ե րե խա
նե րի մուտ քը շուր ջօ րյա խնամ քի հաս տա տու թյուն ներ կան խե լու 
նպա տա կո վ։  

«Է խո» հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող  
ան ձանց ի րա վա պաշտ պան ՀԿ 

Հաս ցե Հայաս տան, 0033, Եր ևան, Մար շալ Բաղ րա մյան 
68, 4րդ մուտք, 28րդ բն.  (Ա րաբ կիր վար չա կան 
շրջան)

Հե ռա խոս +37460489454 , +37493489454

Էլ. փո ստ info@ekho.am

Վեբ կայք https://ekho.am/: https://www.facebook.com/ekhongo

Նկարագրություն. Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան «Է խո» ՀԿն հիմ նա դր վել է 2008 
թվա կա նին հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց սո ցիա լա կան, 
բժշ կա կան և մաս նա գի տա կան վե րա կանգ նումն ա պա հո վե լու, 
նրանց հա մար մատ չե լի մի ջա վայր ստեղ ծե լու, նրանց կրթու թյան, 
զբաղ վա ծու թյան, ա ռող ջու թյան և հա սա րա կա կան կյան քին հա
վա սար մաս նակ ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ սո ցիա լա կան և 
ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ տրա մադ րե լու նպա տա կով: 

callto:+37477901188
callto:+37441901188
mailto:huysimetsamor@yahoo.com
callto:+37460489454
callto:+37493489454
mailto:info@ekho.am
https://ekho.am/
https://www.facebook.com/ekhongo
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« Հան րա պե տա կան ման կա վար ժա հո գե բա նա կան 
կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե   Հայաս տան, 0070, Եր ևան, Քա ջազ նու նու 12 

Հե ռա խոս +374 10 552495

Էլ. փո ստ hmkentron.yerevan@gmail.com

Վեբ կայք www.hmk.am         
https://www.facebook.com/hmkentron

Նկարագրություն. « Հան րա պե տա կան ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն է 
(ՊՈԱԿ), ո րը հա մա կար գում է ման կա վար ժա կան և հո գե բա նա կան 
ա ջակ ցու թյու նը Հայաս տա նում՝ տրա մադ րե լով ընդհա նուր շրջա
նակ ե րե խա նե րի հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա րի քի գնա
հատ ման և ա ջա կց ման հա մար կրթու թյան բնա գա վա ռում։ Կենտ
րո նի նպա տա կն է մե ծաց նել ե րե խա նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
մատ չե լիու թյու նը և ար դյու նա վե տու թյու նը կրթա կան գոր ծըն թա
ցում։  Կենտ րո նը տրա մադ րում է ման կա վար ժա կան և հո գե բա նա
կան ծա ռայու թյուն ներ կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի վար չա կան 
և ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րին, ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան ա ջակ ցու թյան տա րած քային կենտ րոն նե րի աշ խա տող նե րին, 
մաս նա գի տա կան հա նձ նա ժո ղով նե րին, հա տուկ կրթա կան կա
րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին, նրանց ծնող նե րին և ե րե խա նե րի 
կրթու թյան կազ մա կերպ ման մեջ շա հա գրգռ ված այլ կազ մա կեր
պու թյուն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի ն։ 

mailto:hmkentron.yerevan@gmail.com
http://www.hmk.am
https://www.facebook.com/hmkentron
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«Ա րև ե րե խայի  զար գաց ման հիմ նադ րամ»
Հաս ցե Հայաս տան, 0051, Եր ևան, Վիկ տոր Համ բար

ձումյան 4 (Ա րաբ կիր վար չա կան շրջան)

Հե ռա խոս +374  93 371 575

Էլ. փո ստ Svajyanaraqsya41@aspu.am 

Վեբ կայք https://www.facebook.com/arev.zargacman.kentron

Ն կա րագրու թյուն. «Արև զարգացման հիմնադրամը» տրա
մա դրում է երեխաների ներդաշնակ զարգացմանը նպաստող և 
ծնող ների հետ դրական փոխհարաբերությունների ստեղծ մա նը 
միտ ված բազմապիսի ծառայություններ, ներառյալ ման կա վար
ժա  հոգե բանա կան ծառայություններ զարգացման առանձնա
հատ կու թյուններ ունեցող երեխաների համար:

« Գո րի սի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ 

Հաս ցե Հայաս տան, Սյու նի քի մա րզ, 3205, Գո րիս,  
Ար զու մա նյան 6 

Հե ռա խոս +374 284 24172

Էլ. փո ստ goris.gtmak@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/gtmakg

Նկարագրություն. « Գո րի սի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ առևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր սպա սա րկ ման 
շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու թյան կազ մա
կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։ 

mailto:Svajyanaraqsya41@aspu.am
mailto:goris.gtmak@gmail.com
https://www.facebook.com/gtmakg
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« Սի սիա նի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Սյու նի քի մա րզ, 3501, Սի սիան, Կա
մոյի 5 

Հե ռա խոս  +374 283 23570

Էլ. փո ստ specialsisian13@schools.am

Վեբ կայք

Նկարագրություն. « Սի սիա նի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ առևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր սպա սա րկ ման 
շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու թյան կազ մա
կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։ 

« Կա պա նի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Սյու նի քի մա րզ, 3304, Կա պան, Լեն
հան քե րի 5 

Հե ռա խոս +374 285 25421

Էլ. փո ստ kapantmak@mail.ru

Վեբ կայք https://www.facebook.com/syunik.kapan.399

Նկարագրություն. « Կա պա նի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ առևտրային 
կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր սպա սա րկ ման 
շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու թյան կազ մա
կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

mailto:specialsisian13@schools.am
mailto:kapan-tmak@mail.ru
https://www.facebook.com/syunik.kapan.399
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«Ս տե փա նա վա նի տա րած քային ման կա վար ժա հո
գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Լո ռու մա րզ, 1904, Ստե փա նա վան, 
Ե րի տա սար դա կան 51 Yeritasardakan

Հե ռա խոս +374 256 22432

Էլ. փո ստ stepanavantmak@mail.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. «Ս տե փա նա վա նի տա րած քային ման կա
վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ 
առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր 
սպա սա րկ ման շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու
թյան կազ մա կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

« Վա նա ձո րի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե բա
նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Լո ռու մա րզ, 2006, Վա նա ձոր, Մար
շալ Բաղ րա մյան պո ղ., նրբ., 22 շենք

Հե ռա խոս  +374 322 62164

Էլ. փո ստ vanadzor.gtmak@gmail.com

Վեբ կայք https://www.facebook.com/vanadzor.gtmak

Նկարագրություն. « Վա նա ձո րի տա րած քային ման կա վար
ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ 
առևտրային կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր 
սպա սա րկ ման շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու
թյան կազ մա կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

mailto:stepanavan-tmak@mail.ru
mailto:vanadzor.gtmak@gmail.com
https://www.facebook.com/vanadzor.gtmak
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«Ս պի տա կի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե բա
նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Լո ռու մա րզ, 1805, Սպի տակ, Ի տա լա
կան թա ղա մաս 175 

Հե ռա խոս +374 255 23584

Էլ. փո ստ spitak.n1.hatuk.dp@mail.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. «Ս պի տա կի տա րած քային ման կա վար
ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ 
առևտրային կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր 
սպա սա րկ ման շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու
թյան կազ մա կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

«Ար մա վի րի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե բա
նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Ար մա վի րի մա րզ, 0905, Ար մա վիր, 
Գոր կու փո ղ.,  5րդ նրբ., 14րդ շենք (Ար մա վի րի 
տա րա ծա շրջան) 

Հե ռա խոս +374 237 25640

Էլ. փո ստ 1amhk@mail.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. «Ար մա վի րի տա րած քային ման կա վար
ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ 
առևտրային կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր 
սպա սա րկ ման շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու
թյան կազ մա կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա
րիք ունե ցող ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

mailto:spitak.n1.hatuk.dp@mail.ru
mailto:1amhk@mail.ru
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« Վա ղար շա պա տի տա րած քային ման կա վար ժա հո
գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Ար մա վի րի մա րզ, 1104, Վա ղար շա
պատ, Այ գես տա նի 20 (Էջ միած նի տա րա ծա շրջան) 

Հե ռա խոս +374 60 860216

Էլ. փո ստ vagharshapat_vagharshapat@mail.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. « Վա ղար շա պա տի տա րած քային ման կա
վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ 
առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր 
սպա սա րկ ման շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու
թյան կազ մա կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

«Եր ևա նի թիվ 1 տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ 

Հաս ցե   Հայաս տան, 0047, Եր ևան, Նոր քի այ գի ներ 247 

Հե ռա խոս  +374 10 653755

Էլ. փո ստ tmak1@mail.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. «Եր ևա նի թիվ 1 տա րած քային ման կա վար
ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ 
առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր 
սպա սա րկ ման շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու
թյան կազ մա կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

mailto:vagharshapat_vagharshapat@mail.ru
mailto:tmak-1@mail.ru


38

«Եր ևա նի թիվ 2 տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ 

Հաս ցե Հայաս տան, 0040, Եր ևան, Ա ճա ռյան փո ղ., 1ին 
փակ., 40րդ շենք (Ա վան վար չա կան շրջան) 

Հե ռա խոս +374 10 613210 

Էլ. փո ստ tiv2tmak@mail.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. «Եր ևա նի թիվ 2 տա րած քային ման կա վար
ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ 
առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր 
սպա սա րկ ման շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու
թյան կազ մա կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

«Եր ևա նի թիվ 3 տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ 

Հաս ցե Հայաս տան, 0052, Եր ևան, Ծա րավ աղ բյու րի 14 

Հե ռա խոս +374 10 285351

Էլ. փո ստ tmak_h3@mail.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. «Եր ևա նի թիվ 3 տա րած քային ման կա վար
ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ 
առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր 
սպա սա րկ ման շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու
թյան կազ մա կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

mailto:tiv2tmak@mail.ru
mailto:tmak_h3@mail.ru


39

«Եր ևա նի թիվ 4 տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ 

Հաս ցե Հայաս տան, 0070, Եր ևան, Սի մոն Վրա ցյան 5 

Հե ռա խոս +374 10 552241 

Էլ. փո ստ n4_tarackayin.ajakcman.kentron@mail.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. «Եր ևա նի թիվ 4 տա րած քային ման կա վար
ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ 
առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր 
սպա սա րկ ման շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու
թյան կազ մա կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

« Շի րա կի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Շի րա կի մա րզ, 3109, Գյում րի, Խրի
մյան Հայ րի կի 1ին թա ղա մաս, 56րդ շենք 

Հե ռա խոս +374 312 36710

Էլ. փո ստ gyumritmak13@mail.ru

Վեբ կայք https://www.facebook.com/profile.
php?id=100043949080131

Նկարագրություն. « Շի րա կի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ առևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր սպա սա րկ ման 
շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու թյան կազ մա
կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

mailto:n4_tarackayin.ajakcman.kentron@mail.ru
mailto:gyumritmak13@mail.ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043949080131
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043949080131
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«Ար թի կի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Շի րա կի մա րզ, 3001, Ար թիկ, Սա սուն
ցի Դավ թի 1 

Հե ռա խոս +374 244 52831

Էլ. փո ստ tmakartik@mail.ru

Վեբ կայք https://www.facebook.com/groups/a.tmak1/

Նկարագրություն. «Ար թի կի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ առևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր սպա սա րկ ման 
շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու թյան կազ մա
կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

«Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Ա րա գա ծոտ նի մա րզ, 0204, Աշ տա
րակ, Տիգրան Մե ծի 25 

Հե ռա խոս +374 232 35204

Էլ. փո ստ ashtarakitmak@mail.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. «Ա րա գա ծոտ նի տա րած քային ման կա վար
ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ 
առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր 
սպա սա րկ ման շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու
թյան կազ մա կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

mailto:tmakartik@mail.ru
mailto:ashtarakitmak@mail.ru
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« Տա վու շի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Եր ևան, Կո րյու նի 19ա  

Հե ռա խոս +374 10 560143

Էլ. փո ստ bridgeofhopearmenia@gmail.com

Վեբ կայք

Նկարագրություն. « Տա վու շի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ առևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր սպա սա րկ ման 
շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու թյան կազ մա
կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

« Կո տայ քի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Կո տայ քի մա րզ, Ա բո վյան, Կո տայ քի 
1/84  

Հե ռա խոս +374 222 20180

Էլ. փո ստ kotayqtmak@mail.ru

Վեբ կայք https://www.facebook.com/kotayqtmak

Նկարագրություն. « Կո տայ քի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ առևտրային 
կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր սպա սա րկ ման 
շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու թյան կազ մա
կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

mailto:bridgeofhopearmenia@gmail.com
mailto:kotayqtmak@mail.ru
https://www.facebook.com/kotayqtmak
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« Գա վա ռի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՊՈԱԿ

Հաս ցե Հայաս տան, Գե ղար քու նի քի մա րզ, Գա վառ, Մի
քայե լյան 27 

Հե ռա խոս  +374 264 24308

Էլ. փո ստ tmakgegharquniq@mail.ru

Վեբ կայք

Նկարագրություն. « Գա վա ռի տա րած քային ման կա վար ժա հո գե
բա նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն»ը պե տա կան ոչ առևտրային 
կազ մա կեր պու թյուն է (ՊՈԱԿ), որն ա ջակ ցում է իր սպա սա րկ ման 
շրջա նի կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րում կրթու թյան կազ մա
կերպ մա նը և հա տուկ կրթա կան պայ ման նե րի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի նե րառ մա նը։

mailto:tmakgegharquniq@mail.ru
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Ա ղյու սակ ներ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա ր

 Ե թե գի տեք Հայաս տա նում գոր ծող այլ ՀԿներ և քա ղա քա ցիա
կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք նե րառ ված 
չեն այս ցու ցա կում, բայց կար ծում եք, որ կա րող են ա ջակ ցել հաշ
ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի խնա մա կալ նե րին, խնդրում 
ենք օգ տա գոր ծել հետ ևյալ դա տարկ ա ղյու սակ նե րը` այդ կազ մա
կեր պու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն տրա մադ րե լու հա մար:

Հաս ցե

Հե ռա խոս  

Էլ. փո ստ

Վեբ կայք

Ն կա րագրու թյուն

Հաս ցե

Հե ռա խոս  

Էլ. փո ստ

Վեբ կայք

Ն կա րագրու թյուն
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Հաս ցե

Հե ռա խոս  

Էլ. փո ստ

Վեբ կայք

Ն կա րագրու թյուն

Հաս ցե

Հե ռա խոս  

Էլ. փո ստ

Վեբ կայք

Ն կա րագրու թյուն

Հաս ցե

Հե ռա խոս  

Էլ. փո ստ

Վեբ կայք

Ն կա րագրու թյուն
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հնարավորություններ» (EREO) ՀԿ
	«Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ 
	«Աուտիզմ» ազգային հիմնադրամ ՀԿ 
	«Մենք կարող ենք» ՀԿ
	«Քայլ առաջ» սոցիալական ՀԿ 
	«Լռության ձայնը» ՀԿ 
	««Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն» ՀԿ 
	Սիփան Ասատրյան, Երևանի քաղաքապետարան, 
տարեցների խորհրդի անդամ 
	«Փրկություն» ՀԿ 
	«Էմիլի արեգակ» բազմակի հաշմանդամություն 
ունեցող երեխաների և երիտասարդների կենտրոն Գյումրիում 
	«Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական ՀԿ 
	«Աստղացոլք» ՀԿ 
	«Սպիտակ ձեռնափայտ» ՀԿ 
	««Փյունիկ» Հայաստանի հաշմանդամների 
	միություն» բարեգործական ՀԿ 
	«Հայ մայրեր» ՀԿ 
	«Սկարպ» առողջարանական կենտրոն ՀԿ 
	««Արև-երեխաներ» երեխաների առողջության 
և զարգացման կենտրոն» ՀԿ 
	«Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» ՀԿ 
	Հայաստանի անվասայլակով բասկետբոլի 
ֆեդերացիա (WFB)
	«Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ 
	Հայաստանի խուլերի միավորում 
	««Հարմոնիա» կույր անձանց» ՀԿ 
	«Արևի շող» ՀԿ 
	«Նոր աստղ» ՀԿ 
	«Դիսըբիլիթի ինֆո» ՀԿ 
	«Հայկական կարիտաս» ՀԿ 
	«Միասին» ՀԿ 
	«Փարոս» հիմնադրամ 
	«Ողջի» ՀԿ 
	«Լուսե» հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-վերականգնողական կենտրոն 
	«Հույսի Մեծամոր» ՀԿ 
	«Էխո» հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց իրավապաշտպան ՀԿ 
	«Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Արև երեխայի  զարգացման հիմնադրամ»
	«Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ 
	«Սիսիանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Կապանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Ստեփանավանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Վանաձորի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Սպիտակի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Արմավիրի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Վաղարշապատի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Երևանի թիվ 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ 
	«Երևանի թիվ 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ 
	«Երևանի թիվ 3 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ 
	«Երևանի թիվ 4 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ 
	«Շիրակի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Արթիկի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Արագածոտնի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Տավուշի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Կոտայքի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	«Գավառի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ
	
Աղյուսակներ կազմակերպությունների համար



