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«Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը» (COAF) բարեգործական կազմակերպություն 
է, համայնքային զարգացման ծրագրեր է իրականացնում հիմնականում փոքրաթիվ 
բնակչություն ունեցող ՀՀ քաղաքային և գյուղական համայնքներում: 
Կազմակերպության նպատակն է, երեխայակենտրոն ծրագրերի ներդրման միջոցով 
բարձրացնել գյուղաբնակների կյանքի որակը, ապահովել առողջ, կրթված, 
սոցիալապես պատասխանատու և տնտեսապես կենսունակ հանրություն: 
2003թ. մեր երկրում գործունեություն ծավալող հիմնադրամը, արդեն շուրջ 4 ամիս է՝ 
ծրագրեր է իրականացնում Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 4 
համայնքներում: Ծրագրի շրջանակներն ընդլայնելու և նորանոր համայնքներ 
ներգրավելու նպատակով մարտի 10-ին «Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի» 
գործադիր տնօրեն Անուշ Եդիգարյանը և աշխատակիցները Լոռու 
մարզպետարանում հանդիպում ունեցան Գուգարքի և Ստեփանավանի 
տարածարջանների համայնքների ղեկավարների հետ: 
Հանդիպմանը մասնակցում էին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, 
փոխմարզպետ Արսեն Դարբինյանը, մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ 
հարցերով վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանը, Զարգացման ծրագրերի և 
վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը, մարզպետարանի աշխատակիցներ:  
Արթուր Նալբանդյանն իր խոսքում կարևորեց հիմնադրամի նախաձեռնությունը 
Լոռու մարզում լայնածավալ ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ, վստահեցրեց, 
որ զանազան միջազգային ու տեղական հիմնադրամների հետ համատեղ 
աշխատանքի ու համագործակցության ուսանելի փորձ ունեցող Լոռու մարզը 
լավագույնս կնպաստի իրականացվելիք ծրագրերի բարեհաջող ընթացքին: Նա նաև 
շնորհակալություն հայտնեց հիմնադրամի տնօրինությանն ու աշխատակազմին 
ծրագրերն արագ կերպով և որակով իրագործելու համար: 
Հիմնադրամի գործադիր տնօրենն իր հերթին գոհունակություն հայտնեց մարզի 
ղեկավարին ու կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցներին 
ամենագործուն աջակցության համար և հույս հայտնեց, որ ակտիվ 
համագործակցության շնորհիվ հնարավոր կլինի նորանոր համայնքներ ներգրավել: 
Նա համոզմունք հայտնեց, որ հիմնադրամի հետ աշխատելը կոգեշնչի 
գյուղաբնակներին՝ նորովի գնահատելու սեփական ներուժը, ձգտելու և հասնելու 
որոշակի արդյունքների: 
Անուշ Եդիգարյանն անդրադարձավ նաև հիմնադրամի կողմից իրականացվող 
ծրագրերի դրույթներին, գործունեության ոլորտներին: Դրանք միտված են 
դպրոցներում կրթության որակի բարելավմանը, գյուղական համայնքներում 
առողջապահական կայուն ծառայությունների ապահովմանը, ամուր և ինքնաբավ 
սոցիալական ցանցերի ձևավորմանն ու ծառայությունների մատուցմանը և 
համայնքներում տնտեսական աճի ապահովմանը:  



Հիմնադրամի բարեգործական ծրագրերը ներառում են դպրոցների ու 
մանկապարտեզների, բուժհիմնարկների, մշակույթի տների հիմնանորոգում և 
կահավորում, ամառային ճամբարների, սպորտային միջոցառումների 
կազմակերպում, սոցմանկավարժի և հոգեբանի ինստիտուտի կայացում, 
վերապատրաստման դասընթացներ, բիզնես ծրագրերի դասընթացներ և այլն: Ա. 
Եդիգարյանը նշեց, որ ծրագրերի իրականացման կարևոր նախապայման է 
հատկապես համայնքի ղեկավարի ակտիվությունն ու համայնքային ներդրումը: Նա 
տեղեկացրեց նաև, որ հիմնադրամը առաջիկայում նախաձեռնում է Լոռու մարզում 
կառուցել «Սմարթ»՝ կրթական կենտրոն՝ տարածաշրջանի երիտասարդներին 
տարբեր մասնագիտություններ ուսուցանելու նպատակով, ինչը կօգնի նրանց 
հետագայում աշխատանք գտնել: 
Հանդիպման մասնակիցները նաև արտահայտեցին իրենց նկատառումները, հարցեր 
ուղղեցին ծրագրի ղեկավարին, ստացան պարզաբանումներ:  
Եզրափակելով խորհրդակցությունը՝ Արթուր Նալբանդյանը մեկ անգամ ևս 
համայնքների ղեկավարներին հորդորեց ամենայն լրջությամբ վերաբերվել 
մեկնարկած ծրագրերին, քանզի սկիզբ առած գործի արդյունքներով է 
պայմանավորվելու նաև ծրագրերում նոր համայնքներ ներառելու 
հավանականությունը: 

  


