
                                                                            ՑՈՒՑԱԿ 

        ՆՈՐՔ -ՄԱՐԱՇԻ    ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ   ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ   ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ    ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ   ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ                         

                                                                    ՄԻԱՑԱԾ     ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ     ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Հ/Հ Կազմակերպության անվանումը Համաձայնագրի

ն միանալու 

ամսաթիվը 

Կազմակերպության վերաբերյալ տվյալներ 

/հասցե, հեռախոս  

իրավաբանական անձանց պետական 

ռեգիստրում գրանցման օրը, ամիսը, տարին, 

գրանցման համարը, էլեկտրոնային փոստի 

հասցեն, կայքի անվանումը/,  

ֆիզիկական անձանց դեպքում – ազգանունը, 

անունը, հաշվառման հասցեն, էլեկտրոնային 

փոստի հասցեն, հեռ. 

Ներկայացուցչի 

ազգանունը, 

անունը 

Իրականացվող 

ծրագրերը 

1 Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի 

ղեկավարի աշխատակազմ 

24.06.2016թ. Ա. Արմենակյան 272, հեռ.՝ /011/ 51-87-00, էլ. 

Փոստ.՝ nork-marash@yerevan.am 

Մկրտչյան Վաղինակ 

Գևորգի 

Սոցիալական կարիքները 

բավարարելու նպատակով  

անձին, ընտանիքին,այլ 

սոցիալական խմբերին 

տրամադրվում է 

ֆինանսական , բնաիրային 

օգնություն; 

 

 

 
2 ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի 

սոցիալական ապահովության 

պետական ծառայության 

աշխատակազմ /Կենտրոն-2 

սոցիալական ապահովության 

տարածքային բաժին/ 

23.06.2016թ. ՀՀ ԱՍՀՆ ՍԱՊԾ աշխատակազմի 

<<Կենտրոն-2>> տարածքային բաժին – 

Երևան 0001, Սայաթ-Նովա 21, հեռ.՝ /060/ 65-

40-49, էլ. փոստ՝ www.social.am 
 

Սուսաննա   Սմբատի  

Սամսոնյան 

Կենսաթոշակի, նպաստի 

նշանակում  և վճարում; 

3 ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի 

զբաղվածության պետական 

գործակալության Կենտրոնի, Նորք-

Մարաշի զբաղվածության 

տարածքային կենտրոն 

20.06.2016թ. ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի զբաղվածության 

պետական գործակալության Կենտրոնի, 

Նորք-Մարաշի զբաղվածության 

տարածքային կենտրոն –Երևան 0009, 

Ջրաշատի 1, հեռ.՝ /010/ 54-08-32, էլ. Փոստ. 

kentronztk@mail.ru  ֆաքս. 519066 

Մարատ  Ռուբիկի 

Սևոյան 

Զբաղվածության մասին  ՀՀ 

օրենսդրության և 

զբաղվածության  պետական  

ծրագրերի վերաբերյալ 

մասնագիտական  

խորհրդատվության 

տրամադրում ՝ըստ 

իրականացվող ծրագրերի: 

mailto:kentronztk@mail.ru


4 ՀՀ ԱՍՀՆ աշխատակազմի 

բժշկասոցիալական 

փորձաքննության գործակալության 

Երևանի թիվ 2 բժշկասոցիալական 

փորձաքննական հանձնաժողով 

21.06.2016թ. ք. երևան, Հր. Քոչարի փ. 21շ.  հեռ.՝/010/  32-

04-16 

Էլ. Փոստ՝ yerevan2.bsph@hhbsp.am, 

URL`www.hhbsp.am 

Բաղդասարյան 

Լուսինե 

/055/ 50-34-48 

Բժշկասոցիալական 

փորձաքննություն է 

իրականացնում,կազմում է 

հաշմանդամի 

վերականգնողական 

անահատական ծրագիր, 

մատուցում է  

խորհրդատվական, 

սոցիալհոգեբանական 

ծառայություն:  
5 <<Առաքելություն Հայաստան>> 

բարեգործական ՀԿ 

27.10.2016թ. Երևան 0026, Գ. Նժդեհի 42, հեռ.՝ /010/ 44-47-

92, էլ. փոստ. org.@ngo.mission.am, URL 

www.mission.am 

Գրանցված է 22.03.2005թ. թիվ 211.171.13241 

Չախոյան  Նարինե  

 

ՀՀ մարզերում միայնակ 

տարեցներին, 

հաշմանդամներին և 

անապահով անձանց 

ցերեկային խնամքի 

կենտրոններում 

սոցիալական սպասարկում,  

աղքատ և կարիքավոր 

անձանց կենսամիջոցների 

բարելավում 
6 ՀՀ Երևանի քաղաքապետարան թիվ 2 

հատուկ /օժանդակ/ դպրոց ՊՈԱԿ 

21.06.2016թ. Երևան 0047, Նորքի այգիներ 247, հեռ.՝ /010/ 

65-37-55,  /010/ 65-03-49, էլ. Փոստ dproc-

2@mail.ru  

Գրանցված է 29.04.2013թ.  թիվ 27321003500 

Հակոբյան Ռոզա Կրթության 

առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք 

ունեցող դպրոցահասակ 

երեխաներին ուղղորդել 

հատուկ դպրոց, 

Նպաստել աշակերտների 

ուսումնական և 

դաստիարակչական 

աշխատանքների 

կազմակերպմանը; 
7 ՀՀ ԱՍՀՆ տնային պայմաններում  

միայնակ տարեցների և 

հաշմանդամների սոցիալական 

սպասարկման կենտրոն  

27.07.2017թ. ք. Երևան, Անդրանիկի 74, հեռ.՝ /010/ 74-04-02, 

74-04-51, էլ. Փոստ.՝ tpmthssk@yahoo.com 

Գրանցված է 03.03.2003թ., թիվ 273.210.03447 

Իսախանյան Հասմիկ Երևան քաղաքի միայնակ 

տարեց և 

հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց տնային խնամք, 

կենցաղային, բժշկական 

օգնություն,սպասարկում, 

սոցիալհոգեբանական և 

խորհրդատվական 

օգնություն: 

8 ՀՀ ԱՍՀՆ <<Երևանի <<Մանկան 22.06.2016թ.  ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 119, հեռ.՝ /010/ 65- Ապրոյան Գրետա Ապահովվում է ծնողազուրկ 

կամ առանց ծնողական 

mailto:yerevan2.bsph@hhbsp.am
mailto:org.@ngo.mission.am
http://www.mission.am/
mailto:dproc-2@mail.ru
mailto:dproc-2@mail.ru
mailto:tpmthssk@yahoo.com


տուն>> ՊՈԱԿ 12-91,  65-13-62,  ֆաքս.՝ /651291/, էլ. Փոստ.՝ 

mankantun1937@mail.ru 

խնամքի մնացած  

երեխաների թվին 

պատկանող երեխաների 

մշտական խնամքն, 

դաստիարակությունն և 

բուժումը: 
9 ՀՀ    ԱՍՀՆ    ՊՈԱԿ      Նորքի տուն-

ինտերնատ 

24.06.2016 Ք. Երևան Ա. Արմենակյան փողոց 197 Ա   

հեռ.010-65-27-71   

norkityninternatpoak@rambler. ru 

Հակոբյան Անահիտ Խնամքի կարիք ունեցող, 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակում հայտնված  

65 տարին լրացած  միայնակ 

չաշխատող 

կենսաթոշակառուներին 

կամ  18 տարին լրացած   

հաշմանդամություն  

ունեցող  անձանց շուրջօրյա 

լրիվ խնամք, սոցիալական 

սպասարկում և 

երկարաժամկետ  

կացարանով բնակության 

ապահովում: 
10 ՀՀ Երևանի թիվ 157 հիմնական  

դպրոց 

ՊՈԱ 

 

23.06.2016թ. 

 

Ք. Երևան  Նորքի 11-րդ փողոց 62  հեռ. 65-22-

86 Info157school@mail.ru 

Սարուխանյան  

Գոհար 

Դպրոցն ապահովում է 

կրթական ծրագրի 

կատարման անվտանգ և 

ապահով պայմաններ, 

բնականոն, 

աշխատանքային  ռեժիմ, 

բժշկական օգնություն և 

սպասարկում, նպաստում է 

հայեցի 

դաստիարակությանն ու 

հոգևոր և մշակույթային  

արժեքների 

արմատավորմանը 

 
11 ՀՀ Երևանի  Հ 61  հիմնական  դպրոց 

ՊՈԱԿ 
 

23.06.2016 

 

 

Ք. Երևան   Գ. Հովսեփյան  91  հեռ. 65-36-21 

info61shcool@mail.ru 

Լ. Մնացականյան Դպրոցն ապահովում է 

կրթական ծրագրի 

կատարման անվտանգ և 

ապահով պայմաններ, 

բնականոն, 

աշխատանքային  ռեժիմ, 

բժշկական օգնություն և 

սպասարկում, նպաստում է 



հայեցի 

դաստիարակությանն ու 

հոգևոր և մշակույթային  

արժեքների 

արմատավորմանը 

 
12 ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի 

վարչության  Կենտրոնական բաժին 

21.06.2016թ. ք. Երևան  Վրացյան 90  հեռ. 53-02-02, 56-02-02 ՀՈԲ 

պրոֆիլակտիկայի 

տեսուչ,ոստ. 

լեյտենանտ   Ա. 

Ասլանյան  

հեռ.077-859-862   

ԱԳԲ տեսուչ, ոստ. 

լեյտենանտ Հ. 

Գասպարյան     

հեռ. 098-507-600 

Ընտանեկան բռնության  

դեպքերը ժամանակին 

հայտնաբերել և 

նախականխել 

13 Հոգեբան /կամավոր  միացած  անձ/, 

դիմել է համակարգող խորհրդի 

անհատական  կազմում  ընդգրկվելու  

համար 

08.02.2018թ Ք. Երևան  Արաբկիր 39փ. 21տուն 

tamarachichian@mail.ru 

Չիչյան Թամարա Աշխատանք  երեխաների 

հետ , հոգեբան 

      

  

 

 

 

    

 

                                                                                

 

 

 

 


