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Հ/Հ Կազմակերպության 
անվանումը 

Համաձայնա-
գրին 
միանալու 
ամսաթիվը 

Կազմակերպության 
վերաբերյալ տվյալներ 
/Հասցեն, հեռ., 
իրավաբանական անձանց 
պետական ռեգիստրում 
գրանցման օրը, ամիսը, 
տարին, գրանցման 
համարը, էլեկտրոնային 
հասցեն, կայքի 
անվանումը/, ֆիզիկական 
անձանց դեպքում-
ազգանունը, անունը, 
հաշվառման հասցեն, 
էլեկտրոնային փոստի 
հասցեն, հեռ. 

Ներկայացուց- 
չի ազգանունը, 
անունը 

Իրականացված (վող) ծրագիր 

1 Երևան քաղաքի Նոր 
Նորք վարչական 
շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմ 

24.06.2016 թ. ք. Երևան  Գայի պող. 19, 
հեռ. /+37411518686, 
nornorqfb@mail.ru 

Ուլիխանյան 
Արմեն 

Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող 
բնակչության տարբեր խավերի հաշվառում, 
սոցիալապես անապահով անձանց բարեգործական 
ճաշարաններում ընդգրկում, կարիքավոր 
ընտանիքներին, հաշմանդամներին, միանակ 
տարեցներին դրամական և նյութական աջակցություն, 
սննդի փաթեթների տրամադրում, դպրոցահասակ 
երեխաներին` գրենական պիտույքների բաշխում, 
առողջական խնդիրներ ունեցող սոց. անապահով 
անձանց` պետ. պատվերի շրջանակում 
հետազոտություն և բուժ. օգնություն ստանալու 
նպատակով միջնորդագրերի տրամադրում, 
մասնակցություն` միայնակ ծեր հաշմանդամների 
տնային պայմաններում սոց. սպասարկում 
ծրագրերում ընդգրկելու գործընթացին, դժվար 
կացության մեջ հայտնված ընտանիքների կյանքի 
պայմանների հետազոտություն, առանց ծնողական 
խնամքի մնացած երեխաների հաշվառում 

2 Երևանի 
քաղաքապետարա-
նի աշխատակազմի 
սոցիալական 
աջակցության Նոր 
Նորքի 
տարածքային 
բաժին 

06.07.2016 թ. ք. Երևան  Գայի պող. 19, 

հեռ. +37411518635, 
nor_norqi_ststg@norq.am 

Ռաֆայելյան 
Ալինա 

ՀՀ օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին 
համապատասխան գործունեության իրականացում, 
բաժնի սպասարկման տարածքում բնակվող անձանց 
(ընտանիքների) օրենքով նախատեսված 
սոցիալական ծառայությունների տրամադրում 

mailto:nornorqfb@mail.ru


3 ՀՀ ԱՍՀՆ ՍԱՊԾ 
աշխատակազմի 
Ավանի և Նոր Նորքի 
սոցիալական 
ապահովության 
տարածքային 
բաժին 

23.06.2016 թ. ք. Երևան  Գայի պող. 19, 
հեռ. /+37460654054, 
anahit.azaryan@sif.am 

Ազարյան 
Անահիտ 

ՀՀ կենսաթոշակայի օրենքով սահմանված 
գործառույթների իրականացում: 

4 ՀՀ ԱՍՀՆ 
աշխատակազմի 
ԶՊԳ Նոր Նորքի 
զբաղվածության  
տարածքային 
բաժին 

20.06.2016 թ. ք. Երևան Բաղյան 2, հեռ. 
+37410661499, N 282.0157, 
25.11.1997թ.,  
nornorqztk@mail.ru 

Խաչատրյան 
Մանվել 

Զբաղվածության մասին ՀՀ օրենքի և զբաղվածության 
ամենամյա պետական ծրագրերի վերաբերյալ 
մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում 
ըստ իրականացվող ծրագրերի, այդ թվում 
մասնագիտական ուսուցում, գործատուի մոտ ձեռք 
բերված մասնագիտությամբ աշխատանքային փորձ 
ձեռք բերելու համար աջակցության տրամադրում և 
այլն: 

5 ՀՀ ԱՍՀՆ ՀՀ ԲՍՓԳ 
Երևանի թիվ 1 
բժշկասոցիալական 
փորձաքննական 
հանձնաժողով 

20.06.2016 թ. ք. Երևան Գյուրջյան 8, հեռ. 
+37410645940, N 
286.180.05321, 
21.04.2004թ., 
yrevan1.bsph@hhbsp.am 

Հարությունյան 
Կարինե 

Բժշկասոցիալական փորձաքննություն է 
իրականացնում, կազմում է հաշմանդամի 
վերականգնողական անհատական ծրագիր, 
մատուցում է խորհրդատվական 
սոցիալհոգեբանական ծառայություն:  

6 ՀՀ ԱՍՀՆ տնային 
պայմաններում 
միայնակ 
տարեցների և 
հաշմանդամների 
սոցիալական 
սպասարկման 
կենտրոն ՊՈԱԿ 

20.06.2016 թ. ք. Երևան Անդրանիկի 74, 
հեռ. +37410740402, N 
273.21003447, 
03.03.2003թ., 
tpmthssk@yahoo.com 

Սիմոնյան 
Սվետլանա 

Իրականացնում է Երևան քաղաքի միայնակ տարեց և 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային խնամք, 
կենցաղային սպասարկում, բժշկական և 
հոգեբանական օգնություն և խորհրդատվություն: 

7 “Զորավար 
Անդրանիկ” 
հայրենասիրական 
ՀԿ 

20.06.2016 թ. ք. Երևան Մարգարյան 27, 
հեռ. +37491439910, N 
211.171.03904, 
10.04.2006թ., 
shushimanukyan@mail.ru 

Սիմոնյան 
Ալվարդ 

Զբաղվում է Նոր Նորքի վարչական շրջանում 
բնակվող Արցախյան ազատամարտի վետերանների, 
զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների, 
տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական 
հիմնախնդիրների վերհանմամբ, սոց. աջակցություն: 

8 “Առաքելություն 
Հայաստան” ԲՀԿ 

21.06.2016 թ. ք. Երևան Հ. Ավետիսյան 
5/4, հեռ. +37410667589, N 
211.171.13241, 
22.03.2005թ., 
org@ngo.mission.am, 
esekyan@yandex.ru 

Եզեկյան 
Արմեն 

ՀՀ մարզերում միայնակ տարեցներին, 
հաշմանդամներին, անապահով անձանց տնային 
պայմաններում և ցերեկային խնամքի կենտրոններում 
սոցիալական սպասարկում, Հայաստանի աղքատ և 
կարիքավոր անձանց կենսամիջոցների բարելավում: 

9 “Նոր Նորք կանանց 
խորհուրդ” 
բարեգործական 
հիմնադրամ 

01.02.2018 թ. ք. Երևան Գայի 19, հեռ. 
+37491433024, N 
222.160.757762,  
04.03.2013թ., 
kananc.khorhurd@mail.ru 

Հարությունյան 
Ալվինա 

Օգնություն Նոր Նորքի սոցիալապես անապահով 
ընտանիքներին 
 
 
 
 

mailto:org@ngo.mission.am
mailto:esekyan@yandex.ru
mailto:kananc.khorhurd@mail.ru


10 “Հանս Քրիստիան 
Կոֆոեդ” 
բարեգործական 
հիմնադրամ 

06.07.2016 թ. ք. Երևան  Վարդաշեն 9փ. 
70շ., հեռ. +37410455865, N 
222.160.00485 
22.04.2005թ.,  
Kofoedarmenia@yahoo.com 

Խաչատրյան 
Շավարշ 

Անօթևան մարդկանց ժամանակավոր օթևանի 
տրամադրման ծառայություններ, անօթևաններին 
իրավաբանական, սոցիալ-հոգեբանական, պետական 
պատվերի շրջանակներում անվճար բուժօգնության 
տրամադրում կացարանով, սննդով, հագուստով և 
անհրաժեշտ կենցաղային պարագաներով 
ապահովում 

11 ՀՀ “Ղարաբաղ” 
բռնագաղթվածների 
և զոհված 
ազատամարտիկներ
ի ընտանիքների 
աջակցող ՀԿ 

06.07.2016 թ. ք. Երևան Գայի 19, հեռ. 
+37443601212, N 
221.171.04968,  
29.01.2009թ. 

Գալստյան 
Սիլվա 

Բարեգործություն սահմանամերձ գյուղերին, զոհված և 
վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքներին և 
հումանիտար օգնություն զորամասերին 

12 Ֆ. Նանսենի անվան 
N 150 հիմնական 
դպրոց 

22.01.2018 թ.  ք. Երևան, Բակունցի 6,  
+37410645000, N 03Ա-
057664, 31.03.2011 թ., 
fnansenschool150@mail.ru, 
school150.safe.am 

Հովհաննիսյան 
Ջուլիետա 

Ներառական կրթություն, աշակերտների սոցիալական 
ներառում, սահուն անցում մանկապարտեզից դեպի 
դպրոց, համագործակցություն ծնողների, ուսուցիչների 
և մասնագետների միջև, համագործակցություն ՀԿ-
ների հետ  

13 ԱՀԱԸՀՄ Երևանի 
„‟Շող” երեխաների 
համայնքահեն 
ցերեկային կենտրոն 

23.01.2018 թ. ք. Երևան, Կարախանյան 6,  
+37410674620(2), N 
211.060.04 648, 
03.03.2008թ., 
amaa.armenia@amaa.am, 
amaa.am 

Քերոբյան 
Նաիրա 

Աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքների 
դպրոցահասակ երեխաներին, օրական 1 անգամ տաք 
սնունդի տրամադրում, խմբային և անհատական 
սոցիալական և հոգեբանական աշխատանքների 
իրականացում, արտթերապիա, դասապատրաստում, 
ազգային պարի, համակարգչային, նկարչության և 
սպորտի խմբակների գործունեություն 

14 “Կանանց 
աջակցման 
կենտրոն” ՀԿ 

12.02.2018 թ. ք. Երևան, Սեպուհի 2/1, 
+37460525535, N 
211.171.132862,  
17.08.2012թ., 
wsc.armenia@gmail.com, 
http:/www.womensupportcen
ter.org 

Կարապետյան 
Ալվարդ 

Աջակցություն ընտանեկան բռնության ենթարկված 
կանանց և երեխաներին 

15 “Սոցիալական 
արդարություն” ՀԿ  

12.02.2018 թ. ք. Երևան, Դեմիրճյան 40 շ. 
50 բն., +37410523061, 
093693267, N 
211.171.02607,  
06.05.2004թ., 
santrosyan.eline@gmail.com 

Սանթրոսյան 
Էլինե 

Ազատազրկման վայրերում գտնվող կամ արդեն 
ազատազրկման վայրից վերադարձած անձանց 
վերականգնմանն ուղղված ծրագրեր, պրոբացիայի 
պետական ծառայությունում իրավախախտների 
վերասոցիալականացման ծրագրեր, 
դատաիրավական բարեփոխումներ, ընտանեկան 
բռնության հիմնահարցերով միջկառույցային 
համագործակցության զարգացում 

16 Ֆիզիկական անձ 08.02.2018 թ. ք. Երևան, Գայի պող. 9 շ. 
15 բն. 

Մանուկյան 
Նելլի 

Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի 
աշխատակազմի սոցիալական ապահովության, 
առողջապահության և ծրագրերի բաժին 
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