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 ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³Ù³íáñÝ»ñ

Կամավորականությունը և փոխադարձ 

աջակցությունը §Ֆուլեր ïնաշինական 

կենïրոնի¦ գաղափարական հիմքում 

կարևոր ïեղ են զբաղեցնում: Տեղական 

համայնքը, բարեկամները, ընկերները և 

հարևանները, ինչպես նաև միջազգային 

կամավորական խմբերը գործում են 

որպես անմիջական աջակիցներ մեր 

ընïանիքների համար՝ վերջիններիս հեï 

միասին կառուցելով պարզ, հարմարավեï 

ու մաïչելի բնակարաններ:

Եկե°ք Հայասïան 10-14 օրով`                   

կառուցելու հայ ընïանիքների հեï   

միասին և այցելելու Հայասïանի 

պաïմամշակութային հուշարձաններ:

Մուïքի դուռ                                       300$

Ներքին դուռ                                         110$

Տան բոլոր ներքին դռները                  440$

äաïուհան                                       170$

Տան բոլոր պաïուհանները                                 680$

Տանիք                                              2500$

Սանհանգույց                                   2000$

Հաïակներ                                       1100$

Ներկարարական աշխաïանքներ      500$

Ձեր ֆինանսական նվիրատվությամբ

դուք կարող եք աջակցել տան

 կարիք ունեցող  ընտանիքներին`

կատարելով առցանց նվիրատվություն մեր 

կայքի միջոցով`

Ø»Ï ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ñÅ»ùÝ ¿`
Կիսակառույց` 10 500$                                   
ìերանորոգում` 2 900$

ÎáÙÇï³ë 59, ºñ¨³Ý, 0014, ÐÐ

Ð»é.ª (374)10 20 43 90

E-mail:fcarmenia@fcharmenia.org

www.fcharmenia.org 
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2017թ. լուծվել է 58 ընïանիքների 
բնակարանի խնդիրը

2008թ.-2017թ. ընթացքում կառուցվել ու 
վերանորոգվել է 623 ïուն 

îÝ³½ñÏáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Àսï §Սոցիալական բարեփոխումները 
Հայասïանում¦ գրքի՝ Հայասïանում շուրջ 
64000 ընïանիքներ բնակարանային պայմանների 
բարելավման կարիք ունեն, որոնցից ավելի քան 
26.000 ընïանիքներ անïուն են: Նրանցից շաïերն 
ապրում են վագոն ïնակներում, նկուղներում և այլ 
ժամանակավոր կացարաններում:

Ð³Ù»·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ áõ ¹áÝáñÝ»ñ
Հայ առաքելական եկեղեցի, USAID, ìիվաՍել-ՄՏՍ, 
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիïե, Հեյýեր 
öրոջեքթ Æնթերնեյշնլ, ²ՄՆ դեսպանաïուն, ²ð¸² 
Բարեգործական հիմնադրամ, øեյ-öի-¾մ-æի ²րմենիա, 
²րմենիա Մարիոթ Երևան հյուրանոց, ՀԲÀՄ, Հայ 
կամավորների միություն, ¸եպի Հայք հիմնադրամ, 
öրայսուոթերսհաուս Կուպերս Հայասïան, IREX, 
FLEX, Հայասïան ծառաïունկ ծրագիր, ïեղական 
ինքնակառավարման մարմիններ, Երևանի պեïական 
համալսարան, ìարդանանց ասպեïներ և դուսïրեր, 
²ՄՆ խաղաղության կորպուս Հայասïանում, ̧ իլիջանի 
միջազգային դպրոց , ¸ասավանդիր Հայասïան, 
Մայքրոսոýթ և այլն:

§üáõÉ»ñ ïÝ³ßÇÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦
§Ֆուլեր ïնաշինական կենïրոնը¦ Habitat for Hu-
manity կազմակերպության հիմնադիր Միլարդ 
Ֆուլերի կողմից 2005թ.-ին սïեղծված Fuller Cent-
er for Housing կազմակերպության պաշïոնական 
գործընկերն է Հայասïանում: §Ֆուլեր ïնաշինական 
կենïրոն¦ հասարակական կազմակերպությունը 
Հայասïանում գրանցվել է 2008թ.-ի գարնանը:

¶ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹Ç Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ
(²ð¸Æ)
 ²ð¸Æ-ն հնգամյա ծրագիր է, որը մեկնարկել է 
2013թ.-ի սեպïեմբերին և ýինանսավորվում է ²ՄՆ 
Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից: 
Ծրագրի նպաïակն է Հայասïանի Սյունիքի, ìայոց 
Ձորի և Լոռու մարզերի գյուղական համայնքներում 
խթանել գյուղական զբաղվածությունը` ïնïեսական 
զարգացման խոչընդոïները վերացնելու 
ճանապարհով: Ծրագիրն աջակցություն է 
ïրամադրում գյուղաïնïեսության երեք հիմնական 
ոլորïներում` կաթի վերամշակում, մրգերի 
վերամշակում և գյուղական զբոսաշրջություն:
Æրականացնող կազմակերպություններն են 
Հայասïանի §Ֆուլեր ïնաշինական կենïրոնը¦ 
և Հեյýեր öրոջեքթ Æնթերնեյշնլ Հայկական 
Մասնաճյուղը:

²é³ù»ÉáõÃÛáõÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñ
Հայասïանի §Ֆուլեր ïաշինական կենïրոնը¦ 
բարեգործական հասարակական կազմակերպություն է, 
որն աջակցում է ցածր եկամուï ունեցող ընïանիքներին 
կառուցել և վերանորոգել պարզ, հարմարավեï և 
մաïչելի ïներ՝ ïալով նրանց երկարաժամկեï, անïոկոս 
փոխառություններ, ինչպես նաև իրականացնում է 
ïնազուրկների շահերի պաշïպանություն՝ դարձնելով այն 
խղճի հարց և գործելու մղում: ²մենամսյա եïվճարները 
մïնում են շրջանառու ýոնդ և օգïագործվում այլ 
ընïանիքների աջակցելու նպաïակով  ̀ այսպիսով 
դառնալով համայնքային զարգացման կայուն 
ýինանսական հիմք:

Վարչական, 
Դրամահավաքու
թյուն, Հանրային

կապեր
21%

Ծրագրային
79%

Հիմնադրամներ
և

կորպորացիաներ
25%

Անհատ
նվիրատուներ

32%
Պետական
աղբյուրներ

0%

Հետվճարներ
36%

FCH ԱՄՆ ներդրում
3%

GB Կամավորներ
4%


