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Հարգելի ընթերցող,
Մեր տեսլականն է ստեղծել ﬕ այնպիսի աշխարհ, որտեղ յٳրաքանչյٳր ոք ٳնի ապրել ٳպատշաճ վայր: Մենք` «Հաբիթաթ ֆոր Հյٳﬔնիթի Արﬔնիա»-ի աշխատակիցներս, լիովին ընդٳնٳմ և ջանք չենք
խնայٳմ՝ ստեղծել ٳայդ աշխարհը: Ահա թե ինչ `ٳյٳրաքանչյٳր տարի
էլ ավելի շատ ընտանիքների է պարգևٳմ ապահով և անվտանգ
ապաստան ٳնենալ ٳբերկրանքը: Հայաստանը պետք է դառնա այն
երկիրը, որտեղ յٳրաքանչյٳրը կٳնենա ապրել ٳպատշաճ կացարան:
Հաբիթաթ Արﬔնիայի 2019 ֆինանսական տարվա ծրագրերի մասին
ընթերցելիս դٳք կիմանաք, թե Հաբիթաթ Արﬔնիան քանի ընտանիքների է աջակցել հիﬓադրման օրվանից ի վեր ﬕնչև 2018թ. հٳնիսի
ավարտը (տես աջակցٳթյٳն ստացած ընտանիքների ընդհանٳր թվի
աղյٳսակը 6-րդ էջٳմ), ինչպես նաև քանի անհատ է ստացել բնակարանային աջակից ծառայٳթٳններ (տես բնակարանային աջակից ծառայٳթյٳնների աղյٳսակը 6-րդ էջٳմ):
Դٳք, իհարկե, ավելի շատ տեղեկٳթյٳններ կստանաք ﬔր առաջիկա
տարվա ծրագրերի, պլանների և կամավորական աշխատանքների
հնարավորٳթյٳնների մասին, որոնք ٳղղված են բնակարանային
պայմանների բարելավման կարիք ٳնեցող ընտանիքների աջակցٳթյանը:
Այնٳաﬔնայնիվ, ﬔր հիﬓական ձեռքբերٳմը «Հայաստանٳմ կենսապայմանների բարելավٳմ» ծրագրի ﬔկնարկն էր: Այս ծրագրի ﬕջոցով Հաբիթաթ Արﬔնիան նպատակ ٳնի ստեղծել« ٳՆորոգի» ռեսٳրսային կենտրոն:
Ձեր աջակցٳթյամբ ﬔնք կշարٳնակենք ներդնել ﬔր ջանքերը` հասնել ٳՀաբիթաթ Արﬔնիայի տեսլականին:
Միասին ﬔնք կարող ենք փոխել աշխարհը:

Լٳիզա Վարդանյան
Գործադիր տնօրեն
«Հաբիթաթ ֆոր Հյٳﬔնիթի Արﬔնիա» հիﬓադրամ
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«Հաբիթաթ ֆոր Հյٳﬔնիթի Արﬔնիա»
հիﬓադրաﬕ մասին
«Հաբիթաթ ֆոր Հյٳﬔնիթի Արﬔնիա»-ն (Հաբիթաթ Արﬔնիա) «Հաբիթաթ ֆոր Հյٳﬔնիթի Ինթերնեշնլ»-ի ազգային գրասենյակն է Հայաստանٳմ՝ հիﬓված այն համոզմٳնքի վրա, որ յٳրաքանչյٳր ոք պետք է
ٳնենա պատշաճ տٳն։
2000 թվականից ի վեր, Հաբիթաթ Արﬔնիայի ջանքերի շնորհիվ, շٳրջ
7,600 ցածր եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքներ նոր հٳյս են գտել մատչելի
բնակարանների տեսքով։
Վերջին տարիներին Հաբիթաթ Արﬔնիան ﬔծացրել է իր դերը բնակարանային պայմանների բարելավման գործٳմ՝ նպաստելով երկրٳմ
էներգախնայողٳթյան բարեփոխٳﬓերի իրականացմանը։ Համագործակցելով ֆինանսական հաստատٳթյٳնների, տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների, ինչպես նաև ﬕջազգային կազմակերպٳթյٳնների, համատիրٳթյٳնների և բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների
հետ՝ Հաբիթաթ Արﬔնիան նախաձեռնٳմ է լայնածավալ, կայٳն էներգախնայողٳթյան ծրագրեր բազմաբնակարան շենքերٳմ։
Մատչելի բնակարանային պայմաններ ստեղծելٳն ٳղղված ջանքերին
կարող է օգնել յٳրաքանչյٳր ոք՝ ֆինանսական աջակցٳթյան և կամավորٳթյան ﬕջոցով սատարելով ընտանիքներին ٳնենալ ٳժ, կայٳնٳթյٳն և ինքնավստահٳթյٳն և իրենց համար կերտել ٳառավել բարեկեցիկ կյանք։
Ապաստան շնորհելով՝ ﬔնք հզորացնٳմ ենք։ Մանրամասն տեղեկٳթյٳնների համար կարող եք այցելել www.habitat.am կայք:
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Աջակցٳթյٳն ստացած ընտանիքների ընդհանٳր թիﬖ՝
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Բնակարանային ﬕկրոֆինանսավորٳմ
Համագործակցելով ٳնիվերսալ վարկային կազմակերպٳթյٳնների
հետ՝ Հաբիթաթ Արﬔնիան իրականացնٳմ է ﬕկրոֆինանսավորման
ծրագրեր, որոնց նպատակն է ցածր և ﬕջին եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքներին հասանելի դարձնել ֆինանսական ﬕջոցներ` հնարավորٳթյٳն ստեղծելով վերանորոգել ٳև վերակառٳցել ٳիրենց կացարանները, բարելավել ٳէներգաարդյٳնավետٳթյٳնը, ջրամատակարարման
և սանիտարական պայմանները և օգտագործել ٳվերականգնվող էներգիայի աղբյٳրներ: Ծրագրերը նպատակ ٳնեն նաև կյանքի վերակոչել
պատերազﬕց տٳժած քաղաքային և գյٳղական համայնքները: Բնակարանային ﬕկրոֆինանսավորման ծրագրերի շրջանակٳմ Հաբիթաթ
Արﬔնիան 2000 թ-ից ﬕնչև 2018 թ-ի հٳնիսի 30-ն աջակցել է 4,477 ընտանիքի:
Ցածր և ﬕջին եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքների կացարաններٳմ առկա
հիﬓական խնդիրներն են գազամատակարարման վատ պայմանները,
կացարանների թերի ջերմաﬔկٳսացٳմը, ջեռٳցման, ջրամատակարարման և կոյٳղատար համակարգերի տեխնիկական վատ վիճակը,
սանիտարական հանգٳյցների և խոհանոցային պայմանների ոչ բավարար վիճակը: Պատٳհանների ջերմաﬔկٳսացٳﬓ առաջնային խնդիր
է բոլոր մարզերٳմ: Մի շարք մարզերٳմ շատ ընտանիքներ չٳնեն պատշաճ ջեռٳցման համակարգ և կացարանի տաքացման համար օգտագործٳմ են փայտ կամ գոմաղբ, որն իր հերթին բացասական ազդեցٳթյٳն է ٳնենٳմ առողջٳթյան և շրջակա ﬕջավայրի վրա:
Այս ծրագրերի շրջանակٳմ Հաբիթաթ Արﬔնիան տրամադրٳմ է նաև
տեխնիկական աջակցٳթյٳն՝ կազմակերպելով դասընթացներ մասնակից ընտանիքների, ինչպես նաև գործընկեր ֆինանսական հաստատٳթյٳնների վարկային մասնագետների համար՝ մշակելով և բաժանելով
տեղեկատվական բٳկլետներ, տրամադրելով շինարարական տեխնիկական խորհրդատվٳթյٳն: Սٳյն ծրագրերը նաև հնարավորٳթյٳն են
տալիս կամավորներին մասնակցել ٳշինարարական աշխատանքներին:
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Ծրագրի անվանٳմը` «Վերականգնվող էներգիայի
ֆինանսավորٳմ»
Ծրագրի տևողٳթյٳնը՝ օգոստոս, 2016թ. – փետրվար, 2022թ.
Ծրագրի բյٳջեն 2019 ՖՏ-ٳմ՝ $19,802
Ներդրված կապիտալ՝ ընդհանٳր $323,000, որից $230,000-ը`
Հաբիթաթ Արﬔնիայի ֆինանսավորٳմ և $93,000-ը ` «Գլոբալ
Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի համաֆինանսավորٳմ
Պլանավորված գործընկեր ընտանիքների թիվը 2019 ՖՏ-ٳմ՝ 94
Վարկի ﬕջին գٳմարը՝ $1,800
Մեկ ընտանիքի աջակցٳթյան ﬕջին գٳմարը՝ $2,010
Ծրագրի գործընկերը՝ «Գլոբալ Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ
Պահանջվող գٳմարը՝ $113,500
Հայաստանն ٳնի արևային էներգիայի ﬔծ ներٳժ. տարեկան կտրվածքով Հայաստանٳմ արևային ժաﬔրի ﬕջին քանակը կազմٳմ է 2500
ժամ: Սٳյն ծրագիրը ցածր և ﬕջին եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքներին
հնարավորٳթյٳն է տալիս ձեռք բերել և տեղադրել արևային սարքավորٳﬓեր: Արևային էներգիայի կիրառٳմը ցածր և ﬕջին եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքների կողﬕց հնարավորٳթյٳն է ընձեռٳմ վերջիններիս
ٳնենալ մատչելի տաք ջٳր և էլեկտրականٳթյٳն` ﬕաժամանակ կրճատելով էներգակիրների ծախսերը:
Բնական գազի գինը վերջին տասնամյակٳմ ավելի քան կրկնապատկվել է` բացասաբար ազդելով ցածր և ﬕջին եկամٳտ ٳնեցող բնակչٳթյան ջեռٳցման պայմանների վրա: Այսպիսով, ծրագրի հաջող իրականացٳմը զգալիորեն կﬔղմացնի էներգակիրների աճող գների ազդեցٳթյٳնը բնակչٳթյան բարեկեցٳթյան վրա:
Կազմակերպٳթյٳնը նաև բարձրացնٳմ է բնակչٳթյան իրազեկվածٳթյٳնն արևային տեխնոլոգիաների և դրանց առավելٳթյٳնների վերաբերյալ՝ կազմակերպելով դասընթացներ ծրագրին մասնակից ընտանիքների և գործընկեր ֆինանսական հաստատٳթյան վարկային մասնագետների համար:
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Ծրագրի անվանٳմը՝ «Բնակարանների վերանորոգٳմ,
էներգաարդյٳնավետٳթյան և վերականգնվող էներգիայի
համակարգեր»
Ծրագրի տևողٳթյٳնը՝ սեպտեմբեր, 2018թ. – սեպտեմբեր, 2022թ.
Ծրագրի բյٳջեն 2019 ՖՏ-ٳմ՝ $20,000
Ներդրված կապիտալ՝ ընդհանٳր $300,000, որից $200,000-ը`
Հաբիթաթ Արﬔնիայի ֆինանսավորٳմ և $100,000-ը ` Առաջին
Հիփոթեքային Ընկերٳթյٳն ؤՎԿ ՍՊԸ համաֆինանսավորմամբ
Պլանավորված գործընկեր ընտանիքների թիվը 2019 ՖՏ-ٳմ՝ 60
ընտանիք
Վարկի ﬕջին գٳմարը՝ $2,083
Մեկ ընտանիքի աջակցٳթյան ﬕջին գٳմարը՝ $2,415
Ծրագրի գործընկերը՝ «Առաջին Հիփոթեքային Ընկերٳթյٳն» ؤՎԿ
ՍՊԸ
Պահանջվող գٳմարը՝ առկա է՝ $200,000, փնտրٳմ ենք $15,000
տեխնիկական աջակցٳթյան ֆոնդեր
Ծրագրի նպատակն է մշակել ﬕկրոֆինանսավորման ծրագիր, որը
ٳղղված կլինի բնակարանային վերանորոգմանը (70-80%), էներգոարդյٳնավետٳթյան բարձրացմանը, էներգախնայող սարքավորٳﬓերի
 ٳվերականգնվող էներգիայի օգտագործմանը (20-30%), Ծրագիրը
կնպաստի շահառٳների բնակարաններٳմ հարմարավետٳթյան մակարդակի բարձրացմանը, էներգախնայողٳթյան բարելավմանը, ինչպես նաև կխթանի վերականգնվող էներգիայի օգտագործٳմը:
Ծրագրի թիրախային խٳմբ են հանդիսանٳմ Երևանٳմ և հարակից տարածքներٳմ բնակվող ցածր և ﬕջին եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքները:
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Բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգٳմ և
էներգաարդյٳնավետٳթյան բարձրացٳմ
Համատիրٳթյٳնների կարողٳթյٳնների զարգացٳմ
Ներկայٳմ բազմաբնակարան շենքերի (ԲԲՇ) կառավարٳմը և պահպանٳմը Հայաստանٳմ կարևոր խնդիր է հանդիսանٳմ: Բնակարանային
ֆոնդի ﬔծ մասը գտնվٳմ է անﬗիթար վիճակٳմ, և բացակայٳմ են
բնակարանային ֆոնդի պատշաճ պահպանման և կառավարման համակարգեր: Բազմաբնակարան շենքերի սեփականատերերի կողﬕց
վճարվող պարտադիր վճարները բավարար չեն շենքերի վերանորոգման ծախսերը հոգալ ٳհամար: Միևնٳյն ժամանակ ԲԲՇ ոլորտը կառավարող օրենսդրական դաշտը թերի է. բացակայٳմ են բնակարանային
ֆոնդի պատշաճ սպասարկٳմը, պահպանٳմը և կառավարٳﬓ ապահովող օրենսդրական բազմաթիվ դրٳյթների կիրարկման գործٳն ﬔխանիզﬓեր:
Սٳյն խնդիրը լٳծել ٳհամար Հաբիթաթ Արﬔնիան 2011թ-ին ﬔկնարկեց «Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանٳր տարածքների վերանորոգٳմ» ծրագիրը, իսկ 2013թ-ին՝ «Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյٳնավետٳթյան բարձրացٳմ ` ٳղղված ցածր եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքներին» ծրագիրը՝ ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալٳթյան հետ համագործակցٳթյամբ: Սٳյն ծրագրերը նպատակ ٳնեն ՝
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Ÿ

Մշակել և փորձարկել շենքերի վերանորոգման, էներգաարդյٳնավետٳթյան բարձրացման և պահպանման կիրառելի և արդյٳնավետ
մոդելներ

Ÿ

Զարգացնել ԲԲՇ կառավարման մարﬕնների ինստիտٳցիոնալ կարողٳթյٳնները

Ÿ

Նպաստել ԲԲՇ կառավարման, պահպանման և էերգաարդյٳնավետٳթյան բարձրացմանն ٳղղված օրենսդրական դաշտի բարելավմանը:

Վերոնշյալ նպատակներին հասնել ٳհամար Հաբիթաթ Արﬔնիան համագործակցٳմ է տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների, ֆինանսական հաստատٳթյٳնների, համատիրٳթյٳնների, ﬕջազգային կազմակերպٳթյٳնների, բնակիչների և այլ շահագրգիռ կողﬔրի հետ:
Ծրագրերի ﬔկնարկից ﬕնչև 2018թ. հٳնիսի վերջ սٳյն ծրագրերի
շրջանակٳմ 44 շենք է վերանորոգվել և աջակցٳթյٳն է տրամադրվել
2,576 ընտանիքի:
Եվրոպական Միٳթյան հետ համագործակցٳթյամբ 2014թ. Հաբիթաթ
Արﬔնիան սկսել է իրականացնել «Վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյٳնավետ օգտագործման հնարավորٳթյٳնը Վայք և Սպիտակ քաղաքներٳմ» (ՎԱԷՀՔ) ծրագիրը, որն ٳղղված է Սպիտակ և
Վայք քաղաքների բնակիչների համար էներգախնայողٳթյան կիրառելի
և արդյٳնավետ մոդել մշակելٳն և փորձարկելٳն՝ կիրառելով էներգաարդյٳնավետٳթյան կայٳն ﬕջոցառٳﬓեր և վերականգնվող էներգիայի աղբյٳրներ բազմաբնակարան և հանրային շենքերٳմ: 2018թ.
հٳնիսի վերջի դրٳթյամբ սٳյն ծրագրի շրջանակٳմ էներգաարդյٳնավետٳթյան ﬕջոցառٳﬓեր են իրականացվել 23 շենքٳմ, որից 13-ը՝
Սպիտակٳմ, իսկ 10-ը՝ Վայքٳմ, որի արդյٳնքٳմ աջակցٳթյٳն է տրամադրվել 533 ընտանիքի:
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Ծրագրի անվանٳմը` «Բազմաբնակարան շենքերի
էներգաարդյٳնավետٳթյան բարձրացٳմ ` ٳղղված ցածր
եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքներին» (ԲԲՇԷԱԲ)
Ծրագրի տևողٳթյٳնը՝ ապրիլ, 2013թ. – հٳնիս, 2019թ.
Ծրագրի բյٳջեն 2019 ՖՏ-ٳմ՝ $81,510
Ներդրված կապիտալ՝ $200,000` «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ի կողﬕց և $22,510՝
Երևանի քաղաքապետարանի կողﬕց
Պլանավորված գործընկեր ընտանիքների և շենքերի թիվը 2019 ՖՏ-ٳմ՝
180 ընտանիք, 5 շենք
Մեկ շենքին տրամադրվող վարկի ﬕջին գٳմարը՝ $3,160
Ծրագրի նվիրատٳն՝ ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալٳթյٳն
(ԱՄՆ ՄԶԳ), Հաբիթաթ Արﬔնիայի համաֆինանսավորٳմ
Ծրագրի գործընկերները՝ Երևանի քաղաքապետարան,
համատիրٳթյٳններ, «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Ծրագիրը նպատակ ٳնի բարելավել բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյٳնավետٳթյٳնը և նվազեցնել ցածր եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքների կողﬕց կատարված ծախսերը էներգակիրների վրա: Ծրագրի ﬔկնարկից ﬕնչև
2018թ. հٳնիսի վերջ սٳյն ծրագրի շրջանակٳմ էներգաարդյٳնավետٳթյան
բարձրացման աշխատանքներ են իրականացվել 13 բազմաբնակարան շենքերٳմ՝ ներառելով մٳտքերի պատٳհանների և դռների տեղադրٳմ/ջերմաﬔկٳսացٳմ, լٳսավորٳթյան համակարգի արդիականացٳմ և նկٳղների
ջերմաﬔկٳսացٳմ: Ծրագրի արդյٳնքٳմ աջակցٳթյٳն է տրամադրվել 679
ընտանիքի:
Հաբիթաթ Արﬔնիան համագործակցٳմ է տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնների, ֆինանսական հաստատٳթյٳնների, համատիրٳթյٳնների,
բնակիչների և այլ շահագրգիռ կողﬔրի հետ՝ նպատակ ٳնենալով խրախٳսել և բարելավել էներգաարդյٳնավետٳթյٳնը բազմաբնակարան շենքերٳմ: Ծրագրի շրջանակٳմ իրականացվٳմ են հետևյալ աշխատանքները՝
ԲԲՇ էներգաարդյٳնավետٳթյան բարելավմանն ٳղղված աշխատանքներ,
համատիրٳթյٳնների կարողٳթյٳնների զարգացٳմ, բնակիչների և համատիրٳթյٳնների իրազեկվածٳթյան բարձրացٳմ բազմաբնակարան շենքերٳմ էներգաարդյٳնավետ ﬕջոցառٳﬓերի իրականացման բազմակի
օգٳտների վերաբերյալ, ինստիտٳցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխٳﬓերի իրականացման ջատագովٳմ՝ ٳղղված Հայաստանٳմ բնակարանային ֆոնդի արդյٳնավետ կառավարմանն  ٳպահպանմանը և ԲԲՇ ոլորտٳմ ներդրٳմային դաշտի բարելավմանը:
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Ծրագրի անվանٳմը` «Բազմաբնակարան շենքերի
ընդհանٳր տարածքների վերանորոգٳմ»
Ծրագրի տևողٳթյٳնը՝ 2011թ. - անժամկետ
Ծրագրի բյٳջեն 2019 ՖՏ-ٳմ՝ $30,980
Ներդրված կապիտալ՝ $84,160՝ Հաբիթաթ Արﬔնիայի կողﬕց,
$49,750՝ քաղաքապետարանների կողﬕց և $26,960՝
համատիրٳթյٳնների կողﬕց
Պլանավորված գործընկեր ընտանիքների և շենքերի թիվը 2019
ՖՏ-ٳմ՝ 360 ընտանիք,10 շենք
Մեկ շենքին տրամադրվող վարկի ﬕջին գٳմարը՝ $3,500
Ծրագրի գործընկերներ՝ քաղաքապետարաններ, համատիրٳթյٳններ, «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Պահանջվող գٳմար՝ $120,000՝ ներառյալ երաշխիքային ֆոնդի
ստեղծٳմը
Հայաստանٳմ բնակարանային ֆոնդի ﬔծ մասը գտնվٳմ է անﬗիթար
վիճակٳմ: Բազմաբնակարան շենքերի սեփականատերերի կողﬕց
վճարվող պարտադիր վճարները բավարար չեն շենքերի վերանորոգման ծախսերը հոգալ ٳհամար: Սٳյն ծրագրի շրջանակٳմ Հաբիթաթ
Արﬔնիան մշակել է ֆինանսական մոդել, որը վարկավորման և սٳբսիդավորման ﬔխանիզﬓերի ﬕջոցով համատիրٳթյٳնների համար հասանելի է դարձնٳմ անհրաժեշտ ֆինանսական ﬕջոցները բազմաբնակարան շեքների ընդհանٳր օգտագործման տարածքները վերանորոգել ٳհամար: 2018թ. հٳնիսի 30-ի դրٳթյամբ ծրագրի շրջանակٳմ վերանորոգվել է 31 շենք, աջակցٳթյٳն է տրամադրվել 1,897 ընտանիքների:
Հաբիթաթ Արﬔնիան նախատեսٳմ է ստեղծել երաշխիքային ֆոնդ
($100,000)՝ վարկավորման գործընթացն ավելի դյٳրին դարձնել ٳնպատակով: Վերջինս կնպաստի նաև ծրագրٳմ նոր ֆինանսական հաստատٳթյٳնների ներգրավմանը: Միևնٳյն ժամանակ համատիրٳթյٳնները ձեռք կբերեն ֆինանսական հաստատٳթյٳնների հետ աշխատելٳ
փորձ և կսկսեն ստեղծել վարկային պատմٳթյٳն, որն իր հերթին կբերի
կայٳն համագործակցٳթյան:
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This project is funded
by the European Union

Ծրագրի անվանٳմը՝ «Վերականգնվող էներգիայի և
էներգիայի արդյٳնավետ օգտագործման հնարավորٳթյٳնը Վայք և Սպիտակ քաղաքներٳմ» (ՎԱԷՀՔ)
Ծրագրի տևողٳթյٳնը՝ դեկտեմբեր, 2014թ. – դեկտեմբեր, 2018թ.
Ծրագրի բյٳջեն 2014-2018թթ.՝ ընդաﬔնը՝ €1,687,500, որից
€1,350,000 ֆինանսավորվٳմ է Եվրոպական ﬕٳթյան կողﬕց, իսկ
€337,500՝ Սպիտակի և Վայքի քաղաքապետարանների կողﬕց
Ծրագրի բյٳջեն 2019 ՖՏ-ٳմ՝ €943,734
Պլանավորված գործընկեր ընտանիքների և շենքերի թիվը 2019
ՖՏ-ٳմ՝ 234 ընտանիք, 22 շենք, 2 արևային ֆոտովոլտայիկ կայան
Մեկ շենքի համար նախատեսված աշխատանքների ﬕջին
գٳմարը՝ €33,326
Ծրագրի գործընկերները՝ Սպիտակի քաղաքապետարան, Վայքի
քաղաքապետարան, «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
ՎԱԷՀՔ ծրագիրն ٳղղված է Սպիտակի և Վայքի բնակիչների համար
էներգախնայողٳթյան կիրառելի և արդյٳնավետ մոդել մշակելٳն և
փորձարկելٳն՝ կիրառելով էներգաարդյٳնավետٳթյան կայٳն ﬕջոցառٳﬓեր և վերականգնվող էներգիայի աղբյٳրներ բազմաբնակարան և հանրային շենքերٳմ: Ծրագիրը համահٳնչ է քաղաքապետարանների Համայնքային զարգացման կամ Կայٳն էներգիայի զարգացման գործողٳթյٳնների պլաններին՝ ըստ Քաղաքապետերի դաշնագրի
պահանջների:
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Ծրագրի շրջանակٳմ ակնկալվող արդյٳնքներն են՝
Ÿ

Տարեկան 15-30% էներգախնայողٳթյٳն ընտրված բազմաբնակարան և հանրային շենքերٳմ:

Ÿ

Ընտրված բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների իրազեկվածٳթյան բարձրացٳմ էներգաարդյٳնավետٳթյան և էներգախնայող
վարքի կարևորٳթյան մասին:

Ÿ

Սպիտակի և Վայքի քաղաքապետարանների կարողٳթյٳնների
զարգացٳմ՝ իրականացնել ٳկայٳն էներգետիկ զարգացման ծրագրեր:

Ÿ

Քաղաքապետարանների կողﬕց էներգիայի ընդհանٳր սպառման
ﬔջ վերականգնվող էներգիայի չափաբաժնի աճ:

2018թ-ի ֆինանսական տարվա վերջի դրٳթյամբ ընդհանٳր բարելավման աշխատանքները և էներգախնայող աշխատանքներն ավարտված
են Սպիտակի 13 և Վայքի 10 բազմաբնակարան շենքերٳմ: Շենքերը
դարձել են էներգախնայող՝ ապահովելով 533 ընտանիք:
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Ծրագրի անվանٳմը` «Հայաստանٳմ կենսապայմանների
բարելավٳմ»
This project is funded
by the European Union

Ծրագրի տևողٳթյٳնը՝ դեկտեմբեր, 2016թ. - դեկտեմբեր, 2018թ.
Ծրագրի բյٳջեն 2016-2018թթ.` ընդհանٳր €340 003
Ծրագրի բյٳջեն 2019 ՖՏ-ٳմ՝ €209,117
Աջակցٳթյٳն ստացող անձանց պլանավորված թիվը՝ 400 մարդ
Ծրագրի նվիրատٳն՝ Եվրոպական ﬕٳթյٳն, Հաբիթաթ Արﬔնիայի համաֆինանսավորٳմ
Ծրագրի գործընկերները՝ Հաբիթաթ ֆոր Հյٳﬔնիթի Հյٳսիսային Իռլանդիա
Հայաստանٳմ ցածր և ﬕջին եկամٳտ ٳնեցող մարդիկ (մոտ 1 ﬕլիոն) ٳնեն
տարբեր բնակարանային կարիքներ: Ցածր և ﬕջին եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքները չٳնեն կամ էլ ٳնեն սահմանափակ հնարավորٳթյٳններ՝ ձեռք
բերել ٳշինարարական, էներգաարդյٳնավետٳթյան բարձրացմանը և էներգախնայողٳթյանն ٳղղված նյٳթեր, կահٳյք կամ կենցաղային սարքավորٳﬓեր` մատչելի գներով:
Ծրագրի շրջանակٳմ Հաբիթաթ Արﬔնիան ստեղծել է «Նորոգի» ռեսٳրսային կենտրոն, որը հնարավորٳթյٳն է ընձեռٳմ ցածր և ﬕջին եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքներին ձեռք բերել նոր կամ քիչ օգտագործված, ձևափոխված և
վերանորոգված կահٳյք, շինանյٳթ և տան պարագաներ: Բացի այդ, բնակարանային աջակից ծառայٳթյٳնների ﬕջոցով հետաքրքված անձանց
գործնական խորհٳրդներ կտրամադրվեն բնակարանի կարգավիճակի,
էներգախնայողٳթյան և էներգարդյٳնավետٳթյան բարելավման վերաբերյալ: Կենտրոնը կհիﬓի աշխատանքային և ٳսٳցողական ստٳդիա և հնարավորٳթյٳն կընձեռի տարբեր կարողٳթյٳններ և զանազան մասնագիտٳթյٳններ ٳնեցող կամավորներին մասնակցել կենտրոնի աշխատանքներին, ձեռք բերել գիտելիքներ և հմտٳթյٳններ՝ ստանալով աշխատաշٳկա
մٳտք գործել ٳհնարավորٳթյٳն:
Ծրագիրը հիﬓված է դրամական նվիրատվٳթյٳնների կամ նվիրաբերված
իրերի հիման վրա՝ նոր կամ քիչ օգտագործված կահٳյքի, շինանյٳթերի և
կենցաղային սարքավորٳﬓերի, որոնք կվերանորոգվեն և կվաճառվեն՝
մատչելի գներով: Վերոնշյալ ապրանքների վաճառքը հնարավորٳթյٳն կտա
Հաբիթաթ Արﬔնիային՝ աջակցել ٳավելի շատ ընտանիքների:
Ծրագիրն առաջարկٳմ է օգտագործված ապրանքների վերմշակաման
իդեալական տարբերակ, ինչն էլ իր հերթին կբարձրացնի ռեսٳրսների արդյٳնավետ օգտագործٳմը՝ նպաստելով Հայաստանٳմ ֆիլանտրոպիկ մշակٳյթի զարգացմանն  ٳձևավորմանը:
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Աղետների ռիսկերի նվազեցٳմ և
արձագանքٳմ (ԱՌՆԱ)
Հաբիթաթ Արﬔնիան ՀՀ աղետների կառավարման թիﬕ (ՀՀԱԿԹ) և
Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորﬕ (ԱՌՆԱՊ) անդամ
է և արտակարգ իրավիճակների դեպքٳմ կներգրավվի համատեղ գործողٳթյٳններٳմ՝ աջակցել ٳՀՀ կառավարٳթյանը կյանքեր փրկել ٳև
կորٳստները նվազեցնել ٳգործٳմ:
ԱՌՆԱՊ-ի հիﬓական գործողٳթյٳնները ներառٳմ են ռիսկերի նվազեցման պատրաստվածٳթյٳն և արձագանքٳմ:
Հաբիթաթ Արﬔնիայի Աղետների պատրաստվածٳթյան և արձագանքման ռազմավարٳթյամբ սահմանվٳմ են Հաբիթաթ Արﬔնիայի աղետների արձագանքման ծրագրի սկզբٳնքները, չափանիշները, ինչպես
նաև իր՝ աղետների արձագանքման ծրագրի գործողٳթյٳնների  ٳհամագործակցٳթյան շրջանակները:
Հաբիթաթ Արﬔնիան մշակել է երկրին համապատասխանող Աղետների արձագանքման օպերատիվ պլան: Պլանը նախատեսٳմ է արձագանքման ժամանակացٳյց, գնահատման ձևաթղթեր, հաղորդակցٳթյան ստանդարտ նյٳթեր, օրինակելի բյٳջեներ և տեխնիկական լٳծٳﬓեր, որոնք կարող են կիրառվել աղետի դեպքٳմ: Հաբիթաթ Արﬔնիան մշակել է նաև «Ինչպես դիմակայել երկրաշարժերին» ձեռնարկ,
որն ٳղղված է բնակիչների՝ երկրաշարժերին դիմակայել ٳկարողٳթյٳնների զարգացմանը:
2019 ֆինանսական տարվա ընթացքٳմ Հաբիթաթ Արﬔնիան պլանավորٳմ է բաշխել մոտ 1,000 ձեռնարկ խոցելի խմբերին:
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Կամավորական աշխատանքի
հնարավորٳթյٳններ
Ցածր եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքների բնակարանային
պայմանների բարելավٳմը «Գլոբալ վիլիջ» ծրագրի ﬕջոցով
Ծրագրի տևողٳթյٳնը՝ հٳլիս, 2018թ.-հոկտեմբեր, 2018թ.
Ծրագրի բյٳջեն 2019 ՖՏ-ٳմ՝ $12,300
Ներդրված կապիտալ՝ $4,000
Պլանավորված գործընկեր ընտանիքների թիվը 2019 ՖՏ-ٳմ՝ 6
ընտանիք
Մեկ ընտանիքին տրամադրվող ﬕջին գٳմարը՝ $2,050
Ծրագրի գործընկերը՝ «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հիﬓադրամ
«Գլոբալ վիլիջ» ծրագիրը հնարավորٳթյٳն է ընձեռٳմ կամավորներին
աշխարհի տարբեր անկյٳններից ճանապարհորդել Հայաստան և
անﬕջականորեն ներգրավվել Հաբիթաթ Արﬔնիայի աշխատանքներին՝ ﬕաժամանակ ٳսٳﬓասիրելով նոր մշակٳյթ:
«Գլոբալ վիլիջ» թիﬕ անդաﬓերը ձեռք ձեռքի տված աշխատٳմ են
գործընկեր ընտանիքների և համայնքի անդաﬓերի հետ` ﬕասին բարեկարգٳմ են տներ և բարելավٳմ ցածր եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանները:
Կամավորները Հաբիթաթ Արﬔնիայի առաքելٳթյան շարժիչ ٳժն են:
Նրանց աշխատանքը նպաստٳմ է հայ ժողովրդի բարեկեցٳթյանը և
հնարավորٳթյٳն է տալիս նրանց կատարել ٳայնպիսի լայնածավալ աշխատանքներ, ինչպիսիք են՝ տան ամբողջական սվաղը, կոյٳղ ٳփոսի
փորٳմը և այլն: Մի ընտանիքից առնվազն ﬕ քանի աﬕս կպահանջվի
կատարել ٳայն, ինչ կամավորները կատարٳմ են ﬔկ շաբաթٳմ:
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Նախկինٳմ ﬕկրոֆինանսական հաստատٳթյٳնները վարկեր էին
տրամադրٳմ ընտանիքներին կամավորական թիﬕ կողﬕց կատարվող
աշխատանքների համար անհրաժեշտ շինանյٳթերը ձեռք բերել ٳնպատակով: Ներկայٳմ Հաբիթաթ Արﬔնիան համագործակցٳթյٳն է հաստատել Միավորված ﬔթոդիստների օգնٳթյան կոﬕտեի հետ («ԱՄՔՈՐ
Հայաստան»), որը ֆոնդեր է հատկացնٳմ ընտրված ընտանիքների տների վերանորոգման համար:
«ԱՄՔՈՐ Հայաստան»-ի հետ համագործակցٳթյան շրջանակٳմ Հաբիթաթ Արﬔնիան հյٳրընկալել է 4 կամավորական թիﬔրի, որոնք աջակցել են 3 ցածր եկամٳտ ٳնեցող ընտանիքների Վայոց ձորի մարզի 2 համայնքներٳմ:
2018 ՖՏ-ٳմ Հաբիթաթ Արﬔնիան տարբեր երկրներից հյٳրընկալել է
61 կամավորների, որոնք ներդրել են 1,848 ժամ թոթափել ٳանբավարար կենսապայմանների ծանր լٳծը: 2018 ՖՏ-ٳմ Հաբիթաթ Արﬔնիան
ընդٳնել է 5 կամավորական թիﬔրի` Կանադայից, Իռլանդիայից, ինչպես նաև Աﬔրիկայի Միացյալ Նահանգներից:

FAITH
IN ACTION

strangers
becoming
neighbors

STRENGTH

“

love
OPPORTUNITY

partnership

UNITY

hope

Community

MAKING A
DIFFERENCE

stability
SELF-RELIANCE

blessing
OFFERING A

FAMILY A
HAND UP
empowerment
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Ծրագրի անվանٳմը՝ «Մեկօրյա շինարարٳթյٳն»

Հաբիթաթ Արﬔնիան հրավիրٳմ է բիզնեսների, կորպորատիվ խմբերի,
կազմակերպٳթյٳնների և անհատների թիﬕ մասնակցել« ٳՄեկօրյա
շինարարٳթյٳն» ծրագրին և աջակցել ٳբնակարանային պայմանների
բարելավման կարիք ٳնեցող ընտանիքներին:
Անկախ ձեր շինարարական հմտٳթյٳններից՝ դٳք կարող եք հավաքագրել թիմ, ﬕանալ նախաձեռնٳթյանը և օգնել որևէ հայ ընտանիքի բարելավել ٳիրենց կենսապայմանները: Ծրագրի մասնակցٳթյٳնն ընձեռٳմ է արդյٳնավետ թիﬕ ձևավորման և զարգացման եզակի հնարավորٳթյٳն:
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Վերափոխելով կյանքեր…
Արսենը (47 տարեկան) և Արﬔնٳհին (37 տարեկան) վերջերս տեղափոխվել էին Արարատի մարզٳմ գտնվող Նոր Կյٳրին համայնք: Նախկինٳմ զٳյգը բնակվٳմ էր Երևանٳմ, բայց ճակատագրի բերٳմով,
աշխատանքի և ֆինանսական սահմանափակٳﬓերի պատճառով,
ստիպված էին տեղափոխվել գյٳղ, որպեսզի հող մշակեն  ٳկարողանան իրենց օրվա հացը վաստակել: Արսենը շինարար է, բայց մշտական
աշխատանք չٳնի: Երբեﬓ գյٳղٳմ կարճաժամկետ մասնավոր շինարարական աշխատանքներ է անٳմ: Նա նաև խնամٳմ է հարևանի տնային կենդանիներին՝ լրացٳցիչ գٳմարի դիմաց: Արﬔնٳհին էլ օգնٳմ է
Արսենին:
Երբ Արսենն  ٳԱրﬔնٳհին հասկացան, որ այլևս չեն կարողանٳմ հոգալ իրենց կարիքները Երևանٳմ, նրանք վաճառեցին բնակարանը և
մատչելի գնով ձեռք բերեցին նոր տٳն: Ինչևէ, տٳնը հին էր, և վերանորոգման կարիք ٳներ: Քանի որ Արսենը զբաղված էր գٳմար վաստակելով, տٳնը ﬕայնակ վերանորոգելը կարող էր տարիներ տևել: Ուստի և
նա դիﬔց Հաբիթաթ Արﬔնիա կազմակերպٳթյանը կամավորական
խٳմբ հյٳրընկալել ٳհամար:
- Դա ﬔզ համար հսկայական օգնٳթյٳն էր: Այս տٳնը չٳներ հիﬓական հարմարٳթյٳններ, և ես ի վիճակի չէի ամբողջ աշխատանքը ﬕայնակ անել: Բացի այդ, իմ կինն առողջական խնդիրներ ٳնի, իսկ այդ պայմաններٳմ ապրելը կարող էր դրանք վատթարացնել: Ես անչափ շնորհակալ եմ Հաբիթաթ Արﬔնիայից և կամավորների թիﬕց, ովքեր այդքան երկար ճանապարհ էին կտրել անցել ﬔզ օգնٳթյան ձեռք ﬔկնելٳ
համար: Ես և իմ կինը շատ հٳզված ենք  ٳդեռ չենք հավատٳմ, որ այժմ
ապրٳմ ենք ավելի բարենպաստ պայմաններٳմ, - ասٳմ է Արսենը:

Գործընկեր ընտանիքի անդամ՝ Արսեն Կնյազյան
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Աջակցٳթյան կոչ
Հայաստանٳմ դեռևս կան բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք շարٳնակٳմ են ապրել աղքատ բնակարանային պայմաններٳմ: Միացեք
ﬔր նախաձեռնٳթյանը՝ կառٳցել ٳպայծառ ապագա պատշաճ բնակարանային պայմաններ ստեղծել ٳﬕջոցով: Դٳք կարող եք
դառնալ ﬔր առաքելٳթյան մասնիկը Ձեր ֆինանսական նվիրատվٳթյٳնների և կամավորական աշխատանքի շնորհիվ: Ցանկացած
չափի նվիրատվٳթյٳն այսօր նշանակٳմ է, որ շٳտով ﬔկ այլ ընտանիք կկարողանա ապրել ապահով, պատշաճ և մատչելի կացարանٳմ: Ձեռք ձեռքի տալով՝ ﬔնք ﬕասին կարող ենք կոտրել աղքատٳթյան կապանքները:

Կատարեք նվիրատվٳթյٳն այսօր և փոխեք ընտանիքների կյանքը: Եվս ﬔկ օր աղքատ բնակարանային պայմաններٳմ ապրելը
կարող է ճակատագրական լինել սերٳնդների համար:

Հաբիթաթ Արﬔնիային արված նվիրատվٳթյٳնը չի հարկվٳմ:

Կատարեք նվիրատվٳթյٳն առցանց՝
ԱՄՆ դոլար - www.habitat.org/donate/armenia

Բանկային փոխանցٳմ՝
«Հաբիթաթ ֆոր Հյٳﬔնիթի Արﬔնիա» հիﬓադրամ, HSBC Բանկ Հայաստան
ՀՀ՝ 001-174127-001

Շնորհակալٳթյٳն
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ՀԱԲԻԹԱԹ ՖՈՐ ՀՅՈՒՄԵՆԻԹԻ ԱՐՄԵՆԻԱ
Հասցե` Երևան 0001, Հանրապետության 85 ա, բն. 9
Հեռախոս` +37410 587 188
Էլ. փոստի hասցե` info@habitat.am
Կայքէջ՝ www.habitat.am

