սոցիալական նախագիծ

Նախաձեռնող խումբ
"Նիմբա" սոցիալական նախագծի նախաձեռնողն է "Բարեգործ վազորդների հայկական թիմ"
ՀԿ։ Կազմակերպությունը 2014 թվականից զբաղվում է ՄՈՒԿ-ով երեխաների աջակցությամբ և
վերականգնողական բուժման նպատակով բարեգործական վազքային արշավների
կազմակերպմամբ:
Թիմի առաջին բարեգործական վազքը տեղի է ունեցել 2014 թ մայիսի 4-ին: Այն իր շուրջ
համախմբել է ավելի քան 120 վազորդի, ովքեր աջակցել են ՄՈւԿ-ով 5 երեխաների՝
վերականգնողական թերապիաների համար գումար հանգանակելով:
2015 թ մայիսյան վազքին մասնակցել է 500 վազորդ՝ ներառյալ երեխաներ և բարեգործներ:
Բարեգործության ընդհանուր գումարը կազմել է 2, 750, 000 ՀՀ դրամ, որն ուղղվել է ՄՈւԿ-ով
10 երեխաների վերականգնողական թերապիաներին և անհրաժեշտ գույքի գնմանը:
2015 թ Երևանի առաջին կիսամարաթոնին թիմը մասնակցել է Բարեգործ վազորդների
հայկական թիմով (Armenian Charity Runners Team) և հանգանակել է 3 102 469 ՀՀ դրամ:
Արդյունքում ՄՈւԿ-ով 10 երեխաներ ստացել են անհրաժեշտ հատուկ գույք:

Նախաձեռնող խումբ
2016 թվականի գարնանային վազքի արդյունքում թիմի կողմից հանգանակված 300,000 ՀՀ դրամը
ծախսվել է ՄՈՒԿ-ով երեխաների համար օրթոպեդիկ կոշիկների գնման նպատակով:
2016 թվականի երևանյան կիսամարաթոնին թիմը գերազանցեց բոլոր սպասումները՝
հանգանակելով ավելի քան 8,000.000 ՀՀ դրամ: Հավաքված ամբողջ գումարը ծախսվել է ՄՈւԿ-ով
երեխաների համար «Երազի տուն» վերականգնողական կենտրոն կառուցելու համար:
2017 թվականի գարնանային բարեգործական վազքի արդյունքում թիմը հանգանակել է 2 726 776
դրամ ՄՈՒԿ ունեցող 91 երեխաների համար հատուկ օրթոպեդիկ կոշիկներ գնելու նպատակով։
Բարեգործ վազորդների հայկական թիմը ձգտում է գնալ համակարգային բարեգործության
ճանապարհով և կայուն լուծումներ գտնել խնդիրների համար։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համակարգային աջակցություն ցուցաբերելու
նպաատակով թիմը նախատեսում է իրականացնել սոցիալական նախագիծ, որը զբաղվելու է
անկողնային սպիտակեղենի, պարկերի, սփռոցների, արտադրությամբ: Այստեղ աշխատելու են
հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամակալները (հետագայում նաև հաշմանդամություն
ունեցող անձիք):

Սոցիալական խնդիր
1․ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բուժման կամ վերականգնողական թերապիայի
ֆինանսական կայունություն
Հաշմանդամություն ունեցող և միաժամանակ անապահով ընտանիքներից անձանց բուժումը և
վերականգնումը հիմնականում կատարվում է հասարակական և բարեգործական
կազմակերպությունների կողմից, քանի որ այդ մարդիկ չեն կարողանում գտնել աշխատանք և մնում
են ֆինանսական բարդ պայմաններում և, հետևաբար, չեն կարողանում ինքնուրույն վճարել
վերականգնման համար։ Սոցիալական նախագիծը թույլ կտա ապահովել այդ անձանց
վերականգնման համար անհրաժեշտ գումարը։
2․ Հաշմանդամություն ունեցող մայրերի կամ խնամակալների զբաղվածություն
Հաշմանդամություն ունեցող շատ անձանց մայրերը կամ խնամալակներն ունեն աշխատանքի
խնդիր, քանի որ իրենց ամբողջ ժամանակը նվիրել են երեխայի խնամքին և չեն կարողացել սկսել
կամ շարունակել կարիերան: Հետևաբար նրանցից շատերը չեն կարողանում հոգալ առաջնային
անհրաժեշտության ծախսեր: Բացի դա, սոցիալական ծանր վիճակում գտնվող հաշմանդամություն
ունեցող անձանց ծնողները մեծ մասամբ միայնակ մայրեր են: Այս խնդիրները հանգեցնում են
հոգեբանական և սոցիալական ծանր իրավիճակի: Աշխատանքի առկայությունը կբարելավի նրանց
ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ սոցիալական վիճակը:
3․ Բարեգործ վազորդների թիմի կայունության ապահովում
Թիմը իր նպատակները իրականացնելու և քրաուդֆանդինգ ակցիաների ընթացքում ավելի շատ
գումար հանգանակելու համար պետք է ունենա կայուն ֆինանասավորման աղբյուր: Դա
անհրաժեշտ է ավելի պրոֆեսիոնալ անձնակազմի ներգրավման և գրագետ արշավներ
կազմակերպելու համար: Արդյունքում կաճի հանգանակության գումարի չափը, որը ուղղվելու է
բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը:

Թիրախային խմբեր

Հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների խնամակալներ

Հաշմանդամություն ունեցող
երեխաներ

Նախագծի նկարագրություն
"Նիմբա" սոցիալական նախագիծը զբաղվելու է անկողնային սպիտակեղենի, պարկերի,
սփռոցների, արտադրությամբ: Նախագիծն իրականացնելու է մասնակիցների (հաշմանդամություն
ունեցող անձանց խնամակալներ) մասնագիտական ուսումը, որից հետո նրանք կկարողանան
սկսել աշխատանքը: Նախագծի երկրորդ փուլում կաշխատեն նաև հաշմանդամություն ունեցող
մարդիկ։
Նախագիծը սոցիալական բարեփոխումներն իրականացնելու է հաշմանդամություն ունեցող
մարդկանց բուժման և վերականգնողական թերապիաների ծախսերը հոգալու միջոցով: Այն
հանգեցնելու է հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարողությունների զարգացմանը և
հնարավորություն է ընձեռելու նրանց հետագայում ավելի հեշտությամբ ինտեգրվել
հասարակության շերտեր և դառնալ դրա լիիրավ անդամ:
Ծրագիրը նպաստելու է նաև կանանց մասնագիտություն ձեռք բերելուն և զբաղվածության խնդրի
լուծմանը:
Մայրերը հնարավորություն կստանան եկամուտի աղբյուր ստեղծել և հոգալ իրենց
կարիքները։"Նիմբա" նախագիծը աջակցելու է մասնակիցներին ապրանքի իրացման հարցում։

Նախագծի նկարագրություն | Փուլեր
1․ Մասնակիցների ընտրություն
Ծրագրի առաջին տարում կընտրվեն հաշմանդամություն ունեցող 10 երեխաների միայնակ
մայրեր։ Մասնակիցներից 5-ը կընտրվեն "Հայ մայրեր" բարեգործական ՀԿ շահառուներից, ևս 5-ը՝
այլ ՀԿ-ներից։
2․ Մասնագիտական ուսուցում
Մասնակիցների մասնագիտական ուսուցումը կտևի 1-2 ամիս։
3.Կարի սարքավորումների և պարագաների տրամադրում մասնակիցներին
Ուսման երկրորդ փուլում մասնակիցներին նախագծի կողմից կտրամադրվի արտադրության
համար անհրաժեշտ սարքավորումների, պարագաների փաթեթ և կտոր՝ ապրանքի առաջին
խմբաքանակը կարելու համար։
4․ Արտադրություն
Մասնակիցներին կտրամադրվեն "Նիմբա" ապրանքանիշի դիզայնի նմուշները։ Արտադրանքը
պետք է համապատասխանի դրան և հստակ որակին։ Ապրանքը կունենա "Նիմբա" բրենդի
պիտակ։ Մասնակիցներն ազատ են ինքնուրույն նախագծել, արտադրել և իրացնել արտադրանքը
(ոչ "Նիմբա" ապրանքանիշով)։ Ինքնուրույն արտադրված ապրանքը կարող է դուրս գալ շուկա
"Նիմբա" բրենդով միայն Նիմբա նախագծի կողմից որակի գնահատում իրականացնելուց հետո։
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