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Հուլիսի 8-ին «Իրական Աշխարհ, Իրական

Մարդիկ» ՀԿ-ը, ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ միացյալ

ծրագրի աջակցությամբ նախաձեռնեց

աշխատաժողով «Մեթադոնային փոխարինող

բուժման ընդլայնումը ՀՀ-ում» խորագրով:

Միջոցառմանը ներկա էին ինչպես ոլորտի

պատասխանատուներ, այնպես էլ

քաղաքացիական հասարակության

ներկայացուցիչներ: 

Ներկաների մեջ էին նաև ՄՓԲ անմիջական

շահառուները և աշխատաժողովի մասնակիցները

հնարավորություն ունեցան նաև լսել կարծիք հենց

հանրույթից: Շահառուն խոսեց ՄՓԲ բուժման

կարևորության, ինչպես նաև այն խոչընդոտների

մասին, որոնց առերեսվել է բուժման ընթացքում:

Վերջինս նաև հորդորեց ԹՆՕ անձանց օր առաջ

կցվել ՄՓԲ-ին: 



 «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ը, ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ միացյալ ծրագրի

աջակցությամբ հուլիսի 18-ից 21-ը նախաձեռնել է՝ «ՄԻԱՎ-ով ապրող և ԹՆՕ

կանանց նկատմամաբ գենդերային հիմքով բռնության դեմ հակազդում ՀՀ-ում»

խորագրով եռօրյա դասընթաց, որին մասնակցեցին «Իրական Աշխարհ, Իրական

Մարդիկ» ՀԿ-ն 50 շահառու կանայք: Հանդիպումների ժամանակ մասնակիցների

հետ աշխատանք են տարել ոլորտի մասնագետները, օգնել շահառու կանանց

հաղթահարել բռնության հետևանքները և գտնել ներքին ռեսուրսներ կյանքը

լիարժեք շարունակելու համար: 



Օգոստոսի 12-ին, ժամը 11:00-ին «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-

ն նախագահ Ժենյա Մայիլյանը հրավիրված էր Հայաստանի Հանրային

Ռադիոյի «Ես առողջ եմ» հաղորդմանը՝ որպես հյուր: Թեման՝ «ՄԻԱՎ-ի

նախակոնտակտային և հետկոնտակտային կանխարգելում»-ն է:

Հաղորդումը ուղիղ եթերի ձևաչափով էր, որին ընթացքում մարդիկ իրենց

հուզող հարցերը կարողացան ուղղել հենց ուղիղ եթերում:

 

https://www.facebook.com/armradio.am?__cft__[0]=AZWtaCXM0Of4hC3tq93jTcbLetuMYnLH8Gaalwcjx4F2VcxZVMa_KNp0aRTRM6dU_eGb8RNjHv8j2JsSkP6DrXJL3E2qi4fhYzG8g7Dsg-1x6rezoiqE0b7Mvi7PTJZC-bMWcEY2ttMMrhEzCArPbZtL8EvxsG85Bo-cQTYdKLEFRMYhX9WH6IaJCyr1y_GpWIbG29_V7wP1oaeH2c7yJvwv&__tn__=-]K-R


 «Կենդանի գրադարան»-ը կամ «Մարդկային գրադարան»-ը

նախապաշարումների և կարծրատիպերի դեմ պայքարի

նորարարական միջոց է, որը լայն տարածում է գտել ամբողջ

աշխարհում: Նախաձեռնության նպատակն է խթանել

ներառականությունն ու բազմազանությունը՝ մարտահրավեր

նետելով կարծրատիպերին և խտրականությանը: Մարդկային

գրադարանը ազատ ու անկաշկանդ շփման նոր և յուրօրինակ

միջոց է, երբ ընթերցողն ու ընթերցվողը մարդիկ են և

ընթերցողն իր նախընտրած գրքին ծանոթանում է առաջին

դեմքով: 

Ծրագրի կենդանի «գրքերն» են եղել՝

• ՄԻԱՎ-ով ապրող կին,

• ՄԻԱՎ-ով ապրող տղամարդ,

• Թմրամիջոցներ օգտագործող անձ,

• Անօթևան, հաշմանդամ անձ, ով ունի ՄԻԱՎ:

Հանդիպումն իրականացվել է «Երիտասարդությունն ուժ է»

ՀԿ-ն կողմից, «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ն հետ

համագործակցությամբ:



«Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ը շարունակում է

նպաստել տարբեր կենտրոնների մասնագետների

վերապատրաստմանն ու կարողությունների զարգացմանը՝

ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ միացյալ ծրագրի աջակցությամբ

իրականացվող «ՄԻԱՎ-ով ապրող և ԹՆՕ կանանց նկատմամաբ

գենդերային հիմքով բռնության դեմ հակազդում ՀՀ-ում» ծրագրի

միջոցով: Հերթականը օգոստոսի 19-ին էր, որին ներկա էին

Առաքելություն Հայաստանին բարեգործական հասարակական

կազմակերպության՝ սոցիալական աշխատողները,

հոգեբանները, բժիշկներն ու բուժքույրերը: 

Դասընթացավարները «Իրական Աշխարհ, Իրական

Մարդիկ» ՀԿ-ն մասնագետներն էին՝ ծրագրի ղեկավար

Նաիրուհի Սաֆարյանը, հոգեբան Աննա Աբգարյանն ու

սոցիալական աշխատող Մարգարիտա Պողոսյանը,

ինչպես նաև Կախվածությունների բուժման ազգային

կենտրոնի սոցիալական աշխատող Մարիամ

Մկրտչյանը: 

https://www.facebook.com/Addictions.Treatment.Arm?__cft__[0]=AZVZ_GSOdJrwt-Y4nB7GtdINV_3XKY0Oao-432S9z0gUcpoqE_lmMjmgDd_Qi-r5AyGUvaRK6SxE_Xs9Xecc0yHfAGevvvcdpQW9IlMQIKDZbY5MG69gWrjV8wwTUjiRQ203YfNC60ie_0S8FW0wXjMdzcaOBo_CZ7LDqNcOMndwJHHw98xrbH9Vybn86Hva8l8HE-YH_D23ecX210w3a7JT&__tn__=-]K-R


Վերապատրաստման հերթական դասընթացը

«Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ն

կողմից՝ ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ միացյալ ծրագրի

աջակցությամբ իրականացվող «ՄԻԱՎ-ով ապրող և

ԹՆՕ կանանց նկատմամաբ գենդերային հիմքով

բռնության դեմ հակազդում ՀՀ-ում» ծրագրի

շրջանակում: Այս անգամ մասնակիցները ԱՍՀՆ

«Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցներն էին:

Հանդիպումը տեղի է ունեցել օգոստոսի 25-ին, որի

ընթացքում դասընթացավարները մասնակիցների

ուշադրությանը ներկայացրին թմրամիջոցներից

կախվածություն ունեցող անձանց հետ տարվող

աշխատանքը, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ընդհանուր

հիմունքները, ԹՆՕ կանանց հետ աշխատանքի,

ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց հետ հոգեբանական

աշխատանքի, ինչպես նաև սոցիալական

աշխատանքի առանձնահատկությունները:

Հանդիմպանը խոսվեց նաև անձնական տվյալների

պաշտպանության մասին:

https://www.facebook.com/zatik.center?__cft__[0]=AZWKbx97VizYQ5S5JxHd3rQlOT5sYGZybp-QN2cEjoYdJBIZ5nIgA6kxRx7-FloB8Ef-A6DfathcLglRjYkr9VrJekZtzVSIcz33n0RI5bptS8agv0mHd_UkVAhSZw2SfGEJJHY7eLpd7NDXmEHYmiTybWiNJzUE-yKJj_lAZ0j4zW6JE1mkuQwIVxdcVYHLDbxcQZbDiX4IU8eXC8oSpRe3&__tn__=-]K-R


Հայաստանում առաջին անգամ կազմակերպվեց ամառային ճամբար

ՄԻԱՎ-ով ապրող երեխաների և դեռահասների համար:

Օգոստոսի 22-ից 24-ը ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով միացյալ ծրագրի

աջակցությամբ կազմակերպվեց ՄԻԱՎ-ով ապրող երեխաների և

դեռահասների ամառային ճամբար Հայաստանում: Ճամբարին մասնակցել

են երեխաներ, պատանիներ, ինչպես նաև նրանց ծնողները: Ամառային

ճամբարի ընթացքում առանձնացված դասըթացներ և տեղեկատվական

սեսիաներ են իրականացվել տարիքային բոլոր խմբերի համար։



Ամառային ճամբարի ընթացքում ՄԻԱՎ-ով ապրող դեռահասների և իրենց

ծնողների հետ իրականացվեց դասընթաց ընտանեկան բռնության,

մարդու հիմնարար իրավունքների և տարիքային ճգնաժամերի մասին,

տեսակետների և կարծիքների տարբերությունը նպաստեց դասընթացի

արդյունավետությանը և թեմաների վերաբերյալ ավելի ամբողջական

պատկերացում կազմելուն։



Վերապատրաստման հերթական դասընթացը «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ն

կողմից՝ ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ միացյալ ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող «ՄԻԱՎ-ով ապրող և

ԹՆՕ կանանց նկատմամաբ գենդերային հիմքով բռնության դեմ հակազդում ՀՀ-ում» ծրագրի

շրջանակում: Այս անգամ մասնակիցները Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի

աշխատակիցներն էին: Հանդիպումը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 16-ին, որի ընթացքում

դասընթացավարները մասնակիցների ուշադրությանը ներկայացրին թմրամիջոցներից

կախվածություն ունեցող անձանց հետ տարվող աշխատանքը, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ընդհանուր

հիմունքները, ԹՆՕ կանանց հետ աշխատանքի, ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց հետ հոգեբանական

աշխատանքի, ինչպես նաև սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները:

Հանդիմպանը խոսվեց նաև անձնական տվյալների պաշտպանության մասին:

https://www.facebook.com/Addictions.Treatment.Arm?__cft__[0]=AZXVa-NJMqjJmi11SCs4dz-iZUTqQQuY2V8B_8vC0ohiYFVmqXJL_wz7Z-Xkqe7ZtOV1iFXNR7XEqoECRVeK4aaqvM4Cr8FV9P5XTzGEA0BsNOvniCP4PjD7qc0nQA9Vgn2irMWOY2elBQV-4hkNCJARvQtdkl6wr0o-quUYJjKfKS2D7iRk7I2qSH49mzZ6kVvKjt6bEZwjwFC8hAYnmNtu&__tn__=-]K-R


Իրական Աշխարհ,Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ը շարունակում է նպաստել տարբեր կենտրոնների

մասնագետների վերապատրաստմանն ու կարողությունների զարգացմանը՝ ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ

միացյալ ծրագրի շրջանակում իրականացվող «ՄԻԱՎ-ով ապրող և ԹՆՕ կանանց նկատմամաբ

գենդերային հիմքով բռնության դեմ հակազդում ՀՀ-ում» ծրագրի միջոցով: Հերթականը ս.թ.

սեպտեմբերի 19-ին էր, որն անցկացվեց Խարբերդի Մասնագիտացված մանկատան

աշխատակիցների համար: Դասընթացավարները «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ն

մասնագետներն էին՝ կազմակերպության նախագահ Ժենյա Մայիլյանը, հոգեբան Աննա

Աբգարյանը, սոցիալական աշխատող Տաթև Նալբանդյանը, իրավաբան Վաղինակ Տեր-

Հովհաննիսյանը, ինչպես նաև Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն-ի սոցիալական

աշխատող Մարիամ Մկրտչյանը: 

https://www.facebook.com/SCHK.armenia?__cft__[0]=AZVhnrZfV43OTgE7aUhvZRHaNrNbdcZDdyYKuhv_A18YXOXZzn7bmb1khuVtVWWYlNPWV99vPUO5VqoW1vSs-0QvXN1t9jkih7aLe3agzUZ1duy2v5PyPlZm91ZeLkostLOoCWHaJCvbiw-ZRWRFujL_ImXhIz7PhFph39XFaZmAQsFwn7euD5Nwrc72xB8S0Ag8cdAapDfKgFR6RAECWk7O&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Addictions.Treatment.Arm?__cft__[0]=AZVhnrZfV43OTgE7aUhvZRHaNrNbdcZDdyYKuhv_A18YXOXZzn7bmb1khuVtVWWYlNPWV99vPUO5VqoW1vSs-0QvXN1t9jkih7aLe3agzUZ1duy2v5PyPlZm91ZeLkostLOoCWHaJCvbiw-ZRWRFujL_ImXhIz7PhFph39XFaZmAQsFwn7euD5Nwrc72xB8S0Ag8cdAapDfKgFR6RAECWk7O&__tn__=-]K-R


Հոկտեմբերի 13-ին կայացավ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկլյոզի և

մալարիայի դեմ ուղղված միջոցառումները համակարգող (ՄՀՀ)

հանձնաժողովի հերթական նիստը, որին ներկա էին ինչպես

պետական պատկան մարմինների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ

ոլորտի խնդիրները համակարգող մի շարք հասարակական

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Նիստին ներկա էր նաև

ՀՀ առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը: ՄՀՀ

նիստը նախագահում էր «Իրական Աշխարհ,Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ն

նախագահ Ժենյա Մայիլյանը: Նիստին ներկա էին նաև ՄԻԱՎ-ով

ապրող անձանց հանրույթի ներկայացուցիչներ:

https://www.facebook.com/ministryofhealthcare?__cft__[0]=AZVXwV83ks7vz1caIrN6pJuikEBXtXA4zKXmQx8Kg_jqpg__ntxZfzj-PPtLDyhcMGI4U1UZvLU7cYUvSva2JUnAGFL5RVFH-lXiQcYX9MUxYZkf58i9amRs3d7YFq9X1UI-HKy-K8a5ip1wBVD-ppQU2uBPD3oJjw76RjgGOdughxGGV7t8lnWr_1MsaRm0veGsufhj9j7N0hrlw0h43RoT&__tn__=-]K-R


Ներկայացնում ենք «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ի (աշխատակիցների) կողմից

իրականացված ծառայությունների 2022թ. հուլիս-սեպտեմբեր ամիսների

հաշվետվությունները։ 

Հավասար խորհրդատուի (ՄԻԱՎ-ով ապրող

մարդ) կողմից տրված ծառայություն

Իրավաբանի կողմից տրված ծառայություն

Հոգեբանի կողմից տրված ծառայություն

Սոցիալական աշխատողի կողմից տրված

ծառայություն

Փոխօգնության խմբեր

925

1228

37
90
9



Ներկայացնում ենք «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ի (աշխատակիցների) կողմից

իրականացված ծառայությունների 2022թ. հուլիս-սեպտեմբեր ամիսների

հաշվետվությունները։ 

ԹՆՕ-ների

շրջանում ՄԻԱՎ

վարակի

կանխարգելում

 (հուլիս-

սեպտեմբեր)

Մատուցված

ծառայություններ

Ծառայություններ

ստացած անձիք

Թեստավորում

անցած անձիք

Բացահայտված

ՄԻԱՎ դրական

դեպքեր

ԻՀԱԿ ուղեգրված

ՄԻԱՎ դրական

դեպքեր

127512751275

127212721272

127312731273
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999



«ԻՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ, ԻՐԱԿԱՆ ՄԱՐԴԻԿ» ՀԿ 

 

ՀԵՌ․ (098)663383 

 

WWW.REALWRP.ORG


