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Dear Readers,  

We dare to dream, and to turn dreams into realities,- all that because we 
care! 
 
As always declared, VivaCell-MTS aims at paving the way and leading by 
example the implementation of a sustainable approach in the Corporate 
Responsibility culture. We, as business entities, are before everyone else 
corporate citizens of Armenia, and we need to show responsible leadership 
of Corporate Responsible Management  that is able to identify the critical 
skills, values and attitudes needed for us to help society, our major 
stakeholder, to cope with many challenges on all levels.

VivaCell-MTS does not attempt to impose its CR model on others; the 
Corporate Responsibility model and the scope of activities may vary from one 
organization to the other. In this regards, we managed to hold a CR seminar 
on October 2009. This seminar served as a guiding tool demonstrating the 

Հար գե լի´ ըն թեր ցող

Մենք հա մար ձա կու թյուն ու նենք ե րա զե լու և այդ ե րա զանք ներն ի րա կա-
նու թյուն դարձ նե լու, ո րով հե տև ան տար բեր չենք:

Ինչ պես միշտ, այն պես էլ այ սօր, Վի վա Սել-ՄՏՍ-ը նպա տակ ու նի ճա-
նա պարհ հար թել և ա ռաջ նոր դել, օ րի նակ ծա ռա յել կոր պո րա տիվ պա-
տաս խա նատ վու թյան մշա կույ թի ձևա վոր ման և զար գաց ման հա մար: 
Լի նե լով գոր ծա րար աշ խար հի ներ կա յա ցու ցիչ, մենք նախ Հա յաս տա-
նի կոր պո րա տիվ քա ղա քա ցի  ենք և պետք է դրսևո րենք կոր պո րա տիվ 
պա տաս խա նա տու ա ռաջ նոր դին հա րիր վար քա գիծ` հմտու թյուն ներ, 
ար ժեք ներ և վե րա բեր մունք, ո րոնք անհ րա ժեշտ են մեր հիմ ա կան շա-
հա ռուին` հա սա րա կու թյա նը, տար բեր մա կար դակ նե րում ի հայտ ե կող 
խնդիր նե րի լուծ մանն ա ջակ ցե լու հար ցում:
Վի վա Սել-ՄՏՍ-ը չի փոր ձում կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյան 
իր մո դե լը պար տա դրել մյուս նե րին: Այս ա ռու մով, 2009-ի հոկ տեմ բե-
րին անց կաց ված կոն ֆե րան սը` նվիր ված կոր պո րա տիվ պա տաս խա-
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initial principles of Corporate Responsibility and how best to integrate it into 
the companies’ strategies to best serve the community we function within. 
VivaCell-MTS, in its turn, is as usual transparently open to both sharing and 
learning as no development and innovation are possible in isolation.

Corporate Responsibility is a long way to go, it needs commitment and 
perseverance but above all we need to believe! CR is now starting its long 
way of acceptance in Armenian society; organizations are starting to 
believe and to integrate it even if in a shy way in their businesses. For us it 
is a good positive start that should be endorsed and properly supported to 
flourish and grow.

What is good in Corporate Responsibility and corporate citizenship? And how 
do we need to prepare ourselves to be able to lead our companies toward 
this aim in the future? The role and responsibility of the corporate sector 
vis-à-vis the public sector and the bridge between the public (including 
NGOs) and the private sector, the role of CR in the economic development 
and which models and issues of CR are relevant within the context of 
sustainable development,-all these are questions to be addressed to better 
shape our CR approach.

We have the means, we have the ground and all what we need is to believe. 
Together we can secure a better future for our children.

Ralph Yirikian 
VivaCell-MTS General Manager

 

նատ վու թյա նը, կա րո ղա ցավ ներ կա յաց նել այս մո տեց ման հիմ ա կան 
սկզբունք նե րը և ըն կե րու թյան ռազ մա վա րու թյան մեջ ին տեգ րե լու ու-
ղի նե րը, լա վա գույնս ծա ռա յեց նե լով հա սա րա կու թյա նը, ո րի մեջ գոր-
ծում է ըն կե րու թյու նը: Վի վա Սել-ՄՏՍ-ն, ինչ պես միշտ, աշ խա տում է թա-
փան ցիկ և պատ րաս տա կամ է թե´ գի տե լիք նե րը կի սե լու, թե´ սո վո րե լու 
ա ռու մով, քա նի որ զար գա ցու մը և նո րա րար մո տե ցում ե րի ձևա վո րում 
անհ նա րին են մե կու սաց ման մեջ:

Կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյու նը եր կար ճա նա պարհ ու նի 
անց նե լու, այն պա հան ջում է հե տևո ղա կա նու թյուն և հա մա ռու թյուն, 
սա կայն ա մե նից ա ռա վել` հա վատ: Կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ-
վու թյու նը Հա յաս տա նում սկսում է հա սա րա կու թյան կող մից ըն կալ վե լու 
իր եր կար ու ղին: Կազ մա կեր պու թյուն նե րը սկսում են հա վա տալ և այդ 
սկզբունքն ի րենց գոր ծու նեու թյան մաս դարձ նել` թե կուզ ա մե նա փոքր 
քայ լե րով: Մեզ հա մար սա դրա կան մեկ նարկ է, ո րը պետք է հա մա-
պա տաս խան ա ջակ ցու թյուն ստա նա, որ պես զի զար գա նա և ծաղ կում 
ապ րի:

Ի՞նչ են նշա նա կում կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյու նը և կոր-
պո րա տիվ քա ղա քա ցի լի նե լը: Ինչ պե՞ս պետք է նա խա պատ րաստ վենք 
մենք և ա պա` նա խա պատ րաս տենք ըն կե րու թյուն ներն այդ նպա տակ-
նե րով հե տա գա յում ա ռաջ նորդ վե լու հա մար: Ըն կե րու թյուն նե րի` հա-
սա րա կու թյան հան դեպ պա տաս խա նատ վու թյա նը և դե րին, հան րա յին 
(այդ թվում` հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը) և մաս նա վոր 
սեկ տոր նե րի մի ջև կա պին, կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյան 
տնտե սա կան զար գաց ման գոր ծում ու նե ցած նշա նա կու թյա նը և կա յուն 
զար գաց ման տե սան կյու նից դրա տար բեր մո դել նե րի կի րառ մանն ան-
դրա դարձն օգ տա կար են կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյան մեր 
մո տե ցու մը ձևա վո րե լիս:

Մենք ու նենք մի ջոց ներ, նա խադ րյալ ներ և այն ա մենն, ինչ անհ րա ժեշտ 
է հա վա տով լցվե լու հա մար: Միա սին մենք ի զորու ենք ա վե լի լավ ա պա-
գա ստեղ ծել մեր ե րե խա նե րի հա մար:

Ռալֆ Յիրիկյան 
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրեն
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Վեր ջին տաս նա մյա կում Կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյու նը պար-
զա պես բա րե գոր ծու թյան ար տա հայ տու մից վե րա ճել է բիզ նես ռազ մա-
վա րու թյան: Այ սօր ար դեն Հա յաս տա նում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րը` լի նեն 
մանր, մի ջին, թե խո շոր բիզ նե սի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, թեև փոքր-ինչ դան-
դա ղո րեն,  ըն դու նում են Կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյան գա ղա-
փա րա խո սու թյունն ի րենց ռազ մա վա րու թյան հիմ քում: Իսկ սա նշա նա կում 
է, որ մեր հա սա րա կու թյու նում զար թոնք է ապ րում հա մա քա ղա քա ցի նե րի, 
հա սա րա կու թյան և պե տու թյան հան դեպ պա տաս խա նատ վու թյան զգա-
ցու մը: Ա վե լին, գոր ծա րար սեկ տո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում ա ճում է 
գի տակ ցու թյու նը, որ Կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյան գա ղա փա-
րա խո սու թյան վրա հիմ վող գոր ծու նեու թյու նը ոչ թե ա ռա տա ձեռ նու թյան 
դրսևո րում է, այլ` սե փա կան գոր ծի հե ռան կա րա յին զար գաց մանն ուղղ-
ված եր կա րա ժամ կետ ներ դրում:

Կար ծում ենք, մեր երկ րում նման մի տու մի ձևա վոր ման ո րո շա կի ու շա ցու մը 
նաև այս ո լոր տում հա մա կարգ ված գի տե լի քի պա կա սի հե տևանք է. ինչ 
խոսք, Հա յաս տա նում միշտ էլ ե ղել է հան րու թյան հան դեպ ու շա դիր վե րա-
բեր մուն քի և պա տաս խա նատ վու թյան ա վան դույթ, սա կայն վեր ջին եր կու 
տաս նա մյա կում, պայ մա նա վոր ված տա րաբ նույթ սո ցիալ-տնտե սա կան և 
քա ղա քա կան պատ ճառ նե րով, այն մղված է ե ղել հե տին պլան: Մինչ դեռ, 
նոր ի րո ղու թյուն ներն ի հայտ են բե րում նոր մար տահ րա վեր ներ, ո րոնց 
հաղ թա հա րու մը պա հան ջում է նոր մո տե ցում եր:

Այս տար վա հոկ տեմ բե րին Վի վա Սել-ՄՏՍ ըն կե րու թյան և ՀՀ վայ րի բնու-
թյան և մշա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պան ման հիմ ա դրա մի հա մա տեղ 
ջան քե րով կազ մա կերպ ված «Կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն» սե մի նա րը, թե րևս, նպա տակ էր հե տապն դում լրաց նել այդ 
բա ցը և հա յաս տա նյան գոր ծա րար աշ խար հի մաս նա կից ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րին ցույց տալ այս գա ղա փա րի գործ նա կա նում կիրառ ման հնա-
րա վոր տար բե րակ նե րը և դրան ցից ակն կա լե լի ար դյունք նե րը` կոնկ րետ 
օ րի նակ նե րով:

Սե մի նա րին դա սա խո սու թյուն ներ կար դա լու նպա տա կով հրա վիր վել էին 
ո լոր տի այն պի սի փոր ձա գետ ներ, ինչ պի սիք են Ռո տեր դա մի կա ռա վար-
ման դպրո ցի և Ռո տեր դա մի Է րազ մուս հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Թոյ նիս 
Վի լեմ Հար դյո նոն, Բեր թելս ման հիմ ա դրա մի կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան նա խա գծի ղե կա վար Ան նա Փի թեր սը, ISD ըն կե-
րու թյան կոր պո րա տիվ հա ղոր դակ ցու թյան վար չու թյան ղե կա վար Վա սի-
լի Ար բու զո վը և GTZ կազ մա կեր պու թյան Կեն սա բազ մա զա նու թյան կա յուն 
կա ռա վար ման ծրագ րի ղե կա վար Թո մաս Է բեր հեր րը:

Սե մի նա րի ըն թաց քում ար ծարծ վե ցին այն պի սի հար ցեր, ինչ պի սիք են` 
Կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյան էու թյու նը և կի րառ ման հիմ ա-
կան ուղ ղու թյուն նե րը, նման մո տե ցու մից ակն կալ վող ար դյունք նե րը և հե-
ռան կար նե րը, դրանց գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը և մե թոդ նե րը, սպա սե լի 
շա հը և հա սա րա կու թյանն այդ մո տեց ման ճիշտ ներ կա յաց ման ու ղի նե րը:

Կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյան գա ղա փա րա խո սու թյու նը կի-
րա ռե լի է գի տու թյան, կրթու թյան, սպոր տի, ա ռող ջա պա հու թյան, շրջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան, ինչ պես նաև կոր պո րա տիվ է թի կա յի և գոր-
ծա րար մի ջա վայ րի ձևա վոր ման աս պա րե զում:

Հա յաս տա նյան շու կա յում Վի վա Սել-ՄՏՍ-ը մշտա պես ե ղել և մում է Կոր-
պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյան մո տեց ման կի րառ ման ա ռա ջա տար: 
Սա կայն հու սով ենք, որ մեր մո տե ցու մը լայն տա րա ծում կգտնի Հա յաս տա-
նում գոր ծող այլ ըն կե րու թյուն նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի շրջա նում: 
Հա վա տա ցած ենք, Կոր պո րա տիվ պա տաս խա նատ վու թյու նը եր կա րա-
ժամ կետ ար դյու նա վետ ներ դրում է, որ ծա ռա յում է ոչ միայն մեկ ըն կե րու-
թյան բա րօ րու թյա նը, այ լև` ե րաշ խա վո րում է ողջ երկ րի բար գա վաճ ումը:

ԿՈՐ ՊՈ ՐԱ ՏԻՎ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ`
ԵՐ ԿԱ ՐԱ ԺԱՄ ԿԵՏ ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵՏ ՆԵՐ ԴՐՈՒՄ
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In the last decade the notion of Corporate Responsibility has grown from a 
simple act of benevolence into a business strategy. Today the companies oper-
ating in Armenia – be they small, medium, or large, - move, though somewhat 
slowly, to acknowledging the concept of Corporate Responsibility as a basis of 
their strategies. This means, the feeling of responsibility for one’s co-citizens, 
society, and the state, awakens. Moreover, there is a growing understanding 
that the activity based on the concept of Corporate Responsibility is not just 
a manifestation of generosity, but a long-term investment aimed at the per-
spective development of one’s own business.

As we perceive it, the somewhat delay in the development of such attitude 
in our country is a result of also the lack of systemized knowledge in the 
sphere: definitely, Armenia always had the tradition of particular attention 
and responsibility for the public, but the various social-economic and politi-
cal factors in the last two decades have pushed it to the backyards of social 
consciousness. Meanwhile, the new realities bring new challenges and over-
coming them requires new approaches.

The “Corporate Social Responsibility” Seminar organized this October in a 
joint effort by VivaCell-MTS and the Fund for Preservation of Wildlife and Cul-
tural Assets of the Republic of Armenia, in this light, aimed to fill the gap and 
show the participating representatives of the Armenian business sector the 
possible ways of application of this approach and expected revenues, inferred 
from particular cases.

The seminar brought together prominent experts of the sphere including Prof. 
Dr. Ing. Teunis Willem Hardjono from the Rotterdam School of Management/
Erasmus University Rotterdam, Anna Peters, Corporate Social Responsibil-
ity Project Manager at Bertelsmann Foundation, Vasily Arbuzov, the Head of 
the Corporate Communications Department at ISD corporation, and Thomas 
Eberherr, the Team Leader at GTZ Sustainable Management of Biodiversity 
Program in Armenia.

The participants touched upon the topics such as the essence and the major 
directions of application of the Corporate Responsibility approach, the an-
ticipated results and the perspectives of its application, the criteria and the 
methods of evaluation, expected interest and the way to best communicate 
the concept to the public.

The Corporate Responsible approach is applicable in the spheres of science, 
education, sports, healthcare, environmental protection, as well as corporate 
ethics and in formation of business environment.

In the Armenian market VivaCell-MTS was and remains a leader in applying the 
Corporate Responsible approach. Hopefully, though, our approach will be ac-
cepted also by other companies and organizations operating in Armenia. We 
believe, the Corporate Responsibility is a long-term lucrative investment that 
does not just serve one company’s well-being, but guarantees the prosperity 
of a whole country.

CORPORATE RESPONSIBILITY –
LONG-TERM LUCRATIVE INVESTMENT
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 ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ

 

1. ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը` երեխաներին

 Համագործակցություն` ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի սպասարկման սրահներում երեխաների նկարչական աշխատանքների 

 ցուցահանդեսի կազմակերպման մեջ

 Համագործակցություն` «Արևի հետքերով» հեքիաթների ժողովածուի շնորհանդեսի կազմակերպման մեջ

 Համագործակցություն` Ծաղկաձորում «Արևորդի» 2009 ամառային դպրոցի կազմակերպման մեջ

 Համագործակցություն` «Օրրան» բարեգործական կազմակերպության հետ

 «Թումանյանական հեքիաթի օր» տիկնիկային թատրոնների միջազգային փառատոնի հովանավորություն

 «Ռե-անիմանիա» անիմացիոն ֆիլմերի երևանյան միջազգային փառատոնի մանկական ծրագրի հովանավորություն

 «Ամառային ներշնչանք» երեխաների ստեղծագործական աշխատանքների մրցույթ

 Աջակցություն` Երևանի ծննդատների նորածնային խնամքի բաժանմունքների համար սարքավորման ձեռքբերման մեջ

 Աջակցություն` Սիսիանի մանկապարտեզի կահավորման մեջ

 Աջակցություն Գյումրիի մանկատանը` Սանկտ-Պետերբուրգում գեղարվեստի աշխատանքների մրցույթում 

 մասնակցության կազմակերպման մեջ

 Աջակցություն` Չարենցավանի մանկապարտեզի վերանորոգման կազմակերպման մեջ

 Աջակցություն` Գեղադիր գյուղի դպրոցի վերանորոգման կազմակերպման մեջ

 Աջակցություն` Վանաձորի տիկնիկային թատրոնի վերանորոգման կազմակերպման մեջ

 Համագործակցություն` «Արևորդի» միջազգային բնապահպանական փառատոնի հետ

2. ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը` մշակույթի բարեկամ

 «Տաղանդների կառավարում» ազգային առաջին խորհրդաժողովի հովանավորություն

 Համահայկական օլիմպիադայի շրջանակներում հայոց լեզվի և գրականության մրցույթի հովանավորություն

 Համագործակցություն` Հայկական հուշարձանների ճանաչման ծրագրի հետ

 Համագործակցություն` «Ոսկե ծիրան» կինոյի զարգացման հիմադրամի հետ

 Համագործակցություն` «Ազգային պատկերասրահ» միջազգային երաժշտական փառատոնի հետ

 «Բաց երաժշտություն» փառատոնի հովանավորություն

 Վերադարձի փառատոնի հովանավորություն
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 VivaCell-MTS CORPORATE RESPONSIBILITY PROJECTS

1. VivaCell-MTS to Children

 Partnership in organization of children paintings exhibition at VivaCell-MTS Service Centers

 Partnership in organization of presentation of the Following the Sun fairy tale book

 Partnership in organization of SunChild Summer School 2009 in Tsakhkadzor

 Partnership with Orran benevolent non-governmental organization

 Sponsorship of the Tumanyan Fairy Tale Day International Festival of Puppet Theaters

 Sponsorship of the Re-Animania Animation Film Festival children program

 Summer Inspiration children creativity competition

 Support in equipping Neonatal Care Departments and Centers

 Support in furnishing of kindergarten in Sisian

 Support to Gyumri children home for participation in fine arts competition in St. Petersburg

 Support in renovation of kindergarten in Charentsavan

 Support in renovation of school in Geghadir village

 Support in renovation of Vanadzor Puppet Theater

 Partnership with SunChild International Environmental Festival

2. VivaCell-MTS Culture's Friend

 Sponsorship of Talent Management First National Conference

 Sponsorship of Armenian Language and Literature Competition, within the Pan-Armenian Olympiad

 Partnership with Armenian Monuments Awareness Project

 Partnership with the Golden Apricot Fund for Cinema Development

 Partnership with the National Gallery International Music Festival

 Sponsorship of the Open Music Fest

 Sponsorship of the Return Festival

 Sponsorship of the Yerevan staging of Spartacus ballet

 Partnership with the SunChild International Environmental Festival

 Sponsorship of the concert of Gary Kesayan Jazz Quartet
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 «Սպարտակ» բալետի երևանյան բեմադրման հովանավորություն

 Համագործակցություն` «Արևորդի» միջազգային բնապահպանական փառատոնի հետ

 Գարի Քեոսայանի ջազ քառյակի երևանյան համերգի հովանավորություն

3. ՎիվաՍել-ՄՏՍ` սպորտի գործընկեր

 Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հովանավորություն

 Հայաստանի կարատեի ֆեդերացիայի հովանավորություն

 Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի հովանավորություն

 Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի հովանավորություն

4. Կարիերայի զարգացման ծրագրեր

 ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրենի դասախոսությունները Հայաստանի բուհերում

 Բաց դռների օրեր դպրոցականների համար` ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխամասային գրասենյակում

 Համագործակցություն` Հայաստանի 14 բուհի հետ

5. ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի այլ նախաձեռնություններ

 Սահմանափակ կարողություններով մարդկանց արվեստի աշխատանքների ցուցահանդես` ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի սպասարկման կենտրոններում

 Համագործակցություն` Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում տեսակոնֆերանս դահլիճի ստեղծման մեջ

 Արմավիրի մարզում հակակարկտային համակարգի տեղադրման ֆինանսավորում

 «Հայաստան» համահայկական հիմադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնի կազմակերպման հովանավորություն

 Աջակցություն` հայաստանյան միկրոէլեկտրոնիկայի օլիմպիադայի կազմակերպման մեջ

 Հայկական կարմիր խաչի ընկերության հետ փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրում

 «Մեքենա վարելիս մի´ խոսիր» ճանապարհային անվտանգության իրազեկման քարոզարշավ

 Աջակցություն` Երևանի պետական համալսարանի դահլիճի վերակահավորման մեջ

 Հայաստանի բազմազավակ մայրերի մեծարման միջոցառում

 Աջակցություն` Երևանում Խաղաղության այգու ստեղծման մեջ

 Հաշ ման դամ ու սա նող նե րի այ ցը ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխա մա սա յին գրա սե նյակ
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3. VivaCell-MTS Sport's Partner

 Sponsorship of the Football Federation of Armenia

 Sponsorship of the Karate Federation of Armenia

 Sponsorship of the National Olympic Committee of Armenia

 Sponsorship of the Ski Federation of Armenia

4. Career Development Program

 VivaCell-MTS General Manager's lectures at universities of Armenia

 Open Door days for schoolchildren at VivaCell-MTS headquarters

 Cooperation with 14 universities of Armenia

5. Other VivaCell-MTS Initiatives

 Disabled people artworks exhibition at VivaCell-MTS Service Centers

 Partnership in opening video conference hall at the American University of Armenia

 Financing installation of anti-hail system in Armavir marz

 Sponsorship of organization of Hayastan All-Armenian Fund Annual Telethon

 Support in organization of Armenian Microelectronics Olympiad

 Signing Memorandum of Understanding with Red Cross Society

 Don't Talk and Drive road safety awareness campaign

 Support in refurnishing the Hall at the Yerevan State University

 Event honoring women with largest number of children in Armenia

 Support in creation of Peace Park in Yerevan

 Disabled students' visit to VivaCell-MTS headquarters
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«Ա ՄԱ ՌԱ ՅԻՆ ՆԵՐՇՆՉԱՆՔ»
Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ 
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

«Ա մա ռա յին ներշնչանք» նա խա գծի կա րևո րա գույն գա ղա փա րը ե րե-

խա նե րի հո գում սե փա կան դպրո ցի, քա ղա քի և մար զի հան դեպ պա-

տաս խա նատ վու թյան զգա ցում արթ նաց նելն էր:

Մրցույ թին մաս նակ ցող` ազ գա յին պա րար վես տի, եր գար վես տի, նկար-

չա կան, ա սեղ նա գոր ծա կան, բե մա կան ար վես տի և լու սան կար չա կան 

աշ խա տանք նե րը թե մա տի կո րեն կապ ված էին Վի վա Սել-ՄՏՍ-ի հետ և 

պա րու նա կում էին ըն կե րու թյան կոր պո րա տիվ նշա նը:

Հաղ թող հաս տա տու թյուն նե րին շնորհ ված մրցա նակ նե րը նե րա ռում էին 

հա մա կար գիչ ներ, ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ, տեխ նի կա, կա հույք, ինչ-

պես նաև ի րենց շեն քե րի վե րա նո րոգ ման և կեն ցա ղա յին պայ ման նե րի 

բա րե լավ ման հա մար դրա մա կան մի ջոց ներ:

«Ա մա ռա յին ներշնչանք» նա խա գի ծը մեկ նար կեց Լո ռու մար զում: Դրա 

շրջա նակ նե րում մի ջո ցա ռում եր ան ցան Ա րա գա ծոտ նում, Ար մա վի-

րում, Ա րա րա տում, Վա յոց Ձո րում, Սյու նի քում, Կո տայ քում, Գե ղար քու նի-

քում, Շի րա կում և Տա վու շում:

SUMMER INSPIRATION CHILDREN 
CREATIVITY COMPETITION 

The main purpose of the Summer Inspiration project was to awaken in the 

hearts of schoolchildren the sense of responsibility for their school, town, 

and region.

The art works presented for the competition were represented in a variety 

of genres including folk dance, singing, painting, needlework, acting, and 

photography and were associated with VivaCell-MTS or displayed VivaCell-

MTS corporate brand logo.

The prizes handed to the winning institutions upon the end of the compe-

tition included computers, musical instruments, equipment, furniture, as 

well as financial support for renovation and improvement of the conditions 

in the schools premises.

The Summer Inspiration project started in Lori, and reached all ten marzes 

of Armenia including Aragatsotn, Armavir, Ararat, Vayots Dzor, Syunik, Ko-

tayk, Gegharkunik and Shirak regions, and was finalized in Tavush.
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ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ` 
«Ա ՐԵՎԻ ՀԵՏ ՔԵ ՐՈՎ» ՀԵ ՔԻԱԹ ՆԵ ՐԻ 
ԺՈ ՂՈ ՎԱ ԾՈՒԻ ՇՆՈՐ ՀԱՆ ԴԵ ՍԻ  
ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ՄԵՋ

ՀՀ վայ րի բնու թյան և մշա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պան ման հիմ ա-

դրա մի և Վի վա Սել-ՄՏՍ-ի հա մա տեղ նա խա ձեռ նու թյամբ «Պահ պա նի՛ր 

բնու թյու նը» նա խա գծի շրջա նակ նե րում Խնկո-Ա պոր ան վան գրա դա-

րա նում այս տա րի կազ մա կերպ վեց ե րե խա նե րի հե ղի նա կած «Ա րևի 

հետ քե րով» հե քիաթ նե րի գրքի շնոր հան դե սը:

Գրքի բո լոր հե քիաթ նե րի և նկա րա զար դում ե րի հե ղի նակ ե րե խա նե րը 

նման կերպ կոչ ա րե ցին խնամ քով վե րա բեր վել մեզ շրջա պա տող բնու-

թյա նը:

Գրքում զե տեղ ված հե քիաթ նե րից ե րե քը նաև բե մա կա նաց վե ցին` Խնկո-

Ա պոր ան վան գրա դա րա նի ման կա կան թա տե րախմ բի ջան քե րով:

Լույս է տե սել նաև գրքի աու դիո տար բե րա կը:

PARTNERSHIP IN ORGANIZATION OF
PRESENTATION OF THE FOLLOWING THE SUN 
FAIRY TALE BOOK

The presentation of the Following the Sun fairy tale book written and 

illustrated by young children held at the Khnko-Aper Library was organized 

in the framework of Save the Nature campaign in a joint effort by the 

Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets in the Republic 

of Armenia and VivaCell-MTS.

The book was a call by the young authors of the book for careful attitude to 

the nature around us.

Three of the fairy tales were staged by the theatrical company of the 

Library.

The fairy tale collection is also available in audio version.
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PARTNERSHIP IN ORGANIZATION OF SUNCHILD 
SUMMER SCHOOL 2009 IN TSAKHKADZOR

The initiative to bring together nature loving children from the regions of 

Armenia and Artsakh in the SunChild summer school was another project 

aimed at increasing the young generation’s awareness on the problems of 

preserving the biodiversity in our country.

By sponsoring the project of the Foundation for the Preservation of Wildlife 

and Cultural Assets in the Republic of Armenia, VivaCell-MTS gave the 

children engaged in the eco-clubs of the Armenian regions a chance to sum 

up the knowledge gained during the course, in practice. The participants 

of the summer school in Tsakhkadzor learned to manage domestic waste, 

produced electric power by means of a sunray absorbing device, revealed 

the environmental problems of the locale during the regularly held 

expeditions, and reflected their discoveries in a documentary.

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ` ԾԱՂ ԿԱ ՁՈ ՐՈՒՄ 
«Ա ՐԵՎՈՐ ԴԻ» 2009 Ա ՄԱ ՌԱ ՅԻՆ ԴՊՐՈ ՑԻ 
ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ՄԵՋ

Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րի և Ար ցա խի հի սու նից ա վե լի բնա սեր 

պա տա նի նե րի «Ա րևոր դի» ա մա ռա յին դպրո ցում հա մախմ բե լու նա-

խա ձեռ նու թյու նը մեր երկ րի կեն սա բազ մա զա նու թյան պահ պան ման 

հիմ ախնդրում ե րի տա սար դու թյան ի րա զեկ ման բարձ րաց մանն ուղղ-

ված ևս մեկ նա խա գիծ էր:

Հո վա նա վո րե լով ՀՀ վայ րի բնու թյան և մշա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ-

պան ման  հիմ ա դրա մի նա խա գի ծը` Վի վա Սել-ՄՏՍ-ը  Հա յաս տա նի 

մար զե րի է կոա կումբ նե րի պա տա նի նե րին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց 

դա սըն թաց նե րից հե տո գի տե լիք ներն ի մի բե րել գործ նա կա նում: Ծաղ-

կա ձո րում անց կաց ված ա մա ռա յին դպրո ցում մաս նա կից նե րը սո վո րե-

ցին կա ռա վա րել կեն ցա ղա յին թա փոն նե րը, ա րևա յին ճա ռա գայթ նե րի 

ջեր մու թյու նը կլա նող սար քի մի ջո ցով ստա ցան է լեկտ րա կան է ներ գիա, 

պար բե րա բար կազ մա կերպ վող ար շավ ե րի ըն թաց քում բա ցա հայ տե-

ցին տե ղի բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րը և դրանց մա սին պատ մող 

ֆիլմ նկա րա հա նե ցին:
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MORE THAN 25 LECTURES AT UNIVERSITIES OF 
ARMENIA BY VIVACELL-MTS GENERAL MANAGER 
/ MORE THAN 15 OPEN DOOR DAYS FOR SCHOOL-
CHILDREN AT VIVACELL-MTS HEADQUARTERS

VivaCell-MTS shares the secrets of its management culture, development 

and application of innovative approaches, as well as the continuous 

technological advances with the future professionals of Armenia.

During the regularly organized meetings with students and faculty of the 

universities operating in the capital and the regions of Armenia, VivaCell-

MTS General Manager Ralph Yirikian presented the experience of the 

Company gained within the five years since its inception, opening also the 

secret of VivaCell-MTS’s success.

This year the Company also organized a series of Open Doors for 

schoolchildren aimed to get them familiarized with one of the modern 

kinds of telecommunication – the mobile communication, the spheres of its 

application and the ethics of its use.

Among the topics in the series of “VivaCell-MTS – Business with a Mission” 

lectures delivered by the Company’s General Manager focused on, were 

the role of innovations in business management and the place of Corporate 

Responsibility for the future of our country. 

ՎԻ ՎԱ ՍԵԼ-ՄՏՍ-Ի ԳԼԽԱ ՎՈՐ ՏՆՕ ՐԵ ՆԻ ԱՎԵԼԻ 
ՔԱՆ 25 ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ԲՈՒ ՀԵ ՐՈՒՄ / ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 15 ԲԱՑ ԴՌՆԵ ՐԻ Օ ՐԵՐ 
ԴՊՐՈ ՑԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ` ՎԻ ՎԱ ՍԵԼ-ՄՏՍ-Ի 
ԳԼԽԱ ՄԱ ՍԱ ՅԻՆ ԳՐԱ ՍԵ ՆՅԱ ԿՈՒՄ

Վի վա Սել-ՄՏՍ-ը կի սում է կա ռա վար ման մշա կույ թի, նո րա րա րա կան 

մո տե ցում ե րի ձևա վոր ման և կի րա ռու թյան, ինչ պես նաև շա րու նա կա-

կան տեխ նո լո գիա կան կա տա րե լա գործ ման իր գաղտ նիք նե րը Հա յաս-

տա նի ա պա գա մաս նա գետ նե րի հետ:

Այս տա րի մեր երկ րի մայ րա քա ղա քում և մար զե րում գոր ծող բու հե-

րի ու սա նող նե րի և դա սա խո սա կան կազ մի հետ պար բե րա կան դար-

ձած հան դի պում ե րի ըն թաց քում Վի վա Սել-ՄՏՍ-ի գլխա վոր տնօ րե նը 

ներ կա յաց րել է ըն կե րու թյան գոր ծու նեու թյան հինգ տար վա ըն թաց-

քում ձեռք բեր ված ա ռա ջա դեմ փոր ձը և բա ցել հա ջո ղու թյան Վի վա Սել-

ՄՏՍ-ի գաղտ նի քը:

Տար վա ըն թաց քում ըն կե րու թյան գլխա մա սա յին գրա սե նյա կում նաև 

կազ մա կերպ վել են Բաց դռնե րի օ րեր` ուղղ ված դպրո ցա կան նե րին ծա-

նո թաց նե լու հա ղոր դակ ցու թյան ժա մա նա կա կից ձևե րից մե կին` բջջա-

յին կա պին, կի րա ռու թյան ո լորտ նե րին և օգ տա գործ ման է թի կա յի կա-

նոն նե րին:

«Վի վա Սել-ՄՏՍ` բիզ նես, որն ու նի ա ռա քե լու թյուն» թե մա յով դա սա խո-

սու թյուն նե րի շար քի կա րևոր թե մա նե րից են ե ղել նաև նո րա րա րու թյուն-

նե րի դե րը բիզ նես կա ռա վար ման մեջ և կոր պո րա տիվ քա ղա քա ցիու-

թյան` ըն կե րու թյան որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյան նշա նա կու թյու նը` 

երկ րի ա պա գա յի հա մար:
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COOPERATION WITH FOURTEEN 
UNIVERSITIES OF ARMENIA
 

This year VivaCell-MTS signed an agreement on cooperation with 14 

universities of Armenia. The cooperation intends to widen the professional 

skills and knowledge of the faculty, as well as to develop curricula meeting 

the modern day requirements for professional preparedness.

This implies practical trainings and internships at VivaCell-MTS, joint 

development of special courses, research projects, working programs, 

as well as involvement of the Company’s specialists in the instruction of 

bachelor and master theses of the university students.

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ` 
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՏԱՍՆՉՈՐՍ ԲՈՒ ՀԻ ՀԵՏ

Այս տար ի Վի վա Սել-ՄՏՍ-ը փոխ գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գիր 

ստո րագ րեց հա յաս տա նյան 14 բու հի հետ: Այս հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 

նպա տակ է հե տապն դում զար գաց նել դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի 

մաս նա գի տա կան հմտու թյուն նե րը և գի տե լիք նե րը, ինչ պես նաև մշա կել 

մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին բա-

վա րա րող ու սում ա կան ծրագ րեր:

Դա, մաս նա վո րա պես, են թա դրում է ար տա դրա կան և նա խա դիպ լո մա-

յին պրակ տի կա Վի վա Սել-ՄՏՍ-ում, մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի, 

գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի, աշ խա տան քա յին ծրագ րե րի 

հա մա տեղ կազ մա կեր պում, ինչ պես նաև դիպ լո մա յին և մա գիստ րո սա-

կան թե զե րի ղե կա վար ման հար ցում`  ըն կե րու թյան աշ խա տա կից նե րի 

ներգ րա վում:
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EVENT HONORING WOMEN WITH LARGEST 
NUMBER OF CHILDREN IN ARMENIA

On the occasion of the Motherhood and Beauty Day, VivaCell-MTS organized 

an event honoring women, who have large families with seven to seventeen 

children. In the framework of the event the Company also presented the 

families with valuable prizes.

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԲԱԶ ՄԱ ԶԱ ՎԱԿ ՄԱՅ ՐԵ ՐԻ 
ՄԵ ԾԱՐ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ

Մայ րու թյան և գե ղեց կու թյան օր վա առ թիվ Վի վա Սել-ՄՏՍ-ն այս տա րի 

կազ մա կեր պեց հան րա պե տու թյան տար բեր մար զե րում բնակ վող` յո-

թից տաս նյոթ ե րե խա ու նե ցող բազ մա զա վակ մայ րե րի մե ծար ման մի-

ջո ցա ռում: Մի ջո ցառ ման շրջա նակ նե րում Վի վա Սել-ՄՏՍ-ն այս կա նանց 

հանձ նեց արժեքավոր նվերներ:
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SUPPORT IN CREATION OF PEACE PARK IN YEREVAN

Supported by VivaCell-MTS, the Foundation for the Preservation of Wildlife 

and Cultural Assets in the Republic of Armenia organized a series of events, 

including tree planting, exhibition, waste removal, etc., in the framework of 

the Green Generation campaign, devoted to the Earth Day.

VivaCell-MTS Service Centers hosted the exhibition of children paintings on 

environmental issues, with the events summarized by a large tree planting 

initiative on the territory neighboring the St. Gregory the Illuminator 

church heralding the creation of the Peace Park in Yerevan.

Ա ՋԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ` Ե ՐԵՎԱ ՆՈՒՄ
ԽԱ ՂԱ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ԱՅ ԳՈՒ ՍՏԵՂԾ ՄԱՆ ՄԵՋ

Երկ րի օր վա առ թիվ, Վի վա Սել-ՄՏՍ-ի ա ջակ ցու թյամբ, մեկ նար կեց 

«Կա նաչ սե րունդ» քա րո զար շա վը, ո րի շրջա նակ նե րում Հա յաս տա նի 

տար բեր մար զե րում, ի թիվս այլ մի ջո ցա ռում ե րի, կազ մա կերպ վե ցին 

ծա ռա տունկ, ցու ցա հան դես, տա րածք նե րի կեն ցա ղա յին աղ բից մաք-

րում և այլն:

Ե րե խա նե րի` բնա պահ պա նա կան թե մա յով նկար չա կան աշ խա տանք-

նե րի ցու ցա հան դեսն ան ցավ Վի վա Սել-ՄՏՍ-ի սպա սարկ ման կենտ-

րոն նե րում, իսկ մի ջո ցա ռում ե րի շար քը եզ րա փակ վեց Սբ. Գրի գոր Լու-

սա վո րիչ ե կե ղե ցուն կից տա րած քում` Խա ղա ղու թյան այ գու ստեղ ծում 

ազ դա րա րող մեծ ծա ռա տուն կով:









34

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ` «ՈՍ ԿԵ ԾԻ ՐԱՆ» 
ԿԻ ՆՈ ՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԴՐԱ ՄԻ ՀԵՏ

Ար դեն չորս տա րի շա րու նակ Վի վա Սել-ՄՏՍ-ը սա տար է կանգ նում Հա-

յաս տա նի մշա կու թա յին կյան քի ա մե նա կեն սու նակ և հե ռան կա րա յին 

նա խա գծե րից մե կին` «Ոս կե ծի րան» մի ջազ գա յին կի նո փա ռա տո նին:

Տա րեց տա րի իր սահ ման ներն ընդ լայ նող այս փա ռա տո նի հիմ ա կան 

նպա տակ նե րից են հա յաս տա նյան կի նե մա տոգ րա ֆիա կան ա վան դույ-

թի պահ պա նու մը և հե տա գա զար գաց մա նը նպաս տե լը:

Ըն դա մե նը վեց տա րի ա ռաջ մեկ նար կած այս փա ռա տո նը մի ջազ գա յին 

աս պա րեզ է վե րա դարձ րել հա յաս տա նյան կի նոար վես տը` ա մեն տա-

րի ե րևա նյան երկնքի ներ քո հա մախմ բե լով հա մաշ խար հա յին ժա մա-

նա կա կից էկ րա նի դա սա կան նե րին և խո շո րա գույն գոր ծիչ նե րին և, որ 

ա ռա վել կա րևոր է, զար գաց ման հար թակ է ա ռա ջար կում Հա յաս տա նի 

ե րի տա սարդ ար վես տա գետ նե րին: 2008-ին հիմ ա դրա մը նաև ստեղ-

ծեց «Ոս կե ծի րան» բարձ րա գույն կի նոդպ րո ցը:

PARTNERSHIP WITH THE GOLDEN APRICOT FUND
FOR CINEMA DEVELOPMENT

For the 4th year in a row VivaCell-MTS has been supporting Golden Apricot 

International Film Festival - one of the most viable and perspective projects 

in the cultural life of Armenia.

One of the aims of the festival, expanding its boundaries year after year, 

is the preservation and the development of Armenian cinematographic 

tradition.

The festival, which started only six years ago, has returned the Armenian 

cinematography to international scene gathering under the Yerevan sky 

the contemporary classics and outstanding figures of the world cinema 

art, and, which is most important, serves a platform for the development 

of young artists of Armenia. In 2008 the Golden Apricot Fund for Cinema 

Development also opened Film School for young professionals.
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ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱԿ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՎ 
ՄԱՐԴ ԿԱՆՑ ԱՐ ՎԵՍ ՏԻ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ՑՈՒ ՑԱ ՀԱՆ ԴԵՍ` ՎԻ ՎԱ ՍԵԼ-ՄՏՍ-Ի 
ՍՊԱ ՍԱՐԿ ՄԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

2009-ին Վի վա Սել-ՄՏՍ-ը միա վո րեց ջան քե րը ֆի զի կա կան սահ մա նա-

փակ կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող մարդ կանց խնդիր նե րով զբաղ վող նե-

րի` «Փյու նիկ» և «Փրկու թյուն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-

րի հետ և այս տա րի օ գոս տո սին ըն կե րու թյան սպա սարկ ման մի քա նի 

կենտ րոն նե րում  կազ մա կեր պեց սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ 

ու նե ցող նե րի խե ցե գոր ծա կան, նկար չա կան, ա տաղ ձա գոր ծա կան և 

այլ աշ խա տանք նե րի ցու ցա հան դես: Ցու ցա հան դե սի ըն թաց քում սպա-

սարկ ման կենտ րոն նե րում տե ղադր վե ցին նաև  հան գա նա կու թյան 

արկ ղեր` կու տակ ված մի ջոց նե րը ՀԿ-նե րի բա րե գոր ծա կան նպա տակ-

նե րին ծա ռա յեց նե լու հա մար:

DISABLED PEOPLE ARTWORKS EXHIBITION AT 
VIVACELL-MTS SERVICE CENTERS

In 2009 VivaCell-MTS joined hands with “Pyunik” and “Prkutyun” non-

governmental organizations involved in the solution of the problems of 

people with disabilities in opening exhibition of their ceramic, painting, 

carpentry and other art works in VivaCell-MTS main service centers. 

Donation boxes located in the Service Centers throughout the exhibition 

were aimed to steer the collected means for the NGOs' project needs.





38

ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱՄ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ԱՅ ՑԸ 
ՎԻ ՎԱ ՍԵԼ-ՄՏՍ-Ի ԳԼԽԱ ՄԱ ՍԱ ՅԻՆ ԳՐԱ ՍԵ ՆՅԱԿ

«Կրթա կան մի ջազ գա յին շա բա թի» և Հաշ ման դամ ե րի ի րա վունք նե րին 

նվիր ված միամ սյա կի շրջա նակ նե րում Վի վա Սել-ՄՏՍ-ի գլխա մա սա յին 

գրա սե նյա կում հյու րըն կալ վել են ա վե լի քան 50 հաշ մանդամ ու սա նող 

«Փյու նիկ», «Հույ սի կա մուրջ», «Ու նի սոն», «Դիա լոգ» և «Սկարպ» հա սա-

րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից` ծա նո թա նա լու և ան միջա կա նո-

րեն շփվե լու Վի վա Սել-ՄՏՍ-ի հաշ ման դամ աշ խա տա կից նե րի հետ:

Նման հան դիպ ման նպա տա կը հան րու թյան ու շա դրու թյու նը սահ մա-

նա փակ կա րո ղու թյուն նե րով մարդ կանց ին տեգր ման, նրանց կրթու-

թյան և աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի հար ցե րին ևս մեկ ան գամ 

հրա վի րելն է:

Վի վա Սել-ՄՏՍ ըն կե րու թյունն այն փոք րա թիվ ըն կե րու թյուն նե րից է, 

ո րոնք հա վա տա ցած են, որ հաշ ման դամ ե րը բո լոր մարդ կանց պես 

պետք է ու նե նան աշ խա տե լու և կրթու թյուն ստա նա լու հա վա սար ի րա-

վունք ներ և հա վա սար մեկ նար կա յին հնա րա վո րու թյուն ներ:

DISABLED STUDENTS' VISIT TO VIVACELL-MTS 
HEADQUARTERS

Within the framework of International Week of Education and the Inter-

national Month of Disabled People, VivaCell-MTS headquarters hosted 50 

handicapped students form “Pyunik”, “Huysi kamurj”, “Unison”, “Dialogue”, 

and “Skarp” non-governmental organizations, getting an opportunity to 

get acquainted and to communicate with the disabled employees of Viva-

Cell-MTS.

The aim of such meetings was to once again draw the public attention to the 

issues of integration, as well as education and labor rights of these people.

VivaCell-MTS is among those few companies, which believe the disabled 

people have to have equal starting conditions and equal rights to get edu-

cation and work, just like anyone. 
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ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԿԱՐ ՄԻՐ ԽԱ ՉԻ ԸՆ ԿԵ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՀԵՏ 
ՓՈ ԽԸՄԲՌՆՄԱՆ ՀՈՒ ՇԱԳ ՐԻ ՍՏՈ ՐԱԳ ՐՈՒՄ

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի տա րած ման աշ խար հագ րու թյու նը տա րեց տա րի ընդ-

լայն վում է, վտան գե լով ա վե լի ու ա վե լի մեծ թվով մարդ կանց կյան քը: 

Մինչ դեռ հի վան դու թյան կան խար գել ման կա րևոր նա խա պայ ման նե-

րից մե կը հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի հի վան դու թյան մա սին հնա-

րա վո րինս հա մա պար փակ տե ղե կաց վա ծու թյունն է:

Վի վա Սել-ՄՏՍ-ը և Հայ կա կան կար միր խա չի ըն կե րու թյու նը խո ցե-

լի խմբե րին օգ նե լու և հա սա րա կու թյան օգ տին ջան քե րը միա վո րե լու 

պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նե լով, ստո րագ րել են փո խըմբռնման 

հու շա գիր, ո րով նա խա տես վում է բնակ չու թյանն ի րա զե կե լուն ուղղ ված 

մի շարք եր կա րա ժամ կետ նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում:

SIGNING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
WITH RED CROSS SOCIETY

The geography of the spread of HIV/AIDS expands annually threatening the 

lives of more and more people. One of the main preconditions to prevent 

the disease is the awareness of the large layers of society about it.

Expressing readiness to join efforts in supporting the vulnerable groups, 

VivaCell-MTS and Armenian Red Cross Society, signed a memorandum of 

understanding, which provides a series of long-term initiatives aimed at 

increasing the population awareness.





42

Ա ՋԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ` Ե ՐԵՎԱ ՆԻ ԾՆՆԴԱՏ ՆԵ ՐԻ 
ՆՈ ՐԱԾ ՆԱ ՅԻՆ ԽՆԱՄ ՔԻ ԲԱ ԺԱՆ ՄՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱ ՄԱՐ ՍԱՐ ՔԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐ ՄԱՆ ՄԵՋ

Հա յաս տա նում կյան քի ա ռա ջին քսան չորս ժամ վա ըն թաց քում ման կա-

կան մա հա ցու թյան ցու ցա նի շը չորս ան գամ գե րա զան ցում է եվ րո պա-

կան երկրնե րում գրանց վող տվ յալ նե րը:

Նեո նա տալ խնամ քի անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի ա պա հով մանն ուղղ-

ված աշ խար հի տար բեր երկրնե րում գոր ծու նեու թյուն ծա վա լած Birth-

Link կազ մա կեր պու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան շրջա նակ նե րում 

Վի վա Սել-ՄՏՍ-ն այս տա րի հանձն ա ռավ մայ րա քա ղաք Ե րևա նի տա սը 

ծննդատ նե րում և նո րած նա յին բա ժան մունք ու նե ցող բուժ հաս տա տու-

թյուն նե րում ին տեն սիվ թե րա պիա յի ժա մա նա կա կից սար քա վո րում ե-

րի տե ղադր ման հետ կապ ված ծախ սե րը:

SUPPORT IN EQUIPPING NEONATAL 
CARE DEPARTMENTS AND CENTERS IN YEREVAN

The mortality rate in the first twenty four hours of the life among children in 

Armenia is four times higher than in European countries.

VivaCell-MTS, in cooperation with the BirthLink non-governmental 

organization, concerned with creating necessary conditions for neonatal 

care, undertook the purchasing of intensive therapy equipment for ten 

maternity hospitals and neonatal departments in Yerevan.
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SPONSORSHIP OF ARMENIAN SPORTS

VivaCell-MTS supports in organizing various sports events in Armenia, 

including the international skiing competition in Armenia among twenty 

eight sportsmen from eleven countries held this year.

VivaCell-MTS’s care for the development of sports in our country is in line 

with the Company’s commitment to support Armenian initiatives. This year 

the Company also extended hand to the football and karate federations.

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՅԱՆ ՍՊՈՐ ՏԻ ՀՈ ՎԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Վի վա Սել-ՄՏՍ-ն ա ջակ ցու թյան ձեռք է մեկ նում Հա յաս տա նում անց-

կաց վող սպոր տա յին տար բեր մի ջո ցա ռում ե րի կազ մա կերպ մա նը, այդ 

թվում` լեռ նա դա հու կա յին սպոր տի այս տա րի կա յա ցած մի ջազ գա յին 

մրցա շա րին, ո րի մաս նա կի ցը դար ձան աշ խար հի տասն մեկ պե տու-

թյան քսա նութ մար զիկ:

Վի վա Սել-ՄՏՍ-ի հո գա ծու թյու նը Հա յաս տա նում սպոր տի զար գաց մա նը 

հա մա հունչ է ըն կե րու թյան` հա յաս տա նյան նման նա խա ձեռ նու թյուն-

նե րին ա ջակ ցե լու ստանձ նած պար տա վո րու թյա նը:

Այս տարի ընկերությունը նաև համագործակցեց Հայաստանի ֆուտբոլի 

և կարատեի ֆեդերացիաների հետ:
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«ԹՈՒ ՄԱ ՆՅԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԵ ՔԻԱ ԹԻ ՕՐ»
 ՏԻԿ ՆԻ ԿԱ ՅԻՆ ԹԱՏ ՐՈՆ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ
 ՓԱ ՌԱ ՏՈ ՆԻ ՀՈ ՎԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Այս տար վա սեպ տեմ բե րին հայ մե ծա նուն բա նաս տեղծ Հով հան նես 

Թու մա նյա նի ծննդա վայր Դսե ղում անց կաց ված «Թու մա նյա նա կան հե-

քիա թի օր» տիկ նի կա յին թատ րոն նե րի չոր րորդ մի ջազ գա յին փա ռա-

տո նի հիմ ա կան ծրագ րում ընդգրկված էին Լիտ վա յի, Հուն գա րիա յի, 

Սլո վե նիա յի, Վրաս տա նի և ԼՂՀ տիկ նի կա յին թա տե րախմ բե րի ներ կա-

յա ցում ե րը:

Փա ռա տո նի շրջա նակ նե րում անց կաց վե ցին նաև տիկ նի կա յին ար վես-

տի վար պե տու թյան դա սեր, ցու ցա հան դես ներ, ա մե նօ րյա ե րե կո յան 

ա կումբ ներ, էքս կուր սիա ներ և ֆիլ մե րի ցու ցա դրում:

Վի վա Սել-ՄՏՍ-ի ա ջակ ցու թյունն այս փա ռա տո նին ձե ռա գործ տիկ-

նիկ նե րում մարդ կա յին ե րևա կա յու թյան մարմ ա վոր ման ար վես տի 

ա վան դույ թի` մեր երկ րում պահ պան մա նը և զար գաց մա նը նպաս տե-

լու փորձ է:

SPONSORSHIP OF THE TUMANYAN FAIRY TALE DAY 
INTERNATIONAL FESTIVAL OF PUPPET THEATERS

The main program of the Tumanyan Fairy Tale Day 4th International Puppet 

Theater Festival held in world known Armenian poet Hovhannes Tumanyan’s 

native village of Dsegh this September included performances by theatrical 

companies from Lithuania, Hungary, Slovenia, Georgia, and Nagorno-

Karabakh Republic.

The program of the festival also included master classes in puppet art, 

exhibitions, daily evening clubs, excursions, and film screenings.

VivaCell-MTS’s support to the festival celebrating the human fantasy 

embodied in handmade marionettes is an attempt to contribute to the 

preservation and the development of this tradition in our country.
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ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ` ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ
ՀՈՒ ՇԱՐ ՁԱՆ ՆԵ ՐԻ ՃԱ ՆԱՉ ՄԱՆ ԾՐԱԳ ՐԻ ՀԵՏ

Ար դեն երկ րորդ տա րին շա րու նակ Վի վա Սել-ՄՏՍ-ն ա ջակ ցու թյան ձեռք 

է մեկ նում Հայ կա կան հու շար ձան նե րի ճա նաչ ման ծրագ րին` մեր երկ րի 

պատ մամ շա կու թա յին հու շար ձան նե րը տե ղի և ար տա սահ ման ցի զբո-

սաշր ջիկ նե րի հա մար ա ռա վել ներ կա յա նա լի դարձ նե լուն ուղղ ված նա-

խա ձեռ նու թյունն ի րա կա նաց նե լու գոր ծում:

Հա յաս տա նի տար բեր մար զե րում հինգ լեզ վով` հա յե րեն, ռու սե րեն, 

անգ լե րեն, ֆրան սե րեն և ի տա լե րեն, վա հա նակ նե րը տե ղե կու թյուն են 

պա րու նա կում այս հու շար ձան նե րի վե րա բե րյալ: Դրանք տե ղադր վել 

են` Քա րա հուն ջի աստ ղա դի տա կան հա մա լի րի, միջ նա դա րյան Հա-

յաս տա նի   կրո նա կան և կրթամ շա կու թա յին կենտ րոն նե րից մե կի` Գո-

շա վան քի, Գե ղար դա վան քի, «Չա րեն ցի կա մա րի», Գրի գոր Լու սա վոր չի 

կող մից կա ռուց ված  և Ա շոտ Եր կաթ թա գա վո րի հա մար ա պաս տա նա-

վայր դար ձած Սևա նի վան քի, պատ մա կան Գյում րիի, Հաղ պա տա վան-

քի տարածքում և պատ մամ շա կու թա յին այլ վայ րե րում:

PARTNERSHIP WITH ARMENIAN MONUMENTS 
AWARENESS PROJECT

For the second year in a row VivaCell-MTS extends hand of support to the 

Armenian Monument Awareness Project in implementing the initiative of 

making the historical and cultural monuments of Armenia most attractive 

to the domestic and international tourists.

Information panels in five languages – Armenian, Russian, English, French, 

and Italian, are installed on the territory of the monument. The panels are 

available in the territory of Karahunj observatory complex, Goshavank, 

one of the religious and educational centers of medieval Armenia, 

Geghardavank, the Charents Arch, the Sevan Monastery build by Gregory 

the Illuminator and serving a haven for King Ashot Yerkat, historic Gyumri, 

Haghpat monastery, and other locales.
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«ՄԵ ՔԵ ՆԱ ՎԱ ՐԵ ԼԻՍ ՄԻ´ ԽՈ ՍԻՐ»
ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԱ ՅԻՆ ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ 
 ԻՐԱ ԶԵԿ ՄԱՆ ՔԱ ՐՈ ԶԱՐ ՇԱՎ

Վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն, ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա-

տա հար նե րի շուրջ քսան հինգ տո կոսն ըն թաց քի ժա մա նակ բջջա յին 

հե ռա խոս օգ տա գոր ծե լու հե տևանք է:

Հա սա րա կու թյան տե ղե կաց վա ծու թյունն ա պա հո վե լու և մարդ կանց 

կյան քին սպառ նա ցող հնա րա վոր վտանգ նե րը կան խե լու հա մար, Վի-

վա Սել-ՄՏՍ-ը պատ րաս տա կա մու թյուն է ցու ցա բե րում զո հա բե րել իր 

ե կամ տի մի մա սը` հա նուն մեր քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գու թյան:

Այս քա րո զար շա վի շրջա նակ նե րում ըն կե րու թյու նը հան դես ե կավ նոր 

նա խա ձեռ նու թյամբ, ո րով բո լոր վա րորդ նե րին կոչ է ար վում ավ տո մե քե-

նա վա րե լիս հրա ժար վել հե ռա խո սա զան գեր կա տա րե լուց, ըն դու նե լուց, 

ինչ պես նաև հա ղոր դագ րու թյուն ներ գրե լուց կամ կար դա լուց:

DON'T TALK AND DRIVE ROAD SAFETY 
AWARENESS CAMPAIGN

According to the existing statistics about 25 percent of road accidents oc-

cur as a result of mobile phone use while driving.

To provide awareness of the public and to prevent the possible threat to 

human life, VivaCell-MTS expressed readiness to compromise on generated 

calls  for the safety of our co-citizens.

In the frame of this campaign the Company came up with a new initiative 

calling the drivers to keep from making or answering calls, writing and 

receiving messages, while driving.
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«ՍՊԱՐ ՏԱԿ» ԲԱ ԼԵ ՏԻ Ե ՐԵՎԱ ՆՅԱՆ 
ԲԵ ՄԱԴՐ ՄԱՆ ՀՈ ՎԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Եր կար ընդ մի ջու մից հե տո, հան րա հայտ բա լետ մայս տեր Յու րի Գրի գո-

րո վի չի ջան քե րով Հա յաս տա նում վերս տին բե մադր վեց մե ծա նուն կոմ-

պո զի տոր Ա րամ Խա չատ րյա նի «Սպար տակ» բա լե տը:

Վի վա Սել-ՄՏՍ-ին հա ջող վեց նպաս տել հան դի սա տե սին մշա կու թա յին 

այս խո շոր ի րա դար ձու թյու նը  ներ կա յաց նել պատ շաճ մա կար դա կով: 

Ե րևա նում «Սպար տա կի» բե մա դրու թյու նը կա յա ցավ ՀՀ և ՌԴ նա խա-

գահ նե րի տիկ նանց` Ռի տա Սարգսյա նի և Սվետ լա նա  Մեդ վե դևա յի 

բարձր հո վա նու ներ քո:

SPONSORSHIP OF THE YEREVAN STAGING OF
SPARTACUS BALLET

After a long break the famous Spartacus ballet by great composer Aram 

Khachaturyan was staged under guidance of prominent choreographer 

Yuri Grigorovich.

VivaCell-MTS managed to facilitate the presentation of this significant 

cultural event on a proper level.

The performance in Yerevan was made possible under the high patronage 

of the first ladies of Armenia and Russia – Rita Sargsyan and Svetlana 

Medvedeva.
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ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ` «Ա ՐԵՎՈՐ ԴԻ»
ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԲՆԱ ՊԱՀ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ՓԱ ՌԱ ՏՈ ՆԻ ՀԵՏ

ՀՀ վայ րի բնու թյան և մշա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պան ման հիմ ա-

դրա մը Վի վա Սել-ՄՏՍ-ի հետ հա մա տեղ «Ա րևոր դի» տա րա ծաշր ջա նա-

յին բնա պահ պա նա կան փա ռա տոնն ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց րեց 

2007 թվա կա նին: «Ա րևոր դին» միակ բնա պահ պա նա կան փա ռա տոնն է 

hա րավ կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նում և անց է կաց վում ա մեն երկ րորդ 

տա րին: Այս տա րի երկ րորդ ան գամ կա յա ցավ «Ա րևոր դի»` ար դեն մի-

ջազ գա յին բնա պահ պա նա կան փա ռա տո նը:

Փա ռա տո նի նպա տակն է հա սա րա կու թյան ու շա դրու թյու նը բևե ռել վայ-

րի բնու թյան և բնա պահ պա նու թյան վրա և բարձ րաց նել հա սա րա կու-

թյան գի տակ ցու թյան մա կար դակն այս հարցում, ընդգրկել հա սա րա-

կու թյան բո լոր շեր տե րը` ե րե խա նե րին, ե րի տա սարդ նե րին, գոր ծա րար 

հան րու թյա նը, ինչ պես նաև շար քա յին քա ղա քա ցի նե րին:

PARTNERSHIP WITH SUNCHILD INTERNATIONAL
ENVIRONMENTAL FESTIVAL

In 2007 FPWC in cooperation with VivaCell-MTS held the first SunChild Inter-

national Environmental Festival. SunChild is the only environmental festival 

in the South Caucasus and is held every second year. The second, now al-

ready international, SunChild Festival, took place this year.

The aim of the festival is to focus public attention on wildlife and nature 

preservation issues, raise awareness around those issues targeting all 

groups of the society – children, youth, businessmen, as well as ordinary 

citizens.
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PARTNERSHIP WITH THE NATIONAL GALLERY 
INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

The National Gallery Music Festival is an example of beautiful combination 

of musical and painting arts, which gives opportunity to gain them a new 

phonation in a new light.

The major aim of the series of concerts held in the fresco hall of the National 

Gallery of Armenia was to present the arts lovers with classic music 

performances by Armenian and foreign musicians – both recognized and 

not yet widely known in Armenia.

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ` 
«ԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՊԱՏ ԿԵ ՐԱՍ ՐԱՀ» ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ
Ե ՐԱԺՇ ՏԱ ԿԱՆ ՓԱ ՌԱ ՏՈ ՆԻ ՀԵՏ

«Ազ գա յին պատ կե րաս րահ» ե րաժշ տա կան փա ռա տո նը դա սա կան 

ե րաժշ տու թյան և կեր պար վես տի հա մա դրու թյան գե ղե ցիկ օ րի նակ է, 

ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար վես տի այս ձևե րից յու րա քան չ յու րին 

ձեռք բե րել նոր հնչո ղու թյուն` նոր լույ սի ներ քո:

Հա յաս տա նի ազ գա յին պատ կե րաս րա հի որմ ան կար նե րի դահ լի ճում 

անց կաց ված հա մեր գա շա րի հիմ ա կան նպա տա կը հան րա հայտ, ինչ-

պես նաև Հա յաս տա նում դեռ ճա նա չում չու նե ցող հայ և օ տա րերկ րա-

ցի ե րա ժիշտ նե րի կա տար մամբ դա սա կան ե րաժշ տու թյան նմուշ նե րի 

ներ կա յա ցում է ար վես տա սեր հա սա րա կու թյա նը:
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SPONSORSHIP OF THE OPEN MUSIC FEST

This year again VivaCell-MTS stretched hand of support to new initiatives 

aimed for the music-loving public. Unique in its kind among them was the 

Open Music Fest that hosted Armenian and foreign jazz, classic, folk, and 

rock musicians under the Yerevan sky and gave the local and foreign music 

lovers unforgettable Indian summer nights.

«ԲԱՑ Ե ՐԱԺՇ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ» ՓԱ ՌԱ ՏՈ ՆԻ 
ՀՈ ՎԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Այս տա րի ևս Վի վա Սել-ՄՏՍ-ը ա ջակ ցու թյան ձեռք մեկ նեց ե րաժշ տա-

սեր լսա րա նին ծա ռա յող  նոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րին: Դրանց շար քում 

իր տե սա կի մեջ ե զա կի մի ջո ցա ռում էր «Բաց ե րաժշ տու թյուն» փա ռա-

տո նը, ո րը ե րևա նյան աստ ղա զարդ երկնքի տակ հա մախմ բեց ջազ, 

դա սա կան, ֆոլկ և ռոք ե րա ժիշտ նե րին` ար վես տի հա յաս տան ցի և 

օ տա րերկրյա սի րա հար նե րին նվի րե լով ա մա ռա յին ան մո ռա նա լի ե րե-

կո ներ:
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SPONSORSHIP OF THE RETURN FESTIVAL

VivaCell-MTS readily stretched hand of support to initiatives aimed for the 

classic music-loving public of Armenia. The Return Third Festival of Clas-

sic Music brought together musicians who had left Armenia in the last two 

decades giving the music-loving public an opportunity to appreciate the 

performance of renowned musicians.

Along with presenting the listeners with just another occasion to listen to 

beautiful music, the festival was also a call to Armenians to work and create 

in the homeland.

ՎԵ ՐԱ ԴԱՐ ՁԻ ՓԱ ՌԱ ՏՈ ՆԻ ՀՈ ՎԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

Մշա կույ թի նկատ մամբ հա տուկ հո գա ծու թյան  պատ րաս տա կա մու-

թյամբ, Վի վա Սել-ՄՏՍ-ը, բա ցա ռիկ հո վա նա վո րի կար գա վի ճա կով, շա-

րու նա կեց  ա ջակ ցել ե րաժշ տա սեր ու բարձ րա ճա շակ հայ լսա րա նին 

ծա ռա յող  նա խա ձեռ նու թյուն նե րին: Վե րա դար ձի  դա սա կան  ե րաժշ-

տու թյան եր րորդ  փա ռա տո նի շնոր հիվ, մեկ հար կի տակ  հա մախմբվե-

ցին վեր ջին եր կու տաս նա մյա կի ըն թաց քում Հա յաս տա նից հե ռա ցած 

հայ ե րա ժիշտ նե րը, և դա սա կան ե րաժշ տու թյան սի րա հար նե րը հնա-

րա վո րու թյուն ստա ցան ունկնդրե լու ար տերկ րի բե մե րում ճա նա չում 

ձեռք բե րած,  հա յազ գի տա ղան դա վոր ե րի տա սարդ նե րի կա տա րում-

նե րը:

Ար վես տի գրավ չու թյու նը ներ կա յաց նե լուն զու գա հեռ, փա ռա տո նի հիմ-

քում կար հա մայն հա յու թյանն ուղ ված կոչ` ա րա րե լու ու ստեղ ծա գոր ծե-

լու սե փա կան երկ րում:
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 ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

6 ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրենի խոսքը

8 Կորպորատիվ պատասխանատվություն` երկարաժամկետ արդյունավետ ներդրում

10 ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի կորպորատիվ պատասխանատվության քաղաքականության շրջանակներում իրականացված ծրագրեր

14 «Ա մա ռա յին ներշնչանք» ե րե խա նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի մրցույթ

18 Համագործակցություն` «Արևի հետքերով» հեքիաթների ժողովածուի շնորհանդեսի կազմակերպման մեջ

20 Համագործակցություն` Ծաղկաձորում «Արևորդի» 2009 ամառային դպրոցի կազմակերպման մեջ

24 ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրենի ավելի քան 25 դասախոսությունները Հայաստանի բուհերում 

 / Ավելի քան 15 Բաց դռների օրեր դպրոցականների համար` ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխամասային գրասենյակում

26 Համագործակցություն` Հայաստանի 14 բուհի հետ

28 Հայաստանի բազմազավակ մայրերի մեծարման միջոցառում

30 Աջակցություն` Երևանում Խաղաղության այգու ստեղծման մեջ

34 Համագործակցություն` «Ոսկե ծիրան» կինոյի զարգացման հիմադրամի հետ

36 Սահմանափակ կարողություններով մարդկանց արվեստի աշխատանքների ցուցահանդես` ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի սպասարկման կենտրոններում

38 Հաշ ման դամ ու սա նող նե րի այ ցը ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխա մա սա յին գրա սե նյակ 

40 Հայկական կարմիր խաչի ընկերության հետ փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրում

42 Աջակցություն` Երևանի ծննդատների նորածնային խնամքի բաժանմունքների համար սարքավորման ձեռքբերման մեջ

44 Հայաստանյան սպորտի հովանավորություն

48 «Թումանյանական հեքիաթի օր» տիկնիկային թատրոնների միջազգային փառատոնի հովանավորություն

52 Համագործակցություն` Հայկական հուշարձանների ճանաչման ծրագրի հետ

56 «Մեքենա վարելիս մի´ խոսիր» ճանապարհային անվտանգության իրազեկման քարոզարշավ

58 «Սպարտակ» բալետի երևանյան բեմադրման հովանավորություն

60 Համագործակցություն` «Արևորդի» միջազգային բնապահպանական փառատոնի հետ

64 Հա մա գոր ծակ ցու թյուն`«Ազ գա յին պատ կե րաս րահ» մի ջազ գա յին ե րաժշ տա կան փա ռա տո նի հետ

66  «Բաց ե րաժշ տու թյուն» փա ռա տո նի հո վա նա վո րու թյուն

68 Վե րա դար ձի փա ռա տո նի հո վա նա վո րու թյուն
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