


RALPH YIRIKIAN
VivaCell-MTS General Manager

Հարգելի´բարեկամ,

Մոտեցել է 2016 թվականն ամփոփելու ժամանակը: Նայելով անցած 
տարիներին՝ պիտի հպարտությամբ նշեմ, որ մեծ աշխատանք ենք 
կատարել, հաղթահարել ենք զգալի դժվարություններ, դիմակայել՝ բազում 
մարտահրավերների:

Նաև ուրախ եմ, որ այս տարի ևս կորպորատիվ սոցիալական 
պատասխանատվության ռազմավարության շրջանակում կատարել ենք 
բազմաթիվ սոցիալական ներդրումներ՝ սոցիալ-տնտեսական մի շարք 
ոլորտներում, ներառյալ կրթության, գիտության, առողջապահության, 
մշակույթի, սպորտի, բնապահպանության, տնաշինության, 
ենթակառուցվածքների և այլ:

Կորպորատիվ պատասխանատվությամբ գործունեությունը, անկախ 
բնագավառից, երկարաժամկետ սոցիալական ներդրումային 
ռազմավարություն է, որի արդյունքները տեսանելի են դառնում միայն 
տարիներ անց: Պետք է լցվել համբերությամբ ու տոկունությամբ և 
շարունակել աշխատել՝ ունենալու համար ծաղկուն ու բարգավաճող 
երկիր:

Այս հատորում հակիրճ ներկայացված են 2016 թվականին իրականացված 
ծրագրերը: Հուսով եմ, մեր ձեռքբերումները նոր նախաձեռնությունների 
մտահղացման ու նշաձողերի սահմանման հիմք կլինեն բոլորիս համար:

Dear friend,

The time to sum up the 2016 year has come. Looking back to the past years, 
I can note proudly that we have had considerable achievements, overcome 
many hardships and faced quite a few challenges.

I am glad this year, too, in the frames of the Corporate Social Responsibility 
strategy of the Company, we have managed to make social investments in a 
number of socio-economic spheres, such as education, science, healthcare, 
culture, sports, environmental protection, house-building, infrastructures, 
and more.

The Corporate Responsibility approach, irrespective of the sphere of operation, 
is a strategy of long-term social investments, which means that the impact of 
the implemented projects becomes visible only over the years. We should be 
patient and persistent, and we should continue to work hard in order to build 
a developed and prosperous country.

This volume briefs on the projects implemented throughout 2016. I hope our 
achievements will instigate new initiatives and benchmarks to reach in all of us.

ՌԱԼՖ ՅԻՐԻԿՅԱՆ
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրեն

2 3



 Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց 
ընտանիքների խնդիրներով զբաղվող «SOURCE» հիմնադրամին
Support to “SOURCE” foundation for children with disabilities and 
their families

 Աջակցություն հաշմանդամության խնդիրներով սիրիահայ 
անձանց «Արևիկ-Հայաստան» կենտրոնին
Support to“Arevik” Armenia Center for children and adults with 
disabilities

Մշակույթ
Culture

 Աջակցություն Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին
Support to the Armenian National Philharmonic Orchestra

 Աջակցություն «Նոր անուններ» միջազգային փառատոնին
Support to the “New Names” International Festival

 Համագործակցություն «Արս Լունգա» դուետի հետ՝ հայ 
կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ձայնագրման  
գործում
Cooperation with the “Ars Lunga” Duo for recording the works by 
Armenian composers 

 Աջակցություն «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնին
Support to the “Golden Apricot” International Film Festival

 Աջակցություն «Ազգային պատկերասրահ» միջազգային 
երաժշտական փառատոնին 
Support to the “National Gallery” International Music Festival

 Աջակցություն Հայաստանի պետական երիտասարդական 
նվագախմբին 
Support to the State Youth Orchestra of Armenia

 Աջակցություն «Հովեր» պետական կամերային երգչախմբին
Support to the “Hover” State Chamber Choir

 Աջակցություն Հայաստանի պարարվեստի «Բարեկամություն» 
պետական համույթին 
Support to the “Barekamutyun” State Dance Troupe of Armenia

 Աջակցություն «Ունիսոն» ՀԿ-ի «Փարոս» կամերային երգչախմբին
Support to the “Paros” Chamber Choir of “Unison” NGO

 Աջակցություն Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի 
և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի աջակցման 
հիմնադրամին
Contribution to the Support Fund of the National Academic State 
Opera and Ballet Theatre after Aleksandr Spendiaryan

 Աջակցություն Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարանի՝ «Ուսանողական գարուն-50» հոբել յանական 
համերգի անցկացմանը
Support to the organization of the “Student Spring-50” concert by 
the National Polytechnic University of Armenia

 Աջակցություն Հայաստանի պետական ակադեմիական 
երգչախմբին
Support to the State Academic Choir of Armenia

 Աջակցություն «Եղեռնից դեպի անկախության վերականգնում» 
խորագրով ցուցադրությանը՝ նվիրված Հայաստանի 
Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձին
Support to the “From Genocide to Restoration of Independence” 
exhibition dedicated to the 25th anniversary of the Independence  
of Armenia

Սպորտ
Sport

 Գործընկերություն Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային 
հավաքականների հետ
Partnership with the National Football Teams of Armenia 

 Աջակցություն հայաստանյան լրագրողների միջև մինի-ֆուտբոլի 
մրցաշարին
Support to the mini-football championship between the 
representatives of the Armenian media

 Աջակցություն Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիային
Support to the Chess Federation of Armenia

Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաներ
Information and Communication Technologies

 Աջակցություն «ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար 
ՀՀ Նախագահի մրցանակ» նախաձեռնությանը
Support to the “Award of the President of Armenia for Outstanding 
Contribution to Global IT” initiative

 Աջակցություն Միկրոէլեկտրոնիկայի ամենամյա միջազգային 
օլիմպիադային
Support to the Annual Microelectronics International Olympiad

 Աջակցություն ռոբոտաշինական լաբորատորիային՝ 
«Այբ» ավագ դպրոցում
Support to the Robotics Lab in the “Ayb” High School

 Աջակցություն հանրակրթական 10 դպրոցներում իրականացվող 
ՏՀՏ փորձարարական ուսումնական ծրագրին
Support to ICT educational pilot project implemented in 10 high 
schools of Armenia

 Համագործակցություն Տեղեկատվական և հաղորդակցության 
տեխնոլոգիաների գործատուների միության հետ
Cooperation with the Union of Employers of Information and 
Communication Technologies

 Աջակցություն «Մեդիապոլիգոն-Երևան 24» միջոցառման 
իրականացմանը
Support to the organization of “Mediapoligon-Yerevan 24” event

 Աջակցություն Միկրոէլեկտրոնիկայի ամենամյա միջազգային 
օլիմպիադային
Support to the Annual Microelectronics International Olympiad

Կրթություն
Education

 Հայաստանյան բուհերի ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում
Provision of tuition fee to students of universities of Armenia

 Բաց դռների օրերի և դասախոսությունների կազմակերպում
Organization of open doors and lectures

 Հայաստանի բուհերի ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպում 
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ում
Organization of internship of students from universities of Armenia at 
VivaCell-MTS

 Համագործակցություն «Լույս» հիմնադրամի հետ` հայաստանցի 
ուսանողների  կրթաթոշակի ապահովման նպատակով
Cooperation with the “Luys” Foundation in providing scholarship to 
Armenian students

 Համագործակցություն «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» 
կազմակերպության հետ
Cooperation with “Junior Achievement of Armenia” 

 Աջակցություն NASA-ի տիեզերական հավելվածների միջազգային 
հինգերորդ մրցույթի անցկացմանը
Support to the organization of the 5th International NASA Space Apps 
Challenge 

Առողջապահություն
Healthcare

 Աջակցություն աուտիզմով երեխաների համար կրթավճարի 
ապահովմանը՝ «Երեխաների զարգացման միջազգային 
կենտրոնի» հետ համատեղ
Support in covering tuition of children with autism in partnership with 
the International Child Development Center

 Աջակցություն Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության 
ազգային կենտրոնին
Support to the National Center of Oncology after V.A. Fanarjyan

 Աջակցություն Արագածոտնի մարզի Կոշ համայնքի «Արմէնակ 
և Աննա Թադէոսեանների բժշկական կենտրոնի» ցերեկային 
խնամքի բաժնին 
Support to the day care department of “Armenak and Ann 
Tadevossian’s Medical Center” in Kosh community in Aragatsotn region

 Աջակցություն «Առաքելություն Արևելք» մարդասիրական 
օգնության կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղին
Support to Mission East Humanitarian Aid Organization Armenian 
Branch

 Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 
պահպանման հիմնադրամի կողմից իրականացվող 
հիպոթերապիայի ծրագրին
Support to the hippotherapy program by the Foundation for the 
Preservation of Wildlife and Cultural Assets
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Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Environmental Protection
 Աջակցություն՝ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 

պահպանման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ նկարչական օրվա 
կազմակերպմանը
Support to the organization of the Painting Day by the Foundation for 
the Preservation of Wildlife and Cultural Assets

 Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 
պահպանման հիմնադրամի «Արևորդի» փառատոնին
Support to the “SunChild” Festival of the Foundation for the 
Preservation of Wildlife and Cultural Assets 

 Համագործակցություն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների 
ձեռնարկությունների միության հետ՝ շահագործված բջջային 
հեռախոսների վերամշակման ծրագրի շրջանակում 
Cooperation with the Union of Information Technology Enterprises in 
the frames of the project of recycling used mobile phones

 Աջակցություն Ուրցաձորում վայրի կենդանիների փրկարար 
կենտրոնին
Support to the Wildlife Rescue Center in Urtsadzor 

 Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 
պահպանման հիմնադրամի «Կանաչ շարժունակություն» 
նախագծին
Support to the “Green Mobility” project by the Foundation for the 
Preservation of Wildlife and Cultural Assets 

Կամավորական աշխատանքներ
Volunteering 

 ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը գյուղական 
համայնքներում բնակարանաշինության ծրագրին ՝ Հայաստանի 
«Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի»  հետ համատեղ
Participation of VivaCell-MTS employees in the house building project  
in rural communities in partnership with the “Fuller Center for Housing” 
Armenia

 Համակարգչային սենյակների ստեղծում ՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի 
աշխատակիցների կողմից
Establishment of computer classrooms by VivaCell-MTS employees

 ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը 
համաքաղաքային շաբաթօրյակին և ծառատունկին
Participation of VivaCell-MTS employees in the citywide clean-up day 
and tree planting

 Մասնակցություն՝ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 
պահպանման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Հայոց 
ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տարածքում 
կազմակերպված ծաղիկների հավաքման միջոցառմանը
Participation in flower gathering event on the territory of the Armenian 
Genocide Museum-Institute organized by the Foundation for the 
Preservation of Wildlife and Cultural Assets

Մարզեր
Regions

 Աջակցություն «Օրրան» բարեգործական ՀԿ-ին
 Support to “Orran” benevolent NGO

 Աջակցություն գյուղական համայնքներում բնակարանաշինության 
ծրագրին՝ Հայաստանի «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ 
համատեղ
Support to the house building project for rural communities in 
partnership with the “Fuller Center for Housing” Armenia

 Աջակցություն գյուղական համայնքներում ջրամատակարարման 
համակարգի բարելավման ծրագրին
Support to the water supply improvement project in rural communities

 Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային (LED) համակարգերի 
տեղադրում գյուղական համայնքներում ՝ «Այլընտրանքային 
էներգիա» ծրագրի շրջանակում
Installation of LED street lighting systems in rural communities in the 
frames of the “Alternative Energy” project

 Արևային էներգիայի հիման վրա գործող ջեռուցման համակարգերի 
և արևային ջրատաքացուցիչների ներդրում գյուղական 
համայնքներում ՝ «Այլընտրանքային էներգիա» ծրագրի շրջանակում
Installation of solar heating systems and solar water heaters in rural 
communities in the frames of the “Alternative Energy” project

Այլ
Other

 Համագործակցություն «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ 
հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության 
հետ
Partnership with “Transparency International Anticorruption Center” 
NGO

 Համագործակցություն «Ներքին Աուդիտորների Ինստիտուտ- 
Հայաստան» հասարակական կազմակերպության հետ
Partnership with the “Institute of internal auditors-Armenia” NGO

 Աջակցություն «Ավրորա» համաշխարհային մարդասիրական 
մրցանակաբաշխության անցկացմանը
Support to the organization of the Aurora Prize for Awakening 
Humanity

 Գործընկերություն Էրեբունի-Երևան տոնակատարությունների 
կազմակերպիչների հետ
Partnership with the organizers of the Erebuni-Yerevan celebrations
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Տեղեկատվական 
և հաղորդակցության 
տեխնոլոգիաներ
Information and Communication 
Technologies
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Support to the “Award of the President of 
Armenia for Outstanding Contribution to 
Global IT” initiative
The Award of the President of Armenia for Outstanding 
Contribution to Global IT celebrates the greatest 
achievements of humanity in the sphere of high 
technologies and acknowledges the great minds behind 
those accomplishments. The Award is important in terms 
of creating new opportunities for the development of 
the ICT sphere in Armenia and presenting Armenia on the 
world ICT map as a country having huge yet unrealized 
potential in the sphere of high technologies.  

Աջակցություն «ՏՏ ոլորտում 
համաշխարհային ներդրման համար  
ՀՀ Նախագահի մրցանակ» 
նախաձեռնությանը
ՏՏ ոլորտում ՀՀ Նախագահի մրցանակը բարձր 
տեխնոլոգիաների ոլորտի նվաճումների և դրանց 
տաղանդավոր հեղինակների ձեռքբերումների 
գնահատանք է: Մրցանակաբաշխությունը կարևոր է՝ 
Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտի զարգացման հնարավորություների 
ստեղծման, ինչպես նաև Հայաստանը աշխարհի 
ՏՏ քարտեզի վրա՝ որպես բարձր տեխնոլոգիաների 
ոլորտում զարգացման զգալի ներուժ ունեցող երկիր, 
ներկայացնելու տեսանկյունից:
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Աջակցություն ռոբոտաշինական     
լաբորատորիային՝ «Այբ» ավագ դպրոցում
«Այբ» դպրոցի ռոբոտաշինության թիմը ԱՄՆ 
Օհայո նահանգի Մարիոն քաղաքում անցկացված 
հեղ ինակավոր «Ռոբոտիկայի ազգային 
մարտահրավեր»  մրցույթում ստացել է արծաթե 
մեդալ և «Honda Innovation Award» հեղինակավոր 
մրցանակը՝ հերթական անգամ պատվով 
ներկայացնելով Հայաստանը միջազգային կրթական 
ասպարեզում: 2011 թվականից գործող ռոբոտիկայի 
լաբորատորիան կրթությունը դարձնում է կիրառական՝ 
հնարավորություն տալով դպրոցականներին 
առավելագույնս դրսևորելու իրենց ներուժն ու նոր 
բացահայտումներ կատարելու համար:

Support to the Robotics Lab in the “Ayb” High School
Ayb School’s robotics team won a silver medal as well as 
the Honda Innovation Award at the renowned National 
Robotics Challenge, which took place in Marion, US. Ayb 
School students have once again represented Armenia 
with honor on the international educational stage. 
The school’s robotics laboratory founded in 2011 makes 
education applicable, all while giving the students the 
best chance to maximally demonstrate their potential 
and to make new discoveries. 
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Support to ICT educational pilot project implemented 
in ten high schools of Armenia
As a result of the joint program of the RA Ministry 
of Education and Science, VivaCell-MTS, Synopsis 
Armenia and Unicomp, “Microelectronics”, “Basics of 
Telecommunication” and “Information Technologies” 
subjects are now part of curricula at already ten 
educational institutions throughout the country. 
VivaCell-MTS participated in the development of criteria 
and curriculum for “Basics of Telecommunication”, as 
well as organized retraining for the instructors of the 
subject.

Աջակցություն հանրակրթական 
տասը դպրոցներում իրականացվող ՏՀՏ 
փորձարարական ուսումնական ծրագրին

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, 
ՎիվաՍել-ՄՏՍ, «Սինոփսիս Արմենիա» և «Յունիքոմփ»  
ընկերությունների կողմից իրականացվող ծրագրի  
արդյունքում արդեն տասը հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններում դասավանդվում 
են «Միկրոէլեկտրոնիկա», «Հեռահաղորդակցության 
հիմունքներ», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» 
առարկաները: ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը մասնակցել է  
«Հեռահաղորդակցության հիմունքներ» մասնա-
գիտական առարկայի չափորոշիչների և 
ծրագրի մշակման գործընթացին, ինչպես նաև՝ 
իրականացրել տվ յալ առարկայի ուսուցիչների 
վերապատրաստումը:
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Համագործակցություն Տեղեկատվական 
և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների 
գործատուների միության հետ
Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնո-
լոգիաների գործատուների միությունը ստեղծվել 
է Հայաստանի ՏՀՏ մի շարք ընկերությունների 
նախաձեռնությամբ՝ նպատակ ունենալով 
ներկայացնելու ոլորտի գործատուների 
իրավունքներն ու պաշտպանելու նրանց շահերը, 
նախաձեռնելու ՏՀՏ ոլորտի զարգացմանն ուղղված 
ծրագրեր և աջակցելու նմանատիպ նախագծերի 
իրականացմանը: Միության գործունեության 
հիմնական թիրախներն են՝ ՏՀՏ և հարակից 
ոլորտների պահանջներին համապատասխանող 
կադրերի վերապատրաստումը, հանրակրթական, 
միջին մասնագիտական և բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների ՏՀՏ կրթական 
ծրագրերի՝ միջազգային չափանիշներին համա-
պատասխանեցումը, տեղի և արտասահմանյան 
ներդրողների համար գրավիչ պայմանների 
ստեղծմանը նպաստելը, ինչպես նաև` բիզնես և 
իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրումը:

Cooperation with the Union of Employers of 
Information and Communication Technologies 
The Union of Employers of Information and 
Communication Technologies has been established upon 
the initiative of ICT companies, to present and defend 
the rights and interests of ICT employers, to implement 
as well as support programs and initiatives aimed at the 
development of the ICT sphere in Armenia. Among the 
objectives of the union is training of specialists in ICT and 
ICT-related spheres, modernization of ICT educational 
programs in public, professional and higher education 
institutions in accordance with international standards, 
development of attractive environment for local and 
foreign investments, business and legal consultation. 
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Աջակցություն «Մեդիապոլիգոն-Երևան 24» 
միջոցառման իրականացմանը
«Մեդիապոլիգոն-Երևան 24»-ը նորարարական 
կրթական ծրագիր է, որի նպատակն է մեկ տանիքի 
տակ հավաքել լրատվական ոլորտի գործող և 
ապագա մասնագետներին: Այս ծրագիրը բացառիկ 
հնարավորություն է ընձեռում երիտասարդ 
լրագրողներին և ուսանողներին՝ ձեռք բերելու 
նոր գիտելիքներ, հմտություններ և ծանոթանալու 
ճանաչված մասնագետների հետ: «Մեդիապոլիգոն-
Երևան 24»-ը ներառել է նաև «Երևան 24» խորագիրը 
կրող մի յուրահատուկ միջոցառում, որի ընթացքում 24 
ժամ անընդմեջ ծրագրի երիտասարդ մասնակիցները 
ներկայացրել են Երևանի կյանքը՝ առավոտից մինչև 
հաջորդ առավոտ: Երևանը իններորդ քաղաքն է, 
որտեղ իրականացվում է «Մեդիապոլիգոն» կրթական 
ծրագիրը: 

Support to the organization of 
“Mediapoligon-Yerevan 24” event
“Mediapoligon-Yerevan 24” is an innovative educational 
program that aims at uniting current and prospective 
professionals in the media sphere. The program is a 
unique opportunity for young journalists and students 
to acquire knowledge as well as hone their skills and get 
acquainted with renowned professionals from Armenia 
and abroad. “Mediapligon-Yerevan 24” also featured a 
special 24-hour event – “Yerevan-24” – during which 
young participants of the program published stories 
about the life in Yerevan round the clock. Yerevan is the 
ninth city to host “Mediapoligon” educational program.
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Աջակցություն Միկրոէլեկտրոնիկայի ամենամյա 
միջազգային օլիմպիադային
«Սինոփսիս Արմենիա» ընկերության Կրթական 
բաժնում կայացել է միկրոէլեկտրոնիկայի ամենամյա 
միջազգային 11-րդ օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլը, 
որին մասնակցության հայտ է ներկայացրել և մրցել 
35 մասնակից՝ 24 երկրից: 2016թ.-ի օլիմպիադայի 
շրջանակում մրցույթային թեմաները ներառել 
են «Թվային IC նախագծումը և փորձարկումը», 
«Անալոգային և խառն ազդանշանային IC 
նախագծումը և փորձարկումը», «Կիսահաղորդիչ 
սարքերը և տեխնոլոգիաները», ինչպես նաև 
«Էլեկտրոնային նախագծային ավտոմատացման 
մաթեմատիկական և ալգորիթմային խնդիրները»: 
Միջոցառումը կազմակերպվել է Էլեկտրատեխնիկայի 
և էլեկտրոնիկայի ինժեներների ինստիտուտի 
(IEEE) Թեստային տեխնոլոգիաների տեխնիկական 
խորհրդի (TTTC) հետ համագործակցությամբ:

Support to the Annual Microelectronics 
International Olympiad
The final stage of the 11th Microelectronics Olympiad of 
Armenia took place at the Synopsys Armenia Education 
Department (SAED), with 35 contestants from 24 
countries. Topics for 2016 included “Digital IC Design 
and Test”, “Analog and Mixed-Signal IC Design and 
Test”, “Semiconductor Devices and Technology”, and 
“Mathematic and Algorithmic Issues of Electronic Design 
Automation (EDA)”. The event was held in cooperation 
with the Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) Test Technology Technical Council (TTTC).
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Կրթություն
Education
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Հայաստանյան բուհերի ուսանողներին 
կրթաթոշակի տրամադրում
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի՝ ուսման վարձավճարների 
հատուցման աջակցության ծրագիրն օժանդակում է  
հատուկ կարիքներ ունեցող, ծնողազուրկ կամ 
սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
երիտասարդների՝ հատուցելով նրանց ուսման 
վարձը: Իրականացված ներդրման արդյունքում 
բարձրագույն կրթությունը հասանելի է դարձել 
ծրագրում ընդգրկված շուրջ 750 ուսանողի:

Provision of tuition fee to students of 
universities of Armenia
The beneficiaries of VivaCell-MTS fee reimbursement 
assistance program are students from vulnerable social 
groups, as well as with special needs, who have a good 
standing at university. Owing to the program, higher 
education has become available to over 750 students 
from vulnerable social groups.

24 25



Բաց դռների օրերի և դասախոսությունների 
կազմակերպում
«Բիզնես, որն ունի առաքելություն» ծրագրի 
շրջանակում Ռալֆ Յիրիկյանը դասախոսու-
թյուններով հանդես է եկել հանրապետության 
մի շարք ուսումնական հաստատություններում: 
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխամասային գրասենյակում 
կազմակերպվող Բաց դռների օրվա շրջանակում 
աշակերտները և ուսանողները ծանոթանում են 
բջջային կապի տեխնոլոգիաների հիմունքներին, 
ընկերության ստեղծման պատմությանը և 
հաջողության գաղտնիքներին:

Organization of open doors and lectures
In the frames of the “Business with a Mission” project 
Ralph Yirikian delivered lectures at a number of 
educational institutions in Armenia. In the frames of the 
Open doors organized at VivaCell-MTS headquarters, 
the students get the opportunity to learn more about 
the basics of mobile communications technology, the 
history of the Company, and the secrets of its success.
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Համագործակցություն  
«Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» 
կազմակերպության հետ
«Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» 
կազմակերպության կողմից իրականացվող 
«Ձեռնարկատիրական և քաղաքացիական 
կրթություն Հայաստանի Հանրապետության 
խոցելի համայնքների դպրոցների աշակերտների 
համար» ծրագրի արդյունքում աշակերտները 
տնտեսագիտական և ֆինանսական կայուն 
գիտելիքներ են ստանում և գործարար 
ընկերություններ հիմնելու միջոցով՝ դրանք կիրառում 
գործնականում: Գործարարության հիմունքները 
ուսումնասիրելիս աշակերտները միաժամանակ 
ծանոթանում են Կորպորատիվ սոցիալական 
պատասխանատվության (ԿՍՊ) հիմունքներին և 
համապատասխան ռազմավարություն են մշակում 
աշակերտական գործարար ընկերությունների 
համար: Ծրագրի նպատակը սեփական ուժերի 
և վաղվա օրվա հանդեպ խոցելի համայնքների 
երիտասարդների շրջանում հավատ սերմանելն է:

Cooperation with “Junior Achievement of Armenia”
The “Entrepreneurship and Civic Activism for Students 
of Vulnerable Communities of Armenia” program is 
aimed at ensuring literacy of students in the spheres of 
economy and entrepreneurship. The students have the 
opportunity to apply the acquired theoretical knowledge 
in practice by founding commercial organizations. In the 
frames of the program, the students also get acquainted 
with the principles of Corporate Social Responsibility 
(CSR) and elaborate a strategy for student business 
companies. The “Entrepreneurial and Civic Activism 
for Students of Vulnerable Communities of Armenia” 
program seeks to instill among the younth of vulnerable 
communities the belief in their own capabilities and in a 
bright future.
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Աջակցություն NASA-ի տիեզերական 
հավելվածների միջազգային հինգերորդ մրցույթի 
անցկացմանը
NASA-ն՝ ԱՄՆ օդագնացության և տիեզերական 
հետազոտությունների ազգային ադմինիստրացիան, 
Տիեզերական հավելվածների հինգերորդ 
միջազգային մրցույթն անցկացրել է Բյուրականի 
աստղադիտարանում: Մասնակիցներն իրենց 
գիտելիքները չափել են և՛ թիմային, և՛ անհատական 
մասնակցության շրջանակում ՝ մշակելով և 
հավելվածային լուծումներ առաջարկելով 
«Տեխնոլոգիա», «Օդագնացություն», «Տիեզերական 
կայան», «Արեգակնային համակարգ», «Երկիր 
մոլորակ», «Ճանապարհորդություն դեպի Մարս» 
թեմաների շուրջը: Ընդհանուր առմամբ, մրցույթը 
մասնակիցներին հնարավորություն է տվել ստեղծելու 
կիրառական նշանակության լուծում, տարբեր 
մարտահրավերների լուծման նպատակով օգտվելու 
NASA-ի և առանցքային այլ կազմակերպությունների 
իրական տվ յալների շտեմարաններից, ինչպես 
նաև դառնալու ճանաչելի՝ նորարարական բաց 
հարթակում մրցակցությամբ:

Support to the organization of the 5th International 
NASA Space Apps Challenge
The 5th international Space Apps Challenge of the NASA 
– the National Aeronautics and Space Administration of 
the USA – took place in Byurakan Observatory. Individual 
and team participants developed and presented 
applications on the NASA Space Apps Challenge themes: 
“Technology”, “Aeronautics”, “Space station”, “Solar 
system and beyond”, “Earth”, “Journey to Mars”. 
In general, the challenge gave the participants an 
opportunity to develop a solution that can be put to 
use in practice, use databases of NASA and other major 
organizations in the process of product development, 
as well as become known by competing on an open 
innovative platform.

30 31



Առողջապահություն
Healthcare
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Աջակցություն աուտիզմով երեխաների համար 
կրթավճարի ապահովմանը՝ «Երեխաների 
զարգացման միջազգային կենտրոնի» հետ 
համատեղ
Կարևոր համարելով աուտիզմով երեխաների 
հաղորդակցության խնդիրը՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ն 
աջակցում է կիրառական վարքային վերլուծության 
սկզբունքների սահմաններում «Երեխաների 
զարգացման միջազգային կենտրոն» հաճախող 
երեխաներին հատուկ վերակագնողական 
թերապիայի տրամադրմանը: Կենտրոնն 
առաջընթաց է արձանագրել սոցիալական 
հմտությունների և դասընկերների հետ 
հաղորդակցություն ստեղծելու աշխատանքներում: 
Լուծվել է երեխաների՝ ներառական դպրոցում 
ինտեգրման խնդիրը: ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աջակցության 
շնորհիվ ծրագրից օգտվում է 37 երեխա:

Support in covering tuition of children with 
autism in partnership with the International Child 
Development Center
Attaching great importance to the communication 
problem of children with autism, VivaCell-MTS 
supports the provision of individual, intensive 
educational treatment to children with autism, 
based on principles of applied behavioral analysis, 
by the International Child Development Center. 
Progress and positive changes are observed in terms 
of both social skills and relationships with peers. The 
treatment has resulted in higher transition rates to 
inclusive schools. Owing to VivaCell-MTS support, 37 
children participate in the program.
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Աջակցություն Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան 
ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնին
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը շարունակում է համագործակցել 
Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության 
ազգային կենտրոնի հետ՝ տրամադրելով 
ժամանակակից բժշկական սարքավորումներ: 
2016թ. կենտրոնին նվիրաբերվել է պրոֆեսիոնալ 
էնդոսկոպիկ վիդեովիրաբուժական համալրված 
կայան ամբողջական գործիքների լրակազմ 
հավաքով WOLF (Germany), հիբրիդային 
(մոնոպոլ յար-բիպոլ յար) վիրահատական PRINCESS 
հիստերոռեզեկտոսկոպ՝ անընդհատ իրիգացիայով, 
ARI-800C հիվանդի մոնիտոր, ինչպես նաև KL11011A 
և KL4141QB հիվանդանոցային մահճակալներ՝ 
ներքնակներով:

Support to the National Center of Oncology after V.A. 
Fanarjyan
VivaCell-MTS continues to support the National Center 
of Oncology named after V.A. Fanarjian by providing 
medical equipment to the clinic. In 2016, the clinic has 
been equipped with a professional endoscopic video-
surgical integrated system with complete set of instru-
ments WOLF (Germany), hybrid (monopolar-bipolar) 
operating PRINCESS Hysteroresectoscope with contin-
uous irrigation, ARI-800C patient monitor, and KL11011A 
and KL4141QB hospital beds with mattresses.
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Աջակցություն Արագածոտնի մարզի Կոշ համայնքի 
«Արմէնակ և Աննա Թադէոսեանների բժշկական 
կենտրոնի» ցերեկային խնամքի բաժնին
Արդեն չորրորդ տարին Արագածոտնի մարզի 
Կոշ համայնքում գործում է «Արմենակ և 
Աննա Թադէոսեանների» անվան մանկական 
վերականգնողական և ցերեկային խնամքի 
կենտրոնը: ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ֆինանսական 
աջակցության շնորհիվ՝ կենտրոնի 
ծառայությունները հասանելի են սոցիալապես 
անապահով ընտանիքների` մտավոր և ֆիզիկական 
սահմանափակ կարողություններով 20 երեխաների: 
Ծրագիրը խթանում է երեխաների մտավոր 
ունակությունների զարգացումը, ֆիզիկական 
կարողությունների վերականգնումը, ադապտացումը 
շրջապատող միջավայրում, ինքնուրույնության ձեռք 
բերումը և ամրապնդումը:

Support to the day care department of “Armenak 
and Ann Tadevossian’s Medical Center” in Kosh 
community in Aragatsotn region
It is already the fourth year of operation of Armenak 
and Ann Tadevossian’s child day care and rehabilitation 
center in Kosh community of Aragatsotn region. Owing 
to VivaCell-MTS financial support, treatment programs 
are organized for 20 children with limited mental and 
physical abilities from disadvantaged families. The 
program benefits to the development of children’s 
mental abilities, rehabilitation of their physical abilities, 
integration into the society, and acquisition of self-
care skills.
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Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային 
արժեքների պահպանման հիմնադրամի կողմից 
իրականացվող հիպոթերապիայի ծրագրին
Հիպոթերապիան բուժական ֆիզկուլտուրայի 
տարատեսակ է` վերականգնողական 
գործընթաց, որն իրականացվում է ձիերի հետ 
շփման և ձիավարության միջոցով: Երևանի 
կենդանաբանական այգու տարածքում 
իրականացվող հիպոթերապիայի ծրագրում 
ներգրավված տասնյակ երեխաներ շաբաթը երկու 
անգամ այգու ձիարշավարանում ձիավարելու և 
հատուկ վարժանքների մասնակցելու, իսկ մնացած 
օրերին իրենց հետ աշխատող ձիերի հետ շփման` 
անձամբ կերակրելու և խնամելու հնարավորություն 
են ստանում: ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աջակցության 
շնորհիվ ծրագրին երեխաները մասնակցում են 
անվճար հիմունքներով:

Support to the hippotherapy program by the 
Foundation for the Preservation of Wildlife and 
Cultural Assets
Hippotherapy is a variety of therapeutic physical 
training, a form of rehabilitation, which is carried 
on through the contact with horses and riding. In 
the frames of the hippotherapy program in Yerevan 
Zoo, dozens of children with special needs have an 
opportunity to participate in hippotherapy and riding 
courses twice a week, and the other days - to feed and 
take care of the horses. Owing to VivaCell-MTS support, 
children take part in the program free of charge.
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Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների և նրանց ընտանիքների խնդիրներով 
զբաղվող «SOURCE» հիմնադրամին
Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին 
արդյունավետ աջակցության նպատակով, 
Հայաստանում երեք տարի առաջ ստեղծված 
«SOURCE» հիմնադրամը թիրախային խմբում 
է ընդգրկել նաև նրանց ընտանիքներին: 
2016թ.-ի ընթացքում, ոլորտի առաջատար 
կազմակերպությունների և մասնագետների 
կողմից կազմակերպվել է մասնագիտական 
հատուկ նոր ուղղության՝ անհատական օգնականի 
վերապատրաստման 51 դասընթաց, ինչի 
արդյունքում շուրջ 50 մասնագետից 15-ը որպես 
հիմնական աշխատող և 5-ը՝ որպես փոխարինող 
արդեն մտել են 32 ընտանիք: Նրանք ապահովում 
են երեխայի 8-ժամյա խնամք, զբաղվածություն և 
հմտությունների զարգացում: Իր աջակցությամբ 
հիմնադրամին է միացել ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը՝ նրանց 
համար իրագործելի դարձնելով սահմանած 
նպատակների իրականացումը:

Support to “SOURCE” foundation for children with 
disabilities and their families
To provide efficient help to children with disabilities, 
the “SOURCE” Foundation, established three years 
ago, has also included their families to its target 
group. For the first time in Armenia 51 classes, aimed 
at preparing individual tutors, have been organized 
by leading organizations and professionals in this 
sphere throughout 2016. As a result of the implemented 
program, 15 out of 50 specialists have started working 
as permanent and 5 of them – as temporary tutors 
in 32 families. They provide 8-hour care to children, 
organize their entertainment and treatment. VivaCell-
MTS has joined the Foundation in the implementation 
of its goals.
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Մշակույթ
Culture
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Support to the Armenian National Philharmonic 
Orchestra
The cooperation of the Armenian National Philharmonic 
Orchestra and VivaCell-MTS has a history of seven fruitful 
years. Owing to this cooperation, the philharmonic 
orchestra has implemented a number of projects both 
in Armenia, Artsakh, and abroad.

Աջակցություն Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ 
նվագախմբին 
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 
և ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի համագործակցությունը յոթ 
տարվա բովանդակ և հագեցած պատմություն 
ունի: Այս գործակցության շնորհիվ Ֆիլհարմոնիկ 
նվագախումբն իրականացրել է բազմաթիվ 
նախագծեր ինչպես Հայաստանում և Արցախում, 
այնպես էլ՝ արտերկրում:
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Աջակցություն «Նոր անուններ» միջազգային 
փառատոնին 
«Նոր անուններ» պատանի երաժիշտ-կատարողների 
միջազգային փառատոնը տարիներ շարունակ 
համախմբում է շնորհալի պատանիների՝ նրանց 
հնարավորություն ընձեռելով ներկայացնելու իրենց 
կատարողական հմտությունները, բացահայտելու 
տաղանդը, և որն ամենակարևորն է՝ լուրջ քննություն 
բռնելու երաժշտասեր հանրության և պրոֆեսիոնալ 
երաժիշտների լսարանի առջև: Պատանի 
երաժիշտ-կատարողների ներկայացուցչական 
6-րդ փառատոնին մասնակցել են Հայաստանի, 
Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Մալթայի, 
Կորեայի, ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Բուլղարիայի, 
Վրաստանի մինչև 18 տարեկան 5 տասնյակից ավելի 
շնորհալի պատանի երաժիշտ-կատարողներ՝ 
միջազգային և հանրապետական մրցույթների ու 
փառատոների բազմակի դափնեկիրներ, տարբեր 
հիմնադրամների կրթաթոշակառուներ:

Support to the “New Names” International Festival
For years the “New Names” International Festival of 
Young Musician-Performers serves as a unique umbrella 
under which talented children are gathered together 
to present their performing skills, to unfold their talent 
and, most importantly, to withstand a difficult exam 
before music-lovers and critics. The 6th representative 
festival hosted over 50 talented young musician-
performers under 18 from Armenia, Russia, Germany, 
France, Malta, Korea, US, Canada, Bulgaria, and Georgia. 
The participants of the festival are winners of national 
and international festivals and are recipients of various 
scholarships.
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Համագործակցություն «Արս Լունգա» դուետի հետ՝ 
հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների 
ձայնագրման  գործում
Հայկական ակադեմիական երաժշտության 
պահպանումն ու սերունդներին փոխանցելու 
անհրաժեշտությունը 2011 թվականից գտնվում է 
այդ ուղղությամբ եզակի ծրագիր իրականացնող 
կողմերի՝ «Արս լունգա» դուետի և ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի 
ուշադրության կենտրոնում: Հնգամյա ջանքերի 
շնորհիվ, ձայնագրվել է դուետի և տրիոյի համար 
նախատեսված 18 ձայնասկավառակ՝ հայ 80 
կոմպոզիտորի ստեղծագործություններով: Այդ 
ինքնատիպ անթոլոգիան ներառում է 20-րդ 
դարասկզբից մինչև մեր օրերը ներկայացնող՝ 
ստեղծագործական մտքի և կոմպոզիտորական 
արվեստի լայն սպեկտր:

Cooperation with the “Ars Lunga” Duo for recording 
the works by Armenian composers 
The preservation of the Armenian academic music 
for coming generations has been at the center of “Ars 
Lunga” duo and VivaCell-MTS attention since 2011. The 
cooperating sides have initiated and implemented an 
unprecedented project: in the course of five years, 18 CDs 
have been released presenting works of 80 Armenian 
composers written for piano duo and trio. This unique 
anthology encompasses a wide range of traditions of 
Armenian academic music from the beginning of the 
20th century till now.
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Աջակցություն «Ոսկե ծիրան» միջազգային 
կինոփառատոնին
Համաշխարհային կինոարվեստի շունչը 
մ եկ շաբաթ մայրա քաղա քում տարածած 
հերթական «Ոսկե ծիրան» Երևանի միջազգային 
կինոփառատոնն ինքնատիպ էր միջոցառումների 
բազմազանությամբ, ճանաչված կինոգործիչների, 
հյուրերի մասնակցությամբ և բազմաժանր ֆիլմերի 
ցուցադրությամբ:

Support to the “Golden Apricot” 
International Film Festival
For one week, “Golden Apricot” International Film 
Festival turned Yerevan into a world cinematography 
center featuring colorful cultural events, renowned 
filmmakers and honorable guests, as well as films in a 
variety of genres. 
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Աջակցություն «Ազգային պատկերասրահ» 
միջազգային երաժշտական փառատոնին 
«Արվեստների պատկերասրահ» մշակութային 
հիմնադրամի, ՀՀ մշակույթի նախարարության 
աջակցությամբ և ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր 
գործընկերությամբ անցկացվեց «Ազգային 
պատկերասրահ» միջազգային երաժշտական 12-
րդ փառատոնը: 2005թ.-ից Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահում իրականացվող խոշորածավալ 
երաժշտական փառատոնը սպասված տոն է 
ցանկացած արվեստասերի համար, և փառատոնի 
յուրաքանչ յուր համերգ բարձր արվեստի հետ 
հաղորդակցվելու հիանալի հնարավորություն է 
դասական երաժշտության իրական երկրպագուների 
համար:

Support to the “National Gallery” 
International Music Festival
The 12th “National Gallery” International Music Festival 
took place with the support of the RA Ministry of Culture 
and the general partnership of VivaCell-MTS. The 
organizer of the festival is “Gallery of Arts” cultural fund. 
The festival, which has been held in the National Gallery 
of Armenia since 2005, is an awaited event for every art 
lover, and every concert organized in the frames of the 
festival is a magnificent opportunity for connoisseurs of 
classical music to encounter with high art.
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Աջակցություն Հայաստանի պետական 
երիտասարդական նվագախմբին
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը մշտապես պատրաստակամ է 
աջակցելու ազգային արժեքները ներկայացնելուն 
և աշխարհի հետ մշակութային երկխոսության 
կայացմանն ուղղված մշակութային նախա-
ձեռնություններին: Ընկերությունը շարունակական 
աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի 
պետական երիտասարդական նվագախմբի 
ծրագրերին, որոնք օգնում են փոխանցել մեր 
մշակութային ավանդույթները հասարակության 
լայն զանգվածներին և նպաստում են երիտասարդ 
սերնդի գեղագիտական դաստիարակությանը:

Support to the State Youth Orchestra of Armenia
VivaCell-MTS remains committed to supporting cultural 
initiatives aimed at keeping cultural dialogue with the 
world and communicating national values. To this end, 
the Company continuously supports the initiatives of the 
State Youth Orchestra of Armenia that help spread our 
cultural traditions to the wider public and facilitate the 
aesthetic education of the young generation.
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«Հովեր»-ը շարունակում է հաջողությամբ հանդես 
գալ նոր նախաձեռնություններով
«Հովեր» պետական կամերային երգչախումբը 
շարունակում է իր երկրպագուներին ներկայանալ 
տարբեր ժանրերում իրականացվող նոր նախա-
ձեռնություններով: 2016 թվականին երգչախումբը, 
Վահագն Հայրապետյանի ջազ տրիոյի հետ 
համատեղ, Ապարանի ազգագրական երգերի ոչ 
ավանդական մշակումներ է ներկայացրել:

“Hover” continues to successfully appear 
with new initiatives
“Hover” State Chamber Choir continues appearing 
with experimental projects in various genres. In 2016 
the choir particularly appeared with non-conventional 
arrangements of Aparan folk songs performed in 
collaboration with Vahagn Hayrapetyan Jazz Trio.
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Աջակցություն Հայաստանի պարարվեստի 
«Բարեկամություն» պետական համույթին 
‹‹Բարեկամություն›› համույթը շարունակում է մնալ 
Հայաստանում ամենաակտիվ ստեղծագործական և 
համերգային գործունեություն վարող կոլեկտիվներից 
մեկը՝ բարձր մակարդակով ներկայացնելով 
հայկական պարարվեստը Հայաստանի և աշխարհի 
տարբեր բեմերում: Համույթը նոր շունչ է հաղորդում 
հայ պարարվեստին՝ համադրելով ժողովրդական, 
դասական և ժամանակակից խորեոգրաֆիայի 
տարրերը:

Support to the “Barekamutyun” State Dance Troupe 
of Armenia
“Barekamutyun” remains as one of the most active 
and creative dance troupes in Armenia, presenting 
Armenian dance both in Armenia and abroad. The 
“Barekamutyun” State Dance Troupe of Armenia has 
designed an exclusively distinctive direction in modern 
Armenian dance, combining elements of folk, classical 
and contemporary choreography.
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Աջակցություն «Ունիսոն» ՀԿ-ի «Փարոս» 
կամերային երգչախմբին
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աջակցության շնորհիվ՝ 
«Փարոս» ներառական կամերային երգչախումբը 
մասնակցություն է ունեցել մի շարք մրցույթ-
փառատոների, ինչպես նաև համերգներով 
հանդես եկել Հայաստանում և նրա սահմաններից 
դուրս: Սոչիում կայացած Երգչախմբերի 9-րդ 
համաշխարհային խաղերին «Փարոսն» 
արժանացել է Չեմպիոնների մրցույթի երկու 
արծաթե մեդալի` «Հոգևոր երաժշտություն a 
capella» և «Երկսեռ կամերային երգչախմբեր» 
անվանակարգերում։

Support to the “Paros” Chamber Choir of  
“Unison” NGO
Owing to VivaCell-MTS support, the “Paros” inclusive 
Chamber Choir has participated in a number of festivals 
and concerts in Armenia and beyond its borders. At 
the 9th World Choir Games held in Sochi, “Paros” was 
selected to participate in The Champions Competition 
and won two silver medals in the categories “Musica 
Sacra a Capella” and “Mixed Chamber Choirs”.
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Աջակցություն Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան 
օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական 
թատրոնի աջակցման հիմնադրամին
Հայկական օպերային և դասական արվեստի 
պահպանմանը, զարգացմանն ու տարածմանն 
ուղղված՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և  Ալ. Սպենդիարյանի 
անվան օպերայի և բալետի ազգային 
ակադեմիական թատրոնի աջակցման հիմնադրամի 
համագործակցությունը շարունակվում է: 
Հայաստանի հեռահաղորդակցության առաջատար 
օպերատորի աջակցությամբ, 2014 թվականից 
առ այսօր մայրաքաղաքում և Հայաստանի 
մարզերի մշակութային օջախներում, տարբեր 
կրթօջախներում և սահմանամերձ գյուղերի 
զորամասերում, հիմնադրամն իրականացրել է ավելի 
քան 93 միջոցառում:

Contribution to the Support Fund of 
the National Academic State Opera and Ballet Theatre 
after Aleksandr Spendiaryan
The partnership between VivaCell-MTS and the Support 
Fund of the National Academic State Opera and Ballet 
Theatre after Aleksandr Spendiaryan aimed at the 
preservation, development and popularization of the 
opera and classical art continues. With the support 
of Armenia’s leading telecommunications operator, 
since 2014 the Fund has organized over 93 events in the 
capital and in regional cultural centers, educational 
institutions and military units.
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Աջակցություն «Եղեռնից դեպի անկախության 
վերականգնում» խորագրով ցուցադրությանը՝ 
նվիրված Հայաստանի Հանրապետության 
անկախության 25-րդ տարեդարձին
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը, 
Հայաստանի Հանրապետության անկախության 
25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ներկայացրել 
է «Եղեռնից դեպի անկախության վերականգնում» 
խորագրով ժամանակավոր ցուցադրությունը, որում 
ներառվել են 18-20-րդ դարերի հայ ազատագրական 
պայքարի տարիներին պատրաստված պատմական 
հազվագյուտ դրոշներ ու զինանշանային 
հորինվածքներ: Բացառիկ նմուշներ են Մեծ Եղեռնից 
հետո հայ որբերի պատրաստած դրոշներն ու 
զինանշանները: Ցուցադրությունը, ներկա սերունդի 
համար ուսուցողական ու դաստիարակչական 
նշանակությանը զուգահեռ, համազգային 
ակնածանքի ու հարգանքի դրսևորման 
յուրատեսակ ուղերձ է գերագույն արժեքի՝ անկախ 
պետականության և դրա խորհրդանշանների 
հանդեպ:

Support to the “From Genocide to Restoration of 
Independence” exhibition dedicated to the 25-th 
anniversary of the Independence of Armenia 
On the occasion of the 25th anniversary of the 
independence of Armenia, the Armenian Genocide 
Museum-Institute has opened a temporary 
exhibition entitled “From Genocide to Restoration of 
Independence” which featured rare historical flags and 
coats of arms dating from 18th-20th centuries, the years 
of the Armenian national liberation struggle. Among 
the rare exhibits are flags and coats of arms prepared 
by Armenian orphans after the Genocide. Besides its 
educational and cultural significance for the young 
generation of Armenians, the exhibition is also a tribute 
to the highest value of Armenian nation – independent 
statehood - and to its symbols.
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Սպորտ
Sport
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Աջակցություն հայաստանյան լրագրողների միջև 
մինի-ֆուտբոլի մրցաշարին
«Դինամո» մարզահամալիրում անցկացվեց 
Հայաստանի ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների 
միջև մինի-ֆուտբոլի 7-րդ առաջնությունը, որի 
նպատակն առողջ ապրելակերպի խրախուսումն 
ու ֆուտբոլի մասսայականացումն է: Միջոցառման 
կազմակերպիչը Արտասահմանյան թղթակիցների 
ասոցիացիան է: Մրցաշարի գլխավոր գործընկերն 
է ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը: Հաղթող թիմը պարգևատրվեց 
«ՎիվաՍել-ՄՏՍ-2016» գավաթով, մեդալներով և 
պատվոգրերով: 

Support to the mini-football championship between 
the representatives of the Armenian media
7th Mini-Football Championship among the 
representatives of Armenian media kicked off in 
“Dynamo” Sports Complex. The championship is aimed 
at fostering healthy lifestyle and popularizing football. 
The Association of the Foreign Correspondents is the 
organizer of the championship. VivaCell-MTS is the 
general partner of the competition. The winner was 
awarded with the “VivaCell-MTS-2016” cup, diplomas 
and medals.
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Գործընկերություն Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային 
հավաքականների հետ
Հայաստանի հեռահաղորդակցության առաջատար 
օպերատոր ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը շարունակում 
է գործընկերությունը ֆուտբոլի ազգային 
հավաքականների հետ՝ վստահ լինելով, որ 
հայրենակիցների աջակցությունը կարող է նոր 
հաջողությունների ձգտելու խթան լինել ազգային 
թիմի համար:

Partnership with the National Football Teams of 
Armenia
Armenia’s leading telecommunications operator 
VivaCell-MTS continues partnership with the National 
Football Teams of Armenia, confident that the support 
coming from compatriots can become a stimulus for 
new achivements.
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Շրջակա միջավայրի 
պաշտպանություն
Environmental protection
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Աջակցություն՝ Վայրի բնության և մշակութային 
արժեքների պահպանման հիմնադրամի 
նախաձեռնությամբ Նկարչական օրվա 
կազմակերպմանը
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 
պահպանման հիմնադրամը (FPWC) և ՎիվաՍել-
ՄՏՍ-ը Երևանի կենդանաբանական այգում նշել 
են «Նկարչական օր» ամենամյա միջոցառումը: 
Մրցույթին մասնակցել են 5-16 տարեկան ավելի 
քան 1500 երեխա և պատանի: «Նկարչական oրն» 
ամենամյա Համահայկական նկարչական 9-րդ 
մրցույթ-նախագծի շրջանակում իրականացվող 
միջոցառում է։

Support to the organization of the Painting Day by 
the Foundation for the Preservation of Wildlife and 
Cultural Assets
Upon the initiative of the Foundation for the Preservation 
of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) and VivaCell-MTS, 
the annual Painting Day took place in Yerevan Zoo. More 
than 1500 children and youth aged 5 to 16 attended the 
contest. The Painting Day is held in the frames of the 9th 
Annual Pan-Armenian Painting Contest.
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Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային 
արժեքների պահպանման հիմնադրամի 
«Արևորդի» փառատոնին
«Արևորդի» միջազգային բնապահպանական 
փառատոնն իրականացվում է Վայրի բնության 
և մշակութային արժեքների պահպանման 
հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և ՎիվաՍել-
ՄՏՍ-ի աջակցությամբ՝ 2007 թվականից։  Փառատոնի 
ծրագիրը ներառում է վայրի բնության, շրջակա 
միջավայրի և դրանց խնդիրների մասին լավագույն 
ֆիլմերի ցուցադրություններ, աշխատարաններ, 
ցուցահանդեսներ, մեդիա քարոզարշավներ և այլ 
միջոցառումներ, որոնք կոչված են հանրության 
տարբեր հատվածներին իրազեկելու բնության 
պահպանության՝ ահագնացող հրամայականի 
մասին:

Support to the “SunChild” Festival of the Foundation 
for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets
“SunChild” International Environmental Festival has been 
organized annually since 2007, upon the joint initiative 
of the Foundation for the Preservation of Wildlife and 
Cultural Assets and VivaCell-MTS. The festival program 
includes screenings of wildlife and environmental films, 
workshops, exhibitions, media campaigns and other 
events designed to raise awareness about the growing 
global challenge of nature conservation.
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Համագործակցություն ինֆորմացիոն 
տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության 
հետ՝ շահագործված բջջային հեռախոսների 
վերամշակման ծրագրի շրջանակում
Բնապահպանական այս նախաձեռնության 
արդյունքում, hանրապետության տարբեր 
դպրոցների ռոբոտաշինական խմբակներին 
տրամադրված բջջայինները ծառայել են որպես 
կրթական նյութ:  Հեռախոսների դետալները 
վնասակար թափոն լինելու փոխարեն՝ 
կիրառվել են տեխնիկական առաջադրանքների 
լուծման նպատակով: Որպես Հայաստանի 
հեռահաղորդակցության առաջատար 
օպերատոր՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը կարևոր է համարում 
երիտասարդների շրջանում բջջայիններից օգտվելու 
և դրանցից առավել խելացի՝ բնապահպանական 
ճանապարհով ձերբազատվելու իրազեկվածության 
բարձրացումը:

Cooperation with the Union of Information Technology 
Enterprises in the frames of the project of recycling 
used mobile phones
In the frames of this environmental initiative, recycled 
mobile phones provided to school robotics groups in 
Armenia have been put to use as educational materials. 
Instead of becoming hazardous waste, the dismantled 
parts of the phones have been used in various technical 
projects. As the leading telecommunications operator 
in Armenia, VivaCell-MTS places high importance on 
raising the awareness about environmentally friendly 
usage and recycling of mobile phones. 
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Աջակցություն Ուրցաձորում վայրի կենդանիների 
փրկարար կենտրոնին
Ուրցաձորում բացվել է վայրի կենդանիների  
փրկարար կենտրոն, որը գործում է Վայրի բնության 
և մշակութային արժեքների պահպանման 
հիմնադրամի կողմից պահպանվող տարածքում՝ 
Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաս-
տարանում: Կենտրոնում վայրի բնության մեջ  
կամ քաղաքային միջավայրում մարդկային 
գործունեության հետևանքով խոցելի իրավիճակում 
հայտնված (և/կամ վտանգ ներկայացնող) 
կենդանիներին զննում է մասնագետների խումբը,  
որի եզրակացության հիման վրա, ըստ  անհրա-
ժեշտության տրամադրվում է համապատասխան 
բուժօգնություն և խնամք: Դրան հաջորդում է 
միջազգային ապաստարաններից կենդանիների 
վերադարձը բնական միջավայր: 

Support to the Wildlife Rescue Center in Urtsadzor
A Wildlife Rescue Center has been established in the 
Caucasus Wildlife Refuge, a privately protected area 
managed by the Foundation for the Preservation of 
Wildlife and Cultural Assets (FPWC). Here the expert 
team examines the animals which being in wildlife or in 
urban environment appear in vulnerable situations and/
or become dangerous and a pose a threat as a result of 
human activity. Depending on their particular situation, 
the animals are provided appropriate treatment and 
care, and returned to wildlife and/or transferred to the 
international wildlife sanctuaries.
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Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային 
արժեքների պահպանման հիմնադրամի «Կանաչ 
շարժունակություն» նախագծին
«Արևորդի» 6-րդ միջազգային բնապահպանական 
փառատոնի շրջանակում տեղի ունեցավ «Կանաչ 
շարժունակություն» նախագծի ամփոփումը, որն 
իրականացվում է ՄԱԶԾ-ԳԷՀ Փոքր դրամաշնորհների 
ծրագրի, ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և Վայրի բնության 
և մշակութային արժեքների պահպանման 
հիմնադրամի (FPWC) կողմից։ Նախագծի նպատակն 
էլեկտրական հեծանիվների օգտագործման 
տարածումն է՝ որպես ջերմոցային գազերի 
արտանետումները բացառող այլընտրանքային 
փոխադրամիջոցի։

Support to the “Green Mobility” project by the 
Foundation for the Preservation of Wildlife and 
Cultural Assets 
The “Green Mobility” project, implemented in the frames 
of the 6th SunChild International Environmental Festival, 
with the support of UNDP/GEF Small Grants Programme, 
VivaCell-MTS and the Foundation for the Preservation 
of Wildlife and Cultural Assets, is aimed at popularizing 
the use of “green” transportation, in particular, electric 
bikes that exclude the emission of greenhouse gases. 
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Կամավորական 
աշխատանքներ
Volunteering
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ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների 
մասնակցությունը գյուղական համայնքներում 
բնակարանաշինության ծրագրին՝ Հայաստանի 
«Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ֆինանսավորմամբ և Հայաստանի 
«Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» կողմից 
իրականացվող ծրագրի շնորհիվ՝ գյուղական 
համայնքների 42 ընտանիք կարողացել է լուծել 
բնակարանային խնդիրը: ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի 
գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանը, ընկերության 
աշխատակիցները, ինչպես նաև Հայաստանի 
«Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» թիմը անձնական 
ներդրում են ունեցել այս նախաձեռնությանը՝ որպես 
կամավոր մասնակցելով բնակարանաշինության 
ծրագրին:

Participation of VivaCell-MTS employees in the house-
building project in rural communities in partnership 
with the “Fuller Center for Housing” Armenia
Through the housing project financed by VivaCell-MTS 
and implemented by the “Fuller Center for Housing” 
Armenia decent housing conditions have been provided 
for 42 families living in rural communities. VivaCell-
MTS General Manager Ralph Yirikian, employees of the 
Company and the “Fuller Center for Housing” Armenia 
team had a personal contribution in the initiative 
participating in the housing project as a volunteer.
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ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների 
մասնակցությունը համաքաղաքային 
շաբաթօրյակին և ծառատունկին
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխա-
նատվության սկզբունքով առաջնորդվելու ՎիվաՍել-
ՄՏՍ-ի արժեհամակարգը կենսակերպ է դարձել նաև 
կազմակերպության աշխատակիցների համար: 
Համաքաղաքային շաբաթօրյակի շրջանակում 
նրանք մաքրման լայնածավալ աշխատանքներ 
և ծառատունկ են կատարել Ծիծեռնակաբերդի 
զբոսայգում:

Participation of VivaCell-MTS employees in the 
citywide clean-up day and tree planting
VivaCell-MTS value system based on the principle of 
Corporate Social Responsibility has already become a 
lifestyle for the Company’s employees. In the frames of 
the citywide community clean-up day, the employees 
performed clean-up and tree planting activities at the 
Tsitsernakaberd Park. 
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Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում խոնարհված 
ծաղիկները երկրորդ կյանք են ստանում
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 
պահպանման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ 
ապրիլի 24-ից օրեր անց Ծիծեռնակաբերդի 
հուշահամալիրում տեղի ունեցավ ավանդական 
«Ծաղկահավաք» միջոցառումը: Այս նախա-
ձեռնությունը մեկտեղում է պոկված ծաղիկներին 
«երկրորդ կյանք» հաղորդելու խորհուրդը և 
վերամշակման միջոցով կրկին օգտագործելու 
առաքելությունը: Ապրիլի 24-ին Հայոց ցեղա-
սպանության զոհերի հուշահամալիրում խոնարհված 
ծաղիկներն ամեն տարի հավաքվում են, դրանց 
ցողուններն անջատվում են ծաղկաթերթերից. 
առաջիններից պարարտախառնուրդ է ստացվում, 
իսկ ծաղկաթերթերն օգտագործվում են ձեռակերտ 
վերամշակված թուղթ պատրաստելու համար: 
Պարարտախառնուրդն օգտագործվում է Հիշողության 
պուրակում հողի մշակման համար, իսկ ձեռակերտ 
թղթից հուշագրեր, շնորհակալագրեր, բացիկներ են 
պատրաստվում:

Flowers laid at the Tsitsernakaberd Memorial get a 
second life
A few days after April 24, the traditional Flower Gathering 
event took place in the Tsitsernakaberd Memorial 
Complex on the initiative of the Foundation for the 
Preservation of Wildlife and Cultural Assets. The initiative 
combines the idea of giving these flowers a new lease 
of life, and the environmental mission that promotes 
recycling. The flowers laid at the Memorial on April 24 
are gathered, and their stems are removed from petals. 
The petals are used to derive compost, and the stems – 
to make handmade recycled paper. The compost is used 
for the treatment of the soil in the Genocide Memorial 
Park, while the handmade recycled paper is used to 
make certificates and postcards.
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Մարզեր 
Regions
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Աջակցություն «Օրրան» բարեգործական ՀԿ-ին
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը համագործակցում է «Օրրան» 
բարեգործական ՀԿ-ի հետ՝ Երևանի և Վանաձորի 
կենտրոններ այցելող շուրջ 200 կարիքավոր 
երեխաներին և ավելի քան 90 միայնակ տարեցներին 
սննդի, կրթական, սոցիալական, հոգեբանական, 
բժշկական, մշակութային համալիր ծառայություններ 
մատուցելու գործում:

Support to “Orran” benevolent NGO
VivaCell-MTS cooperates with “Orran” benevolent NGO 
in providing food, social, medical and psychological 
services, vocational training, and organizing cultural 
activities for over 200 needy children and 90 socially 
vulnerable elderly people in Yerevan and Vanadzor 
branches of “Orran”.
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Աջակցություն Հայաստանի մարզերում 
բնակարանաշինության ծրագրին՝ Հայաստանի 
«Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և Հայաստանի «Ֆուլեր 
Տնաշինական Կենտրոնի» կողմից իրականացվող 
բնակարանաշինության ծրագրի շրջանակում 
ևս 42 ընտանիք հնարավորություն են ստացել 
ավարտելու կիսակառույց տան շինարարությունը և/
կամ կատարելու վերանորոգման աշխատանքներ: 
Համագործակցող կողմերն ունեն իրենց հստակ 
տեսլականը. աջակցել ընտանիքներին՝ 
բնակարանային պայմանները բարելավելով և 
երեխաներին բարեկարգ պայմաններում մեծացնելու  
հնարավորություն ընձեռելով: 2007թ.-ից ի վեր 
իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրի 
շրջանակներում,  ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ն օգնել է բարելավել 
Հայաստանի տասը մարզի 52 գյուղի, այդ թվում ՝ 16 
սահմանամերձ գյուղի սոցիալապես անապահով 677 
բնակչի կենսական պայմանները: 

Support to the house-building project in regions of 
Armenia in partnership with the “Fuller Center for 
Housing” Armenia
In the frames of the housing project implemented by 
VivaCell-MTS and “Fuller Center for Housing” Armenia, 
42 more families have renovated and/or finished 
the construction of their houses. The partnering 
organizations have clear vision to assist families by 
improving their housing conditions and giving them the 
opportunity to raise their children in decent conditions. 
Since 2007, VivaCell-MTS has contributed to improving 
the life quality of 677 people with social needs in ten 
regions of the country, including 52 villages, of which 16 
are borderland.
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Աջակցություն գյուղական համայնքներում 
ջրամատակարարման համակարգի բարելավման 
ծրագրին
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 
պահպանման հիմնադրամի և ՎիվաՍել-
ՄՏՍ-ի՝ ջրամատակարարման բարելավմանն 
ուղղված համատեղ նախագծի շրջանակում` 
ջրամատակարարմամբ են ապահովվել Վայոց ձորի 
մարզի Գնիշիկ, Արարատի մարզի Պարույր Սևակ և 
Տավուշի մարզի Չինարի համայնքները:

Support to the water supply improvement project in 
rural communities
In the frames of the joint program implemented by The 
Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural 
Assets (FPWC) and VivaCell-MTS aimed at water supply 
improvement, Paruyr Sevak community in Ararat 
region, Gnishik community in Vayots Dzor region and 
Chinari community in Tavush region were provided with 
sustainable water supply. 
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Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային 
(LED) համակարգերի տեղադրում գյուղական 
համայնքներում ՝ «Այլընտրանքային էներգիա» 
ծրագրի շրջանակում
«Այլընտրանքային էներգիա» ծրագրի նպատակը 
էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների՝ 
արեգակնային ջեռուցման և փողոցների լուսա-
վորություն LED համակարգերի կիրառմամբ շրջակա 
միջավայրի աղտոտումը կանխարգելելն է: Ծրագիրն 
իրականացվում է Տավուշի, Գեղարքունիքի, Վայոց 
Ձորի և Լոռու մարզերի մի շարք համայնքներում: 
Ծրագիրը Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 
պահպանման հիմնադրամի (FPWC) և ՎիվաՍել-
ՄՏՍ-ի երկարաժամկետ համագործակցության 
նոր ձևաչափ է̀  բնապահպանության և բնական 
ռեսուրսների կայուն օգտագործման բնագավառում: 
Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային (LED) 
համակարգերի գործարկումը 80%-ով նվազեցնում 
է էներգիայի ծախսը՝ թեթևացնելով համայքների 
ֆինանսական բեռը:

Installation of LED street lighting systems in rural 
communities in the frames of the “Alternative Energy” 
project
The “Alternative Energy” project aims to reduce pollution 
and protect the environment by using alternative energy 
resources, particularly solar thermal systems and LED 
street lights. Tհe project is being implemented in a 
number of communities in Tavush, Gegharkunik, Vayots 
Dzor, and Lori regions. The project is a new format of the 
long-term cooperation between the Foundation for the 
Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) and 
VivaCell-MTS in the field of environmental protection 
and sustainable use of natural resources. The installation 
of LED street lighting systems reduces lighting costs by 
up to 80%, thus relieving the financial burden of the 
communities. 
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Արևային էներգիայի հիման վրա գործող ջեռուցման 
համակարգերի և արևային ջրատաքացուցիչների 
ներդրում գյուղական համայնքներում ՝ 
«Այլընտրանքային էներգիա» ծրագրի շրջանակում
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը և Վայրի բնության և մշակութային 
արժեքների պահպանման հիմնադրամը (FPWC) 
մեծապես կարևորում են բնության պահպանության 
ոլորտում նորագույն տեխնոլոգիաների 
օգտագործումը, որն իր հերթին նպաստում է շրջակա 
միջավայրի պահպանությանը, էներգախնայողության 
բարձրացմանը և համայնքների զարգացմանը: 
Արևային էներգիայի հիման վրա գործող ջեռուցման 
համակարգերի և արևային ջրատաքացուցիչների 
գործարկումը 50-60%-ով նվազեցնում է տաք ջրի և 
ջեռուցման ծախսը:

Installation of solar heating systems and solar water 
heaters in rural communities in the frames of the 
“Alternative Energy” project
VivaCell-MTS and the Foundation for the Preservation 
of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) attach high 
importance to the use of latest technologies in 
environmental protection initiatives that promote 
nature conservation, energy efficiency and community 
development. Installation of solar heating systems and 
solar water heaters reduces heating costs by up to 50-
60%.
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Համագործակցություն «Թրանսփարենսի 
ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» 
հասարակական կազմակերպության հետ
«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն 
կենտրոն» (ԹԻՀԿ) հասարակական 
կազմակերպության գործադիր տնօրեն Վարուժան 
Հոկտանյանը և հակակոռուպցիոն փորձագետ 
Խաչիկ Հարությունյանը հյուրընկալվել էին ՎիվաՍել-
ՄՏՍ-ի գլխամասային գրասենյակում, որտեղ 
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Յիրիկյանի 
և ընկերության աշխատակիցների հետ անցկացվել է 
քննարկում «Քաղաքացիների դերը կոռուպցիայի դեմ 
պայքարում» թեմայով:

Partnership with “Transparency International 
Anticorruption Center” NGO
The meeting of the Executive Director of “Transparency 
International Anticorruption Center” NGO Varuzhan 
Hoktanyan and anti-corruption expert Khachik 
Harutyunyan with VivaCell-MTS General Manager Ralph 
Yirikian and employees took place in the Company 
headquarters. The topic of the meeting was “The role of 
citizens in fighting corruption”.
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Համագործակցություն «Ներքին Աուդիտորների 
Ինստիտուտ-Հայաստան» հասարակական 
կազմակերպության հետ
«Ներքին Աուդիտորների Ինստիտուտ-Հայաստան» 
հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել 
է 2012թ.: Ներկայումս այն ունի 57 կազմակերպություն 
ներկայացնող 165 անդամ: Հայաստանյան 
ինստիտուտը ԱՄՆ-ում հիմնադրված Ներքին 
աուդիտորների միջազգային ինստիտուտի ցանցի 
լիիրավ անդամ է, որի մեջ մտնում են աշխարհի 105 
երկրների նմանատիպ կառույցներ:

Partnership with the “Institute of Internal 
Auditors-Armenia” NGO
“Institute of Internal Auditors-Armenia” NGO was 
founded in 2012. Currently it has 165 members from 57 
organizations. “Institute of Internal Auditors-Armenia” 
is an affiliate of the “Institute of Internal Auditors-Global” 
having 105 affiliates all over the world.
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Աջակցություն «Ավրորա» համաշխարհային 
մարդասիրական մրցանակաբաշխության 
անցկացմանը
«Ավրորա» համաշխարհային մարդասիրական 
մրցանակը տրվում է ամեն տարի ապրիլի 24-ին 
Երևանում ՝ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների 
անունից՝ ի երախտագիտություն նրանց փրկողների։ 
Մրցանակի դափնեկիրները ճանաչման են 
արժանանում այն բացառիկ ազդեցության համար, 
որ իրենց գործողություններով ունեցել են մարդկային 
կյանքի պահպանման եւ մարդասիրությունն առաջ 
մղելու վրա։

Support to the organization of the “Aurora” Prize for 
Awakening Humanity
On behalf of the survivors of the Armenian Genocide 
and in gratitude to their saviors, the “Aurora” Prize for 
Awakening Humanity is awarded annually on April 24 
in Yerevan. Recipients of the prize are recognized for 
the exceptional impact of their actions on preserving 
human life and advancing humanitarian causes.
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Առողջապահություն
Healthcare

Աջակցություն աուտիզմով երեխաների համար կրթավճարի ապահովմանը՝ 
«Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոնի» հետ համատեղ
Support in covering tuition of children with autism in partnership with the International Child Development Center

Աջակցություն Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնին
Support to the National Center of Oncology after V.A. Fanarjyan

Աջակցություն Արագածոտնի մարզի Կոշ համայնքի «Արմէնակ և Աննա Թադէոսեանների բժշկական կենտրոնի» ցերեկային խնամքի բաժնին 
Support to the day care department of “Armenak and Ann Tadevossian’s Medical Center” in Kosh community in Aragatsotn region

Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի կողմից իրականացվող հիպոթերապիայի ծրագրին
Support to the hippotherapy program by the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների խնդիրներով զբաղվող «SOURCE» հիմնադրամին
Support to “SOURCE” foundation for children with disabilities and their families

Մշակույթ
Culture

Աջակցություն Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին
Support to the Armenian National Philharmonic Orchestra

Աջակցություն «Նոր անուններ» միջազգային փառատոնին
Support to the “New Names” International Festival

Համագործակցություն «Արս Լունգա» դուետի հետ՝ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ձայնագրման  գործում
Cooperation with the “Ars Lunga” Duo for recording the works by Armenian composers 

Աջակցություն «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնին
Support to the “Golden Apricot” International Film Festival

Աջակցություն «Ազգային պատկերասրահ» միջազգային երաժշտական փառատոնին 
Support to the “National Gallery” International Music Festival

Աջակցություն Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբին 
Support to the State Youth Orchestra of Armenia

«Հովեր»-ը շարունակում է հաջողությամբ հանդես գալ նոր նախաձեռնություններով
“Hover” continues to successfully appear with new initiatives

Ողջույնի խոսք
Welcome address

Ծրագրերի ցանկ
Projects List

Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաներ
Information and communication technologies

Աջակցություն «ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար ՀՀ նախագահի մրցանակ» նախաձեռնությանը
Support to the “Award of the President of Armenia for Outstanding Contribution to Global IT” initiative

Աջակցություն ռոբոտաշինական լաբորատորիային՝ «Այբ» ավագ դպրոցում
Support to the Robotics Lab in the “Ayb” High School

Աջակցություն հանրակրթական տասը դպրոցներում իրականացվող ՏՀՏ փորձարարական ուսումնական ծրագրին
Support to ICT educational pilot project implemented in ten high schools of Armenia

Համագործակցություն Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միության հետ
Cooperation with the Union of Employers of Information and Communication Technologies

Աջակցություն «Մեդիապոլիգոն-Երևան 24» միջոցառման իրականացմանը
Support to the organization of “Mediapoligon-Yerevan 24” event

Աջակցություն Միկրոէլեկտրոնիկայի ամենամյա միջազգային օլիմպիադային
Support to the Annual Microelectronics International Olympiad

Կրթություն
Education

Հայաստանյան բուհերի ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում
Provision of tuition fee to students of universities of Armenia

Բաց դռների օրերի և դասախոսությունների կազմակերպում
Organization of open doors and lectures

Համագործակցություն «Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության հետ
Cooperation with “Junior Achievement of Armenia”

Աջակցություն NASA-ի տիեզերական հավելվածների միջազգային հինգերորդ մրցույթի անցկացմանը
Support to the organization of the 5-th International NASA Space Apps Challenge 
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Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի «Կանաչ շարժունակություն» նախագծին
Support to the “Green Mobility” project by the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets 

Կամավորական աշխատանքներ
Volunteering

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը գյուղական համայնքներում բնակարանաշինության ծրագրին՝ 
Հայաստանի «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ
Participation of VivaCell-MTS employees in the house-building project in rural communities in partnership with the “Fuller Center for Housing” 
Armenia

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների մասնակցությունը համաքաղաքային շաբաթօրյակին և ծառատունկին
Participation of VivaCell-MTS employees in the citywide clean-up day and tree planting

Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում խոնարհված ծաղիկները երկրորդ կյանք են ստանում
Flowers laid at the Tsitsernakaberd Memorial get a second life

Մարզեր
Regions

Աջակցություն «Օրրան» բարեգործական ՀԿ-ին
Support to “Orran” benevolent NGO

Աջակցություն Հայաստանի մարզերում բնակարանաշինության ծրագրին՝ Հայաստանի «Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնի» հետ համատեղ
Support to the house-building project in regions of Armenia in partnership with the “Fuller Center for Housing” Armenia

Աջակցություն գյուղական համայնքներում ջրամատակարարման համակարգի բարելավման ծրագրին
Support to the water supply improvement project in rural communities

Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային (LED) համակարգերի տեղադրում գյուղական համայնքներում ՝  
«Այլընտրանքային էներգիա» ծրագրի շրջանակում
Installation of LED street lighting systems in rural communities in the frames of the “Alternative Energy” project

Արևային էներգիայի հիման վրա գործող ջեռուցման համակարգերի և արևային ջրատաքացուցիչների ներդրում  
գյուղական համայնքներում ՝ «Այլընտրանքային էներգիա» ծրագրի շրջանակում
Installation of solar heating systems and solar water heaters in rural communities in the frames of the “Alternative Energy” project

Աջակցություն Հայաստանի պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական համույթին
Support to the “Barekamutyun” State Dance Troupe of Armenia

Աջակցություն «Ունիսոն» ՀԿ-ի «Փարոս» կամերային երգչախմբին
Support to the Paros Chamber Choir of “Unison” NGO

Աջակցություն Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի աջակցման հիմնադրամին
Contribution to the Support Fund of the National Academic State Opera and Ballet Theatre after Aleksandr Spendiaryan

Աջակցություն «Եղեռնից դեպի անկախության վերականգնում» խորագրով ցուցադրությանը՝ նվիրված Հայաստանի Հանրապետության 
անկախության 25-րդ տարեդարձին
Support to the “From Genocide to Restoration of Independence” exhibition dedicated to the 25-th anniversary of the Independence of Armenia 

Սպորտ
Sport

Աջակցություն հայաստանյան լրագրողների միջև մինի-ֆուտբոլի մրցաշարին
Support to the mini-football championship between the representatives of the Armenian media

Գործընկերություն Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հետ
Partnership with the National Football Teams of Armenia

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Environmental Protection

Աջակցություն՝ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Նկարչական օրվա 
կազմակերպմանը
Support to the organization of the Painting Day by the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets

Աջակցություն Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի «Արևորդի» փառատոնին 
Support to the “SunChild” Festival of the Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets

Համագործակցություն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության հետ՝ շահագործված բջջային հեռախոսների 
վերամշակման ծրագրի շրջանակում 
Cooperation with the Union of Information Technology Enterprises in the frames of the project of recycling used mobile phones

Աջակցություն Ուրցաձորում վայրի կենդանիների փրկարար կենտրոնին
Support to the Wildlife Rescue Center in Urtsadzor
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Այլ
Other

Համագործակցություն «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության հետ
Partnership with “Transparency International Anticorruption Center” NGO

Համագործակցություն «Ներքին Աուդիտորների Ինստիտուտ-Հայաստան» հասարակական կազմակերպության հետ
Partnership with the “Institute of Internal Auditors-Armenia” NGO

Աջակցություն «Ավրորա» համաշխարհային մարդասիրական մրցանակաբաշխության անցկացմանը
Support to the organization of the “Aurora” Prize for Awakening Humanity
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