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 Աջակցություն երիտասարդ 

համալսարանականների բնակարանաշինությանը   

ԱՎԱՆ1 համալիրի 

շահագործում 

Ծրագրի մեկնարկ 

ԱՎԱՆ2 համալիրի 

շահագործում 

ԱՎԱՆ3 համալիրի շահագործում 

ԱՎԱՆ4 համալիրի, մանկապարտեզի 

և հանգստի գոտու շահագործում 



Օգտագործել բնակիչ մաս-

նագետների ստեղծագործական 

զարգացման և ինքնահաստատ-

ման հատկությունները 

Մեր դեպքում, հայ գիտական, 

տեխնոլոգիական, մշակութային 

կարող ներուժը արդեն հավաքված 

են մեկ վայրում: 

Այստեղ ստեղծված են իդեալական պայմաններ 

նորարական մթնոլորդ ձևավորելու համար, 

ապահովելով ապրելու և շփվելու հարմարավետ 

միջավայր։  



Ստեղծել տեխնոլոգիական 

հնարավորություններով 

հագեցած, շարժուն 

հաղորդակցային համա-

կարգով, ապահով, 

հարմարավետ և մաքուր 

տարածքով ավան 

Ձևավորել տարբեր 

մասնագետների 

հնարավորությունների 

օգտագործմամբ 
միասնական հանրօգուտ 

համագործակցության 

նորարարական միջավայր 

Երևանյան միջավայրում 

ստեղծել նորարարական 

մտածելակերպ, 

քաղաքացիական գի-

տակցություն ունեցող ավան, 

որի բնակիչները պատրաստ 

են դրա գեղեցկության և 

բարեկեցության համար 

ներդնել իրենց ուժերը 



Խելացի հանրությունը կյանքի որակի բարձրացմանն 

ուղղված միջավայր է` նորագույն հաղորդակցային 

տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցով 

Տեխնոլոգիական զարգացումները հանգեցրել են 

համայնքի դերի ու տեղի փոփոխությանը ամբողջ 
աշխարհում   

Խելացի հանրության մոդելը ենթադրում է 
միևնույն տարածքում բնակվող մարդկանց 

ներգրավում տարածքի բարեկարգման 

աշխատանքներին, կյանքի որակի բարձրաց- 

մանն ուղղված որոշումների ընդունմանը 

Խելացի համայնքը նախատեսում է հանրային 

համագործակցության ակտիվ միջավայր 



Ինտերակտիվ գործիքներ 

• առցանց քվեարկություններ  

• զարգացման գաղափարներ  

• նախաձեռնություններ 

• իրականացման ընթացք 

Տեղեկատվական հատված 

• հայտարարություններ  

• նորություններ 

• անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

• մասնակիցներ 

Հանրային կենցաղի և կենսագործունեության 

տարբեր ոլորտների կառավարման և 

բնակիչների համագործակցության 

արդյունավետ գործիք 



շենքային 

սարքավորումների 

ինտելեկտուալ 
կառավարում 

մոնիտորինգի և 

անվտանգության 

համակարգի ներդրում 

Նորարարական, ավտոմատացված 

համակարգերի, էկոլոգիապես մաքուր 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հարմարավետ 

և ապահով ապրելակերպի ձևավորում 

էներգարեսուրսների 

օպտիմալ 
օգտագործում 



Համայնքի միջավայր 
 

• Մաքրության ապահովում 

• Աղբահանություն 

• Կանաչապատում 

Ժամանակակից նորարարական և 

էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների 

կիրառումը կապահովի մաքուր և 

հարմարավետ բնակության միջավայր:  

Բուսաբանական այգի 
 

• Կամավորների աջակցություն 

• Միասնական նախագծեր 

• Ձեղճային ծրագրեր 

 



Խմբակներ 

• մշակութային 

• մարզական 

• լրագրողական 

• տեխնոլոգիական 

Գիտատեխնիկական, մշակութային և 

մտավոր ներուժի օգտագործմամբ` 
լրացուցիչ կրթության և բովանդակալից 

հանգստի կազմակերպում  

Քննարկումներ 

 
• հանրային 

• մասնագիտական  
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Կայքերի նախագծում 

Ռոբոտոտեխնիկա 

 

Խելացի տուն 

Լուսանկարչություն 

Էկոակումբ 
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Նկարչություն 

Պատմամշակութային 

Ազգային պարեր 

Ասմունք, թատրոն 

Պատանի լրագրողի 



Տարածքի մաքրությանը և 

կանաչապատմանը 

ուղղված միջոցառումներ 

Նորարարական նախաձեռնությունների 

իրականացում, կյանքի նոր միջավայրի 

ձևավորում 

“Իմ տունը”, “Իմ բակը”, 

“Լավագույն լուսանկար” և 

նմանատիպ այլ 
մրցանակաբաշխություններ 



Տոների համատեղ նշում 

 
• պետական, 

• ազգային 

• եկեղեցական 

 

 

Մշակույթային 

միջոցառումներ 

• համերգներ 

• ներկայացումներ 

• ցուցահանդեսներ 

Նոր միջավայրի ստեղծմանը կնպաստեն նաև  

հոգևոր-մշակույթային միջոցառումների 

իրականացումը 





Երևանի բուսաբանական այգու 
բարեկարգման ծրագիր 



Անվտանգ համայնք 


