
OUR ACCOMPLISHMENTS FOR OUR COMMUNITY





The frontier regions are the pillars of our house. 
If those pillars are solid, smoke from the House of Hayk

will rise for eternity.

Tigran the Great

Սահմանամերձ շրջանները մեր տան սյուներն են։
Եթե այդ սյուներն ամուր լինեն, հավերժության ծուխ

կբարձրանա Հայկի տնից ։

Տիգրան Մեծ

Приграничные районы — это несущие стены 
нашего дома. 

Если эти стены будут прочными, дым из дома 
Айка будет подниматься вечно.

Тигран Великий 



IWAY-ն ակտիվ կազմակերպություն է, որի անդամները Հայաստանում բնակվող տարբեր ազգությունների,
ունակությունների և հետաքրքրությունների տեր կամավորներ են։
Իր անդամներին հզորացնելու հետ միասին IWAY-ը մնում է հավատարիմ կանանց և երեխաների կյանքը
բարելավելուն՝ բարեգործական և զարգացման ծրագրերի միջոցով։
IWAY-ի ամենամեծ դրամահավաքը և ամենազվարճալի իրադարձությունն իր ամենամյա Սուրբ Ծննդյան
բարեգործական տոնավաճառն է։ Որպես ավանդույթ այն անց է կացվում դեկտեմբերի առաջին կիրակի օրը։
Միջոցառմանը մասնակցում են մի շարք դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, հասարակական
կազմակերպություններ, արհեստավորներ և ձեռնարկություններ։
IWAY–ը հպարտությամբ է արձանագրում, որ մեր 10 տարվա գործունեության ընթացքում իրականացվել են 29
ծրագիր, որոնք զգալիորեն բարելավել են Հայաստանի գյուղերում բնակվող երեխաների և կանանց կյանքը։
Ծրագրերը բաժանվում են երեք տեսակի՝

-Երեխաների առօրյա կյանքի պայմանների բարելավում ( կրթօջախում)
-Աջակցության ցուցաբերում անապահով ընտանիքներին
-Կանանց հզորացում։

IWAY – динамичная женская организация, членами которой являются волонтеры разных национальностей, способностей
и интересов, проживающие в Армении и желающие внести свой посильный вклад в армянское общество.
Миссия IWAY - улучшение качества жизни женщин и детей с помощью благотворительных и развивающих проектов в
отдаленных и приграничных селах, посредством:
-улучшение условий детей в их повседневной среде (школы и детские сады),
-оказание помощи неблагополучным семьям,
-расширение прав и возможностей женщин в области предпринимательства.
IWAY с гордостью заявляет, что за 10 лет своего существования было осуществлено 29 проектов, которые значительно
улучшили жизнь детей и женщин в во всех регионах Армении.
Самый большой сбор средств и самое важное событие IWAY — это Ежегодная Рождественская благотворительная
ярмарка, которая традиционно проводится в первое воскресенье декабря. Различные дипломатические миссии,
аккредитованные в Армении, неправительственные организации, ремесленники и предприятия участвуют в ярмарке, тем
самым способствуя воплощению в жизнь миссии IWAY.



IWAY is a vibrant women organization whose members are volunteers of different nationalities, talents and
backgrounds, residing in Armenia and willing to contribute to the community.
IWAY’s mission is to improve the lives of women and children in remote and border villages, through
implementing sustainable projects which have an impact on:

– Improving conditions of children in their daily environment (schools)
– Providing support to extremely disadvantaged families
– Empowering women with an entrepreneurship dream

Throughout its 10 years of existence, IWAY is proud to have completed 29 projects which have significantly
bettered the lives of children and women in all regions of Armenia.
IWAY’s biggest fundraising and most gratifying event is its annual Christmas Charity Bazaar. It is a tradition to
hold the bazaar on the first Sunday of December.
Various diplomatic missions accredited to Amenia, NGOs, artisans, and corporations participate in the event,
hence contributing to its objective.



Նույնիսկ այն ժամանակներին, ինչպիսիք էին 2020-2021 թվականները, երբ Ամանորյա
բարեգործական տոնավաճառը հնարավոր չէր իրականացնել, IWAY-ին հաջողվեց ակտիվորեն
շարունակել իր առաքելությունը․ Համավարակի սահմանափակումները հաղթահարելու
նպատակով 2020 թվականին բացվեց «IWAY4Charity» բարեգործական առցանց ֆեյսբուքյան
տոնավաճառ–խանութը։ Այն վաճառքի համար առաջարկում էր գեղեցիկ յուրահատուկ իրեր, որոնք
սիրով նվիրաբերվել էին կամ IWAY-ի անդամների, կամ ընկերների և դոնորների կողմից։ Օնլայն
վաճառքից ստացած բոլոր գումարները փոխանցվեցին «Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամին և Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։

Даже в тяжелые времена, какими были 2020-2021 гг., когда из-за ограничений, связанных с пандемией, 
проведение ежегодной благотворительной ярмарки было невозможным, IWAY удалось продолжить свою 
миссию: была открыта благотворительная онлайн-ярмарка «IWAY4Charity», которая явилась ярким этому 
промером.  Доходы, вырученные от онлайн-продажи ценных вещей, которые были любезно 
предоставлены членами или друзьями IWAY, были переведены в Всеармянский фонд «Айастан» и Фонд 
страхования  военнослужащих.
В случае, когда проекту требуетсяся дополнительное финансирование, IWAY с радостью и 
признательностью принимает финансовую поддержку ассоциаций, разделяющих те же ценности и 
принципы.
Следует отметить, что IWAY высоко ценит и дорожит поддержкой дипломатических миссий, 
неправительственных организаций, ремесленников и различных корпорациы на стадии подготовки, а 
также до и после Благотворительной ярмарки.



In its drive to complete its projects and pursue its mission, IWAY has always managed to overcome unforseen
obstacles; should a project need extra funding, IWAY is happy and grateful to receive the support of
associations sharing the same values to supplement its budget.
“IWAY4Charity”, a one-time online Charity Bazaar in 2020, is the case to point as to how IWAY overcame the
pandemic restrictions that prevented the holding of its annual Charity Baazar. The proceeds raised from the
online sale of the valuable items donated by IWAY members or friends were transferred to "Hayastan All
Armenian Fund" and "The Insurance Foundation for Servicemen".

It should be mentioned that IWAY greatly appreciates and values the support of the diplomatic missions, NGOs,
artisans, and the various corporatioons during the Charity Baazar and at all times and is particularly thankful to
the Armenia School Foundation for its contribution.





Projects Improving 
Children’s Environment

Ծրագրեր ուղղված երեխաների կյանքի բարելավմանը։

Поекты, направленные на улучшение благосостояния детей и подростков



Anipemza Village’s Secondary School was built in 1932. 
Due to the very harsh winters in the region, prisonners were sent there to build the school instead of being sent to 

Siberia. Currently 46 pupils study in the school.

Անիպեմզայի գյուղի
դպրոցը կառուցվել է
1932 թվականին։
Տարածաշրջանում շատ
դաժան ձմեռների
պատճառով
բանտարկյալներին
ուղարկում էին այնտեղ՝
դպրոց կառուցելու
փոխարեն Սիբիր
ուղարկելու։ Դպրոցն
այժմ ընդունում է 46 
աշակերտ:

Сельская школа Анипемза
была построена в 1932 
году.
Из-за очень суровых зим в
этом районе заключенных
отправили туда строить
школу, а не в Сибирь. В
настоящее время в школе
обучается 46 учеников



Anipemza Village - Shirak Province, 2022-2023

Thanks to the funds collected during our 2021 Christmas Bazaar, we are able to implement this new project:

The School Renovation
On the 2nd of November 2022,  following a visit to Anipemza’s borderline village school, IWAY members voted
to fund the necessary renovation work, which includes: 
- The maintenance and renovation of the roof. · 
- The replacement of the old windows of the classrooms located on the second floor of the school building as 
well as those in the gym.  
- The renovation of the gym and providing new sports equipment. 
This project is sponsored by the funds currently available.  Furthermore, IWAY is considering the possibility of 
renovating the windows of the classrooms located on the first floor of the school building, pending the 
proceeds from the forthcoming (this year's) IWAY’s Christmas Charity Bazaar.
In order to complete the project, IWAY contacted Armenia School Foundation who agreed to donate the 
missing and necessary desks and chairs.





Ի շնորհիվ 2021 թ․Ամանորյա բարեգործական տոնավաճառից ստացած հասույթի IWAY–ը
հնարավորություն ստացավ իրականացնելու ևս մեկ ծրագիր։

Գյուղ Անիպեմզա – Շիրակի մարզ, 2022-2023
Դպրոցի վերանորոգման ծրագիր
2022 թ․ նոյեմբերի 2–ին IWAY անդամները միաձայն հաստատեցին դպրոցի վերանորոգման
ծրագիրը՝ հիմք ընդունելով նախնական ճանաչողական այցի արդյունքները։ Ծրագրային
աշխատանքները ներառում են․
• Կտուրի վերանորոգում
• Երկրորդ հարկի դասասենյակների և մարզադահլիճի նոր պատուհանների տեղադրում
• Մարզադահլիճի վերանորոգում և անհրավեշտ սպորտային սարքավորումների տրամադրում
Ծրագիրը կիրականացվի IWAY–ի բարեգործական ֆոնդի ներկայիս միջոցներով։ Չի բացառվում նաև
վերջնական ավարտին հասնելու համար օգտագործել 2022 թ․ դեկտեմբերի 4–ի տոնավաճառի
հասույթի մի մասը։
Չափազանց կարևոր է «Հայ դպրոց» հիմնադրամի մասնակցությունը, որը կտրամադրի անհրաժեշտ
կահույքը աշակերտների և ուսուցիչների համար։





Благодаря средствам, вырученным от Благотворительной ярмарки 2021 года, мы имеем возможность 
осуществить еще один проект.
село Анипемза – Ширакская область, 2022-2023
Проект реконструкции школы 
2-го ноября 2022г. члены IWAY утвердили проект реконструкции средней школы приграничной деревни 
Анипемза, основываясь на результатах предварительного ознакомительного визита. Реконструкция включает:
• Восстановление крыши
• Смену старых окон в классных комнатах 2-го этажа и спортивного зала
• Ремонт спортивного зала и его оснащение базовым спортивным инвентарем.
Проект будет осуществляться имеющимися в наличии средствами благотворительного фонда IWAY, с 
возможным окончанием проекта на средства, вырученные от Благотворительной ярмарки 4-го декабря 2022г.
Важным вкладом в проект является участие фонда «Школа Армении», которая предоставит необходимую 
мебель для школьников и преподавателей. 





Part 2
Providing water to the Canteen
In 2022, IWAY  implemented a charity project in the Lchavan village school in the Gegharkunik province. IWAY financed the 
installation of a water reservoir with a pump, ensuring that the school canteen would have permanent access to water. A sewer
drain and washbasins were installed to enable pupils to wash their hands and maintain hygiene in the canteen.
IWAY also provided funding to renovate 2 classrooms and the canteen storage in addition to equipping the canteen with the 
necessary kitchen utensils. Within the framework of the same project, IWAY reached out to the Armenia School Foundation
who generously equipped the Lchavan village school canteen with chairs and tables.  

Լճավան գյուղ, Գեղարքունիքի մարզ 2022 թվական
Մաս 2, դպրոցի Ճաշարանի ջրամատակարարման ապահովում
Բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում Լճավանի դպրոցի ճաշարանում անց է կացվել մշտական հոսող ջուր, 
ջրի բաք և պոմպ՝ դպրոցի երկարաժամկետ ջրի հասանելիությունը ապահովելու համար։ Ճաշարանում հիգիենան
պահպանելու նպատակով տեղադրվել է աշակերտների համար լվացարան և կոյուղաջրերի հեռացման համակարգ։
Ինչպես նաև վերանորոգվել է 2 դասասենյակ և ճաշարանի պահեստը, խոհանոցը համալրվել է անհրաժեշտ
խոհանոցային պարագաներով։
«Հայ Դպրոց» հիմնադրամը Լճավան գյուղի դպրոցի ճաշարանը համալրել է նոր աթոռներով և սեղաններով։

Село Лчаван - Гегаркуникская область, 2022 г.
Часть 2, обеспечение школьного буфета водоснабжением
На средства, предоставленные IWAY, в буфете сельской школе была проведена проточная вода, 
установлены бак и насос для воды. Для поддержания гигиены в столовой установлены также раковина
для мытья рук и канализационный сток. В рамках того же проекта было отремонтирвано помещение 
склада буфета и преобретена необходимая кухонная утварь.
Столы и стулья были любезно предоставлены фондом «Армянская школа». 

Lchavan Village - Gegharkunik Province, 2022



BEFORE/ ԱՌԱՋ/ ДО

AFTER / ՀԵՏՈ /ПОСЛЕ

AFTER / ՀԵՏՈ /ПОСЛЕ



Classrooms Renovation 
Thanks to IWAY’s contribution, the  school was able to renovate 4 classrooms, which were ready for use on the 
first day of school. With the contribution of the Armenia School Foundation, which donated desks and chairs, 
the project was completed.
From 120 prior to the renovation, the school now welcomes around 200 pupils, in a proper learning 
environment.

Drakhtik Village - Gegharkunik Province, 2021-2022

Село Драхтик – Гегаркуникская область,  2021-2022 
Ремонт классных комнат
На сумму, предоставленную IWAY из благотворительного фонда организации, школа отремонтировала 4 
классные комнаты. 
К 1 сентября 2021г. классы были готовы для принятия учеников. 
Ученические парты и учительские столы были предоставлены фондом «Армянская школа». 
Если до ремонта школа имела 120 учеников, то после ремонта это количество возросло до 200. 

Գյուղ Դրախտիկ – Գեղարքունիկի մարզ 2021-2022 
Դասասենյակների վերանորոգում։
IWAY–ի բարեգործական ֆոնդի աջակցությամբ դպրոցը վերանորոգեց 4 դասասենյակ։
Սեպտեմբերի 1-ին մաքուր և հարմարավետ դասարանները պատրաստ էին նոր ուսումնական տարվան։
Աշակերտական և ուսուցիչների սեղաններն ու աթոռները սիրով տրամադրվեցին «Հայ դպրոց» 
հիմնադրամի կողմից։
Եթե վերանորոգումից առաջ դպրոցը ուներ 120 աշակերտ, ապա վերանորոգումից հետո նա դարձավ 200։
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Село Айгепар – Тавушская область 2021-2022 гг.
Новые окна в школе
В средней школе села Айгепара, расположенной недалеко от границы с Азербайджаном, для защиты была 
построена высокая каменная стена, которая, однако, никогда не ремонтировалась.
Не ремонтировались также прохудившиеся окна школы, которые уже не защищали учеников от зимних 
морозов. 
Усилиями IWAY были заменены окна в коридоре и 8 классных комнатах.

New Windows for the School 
Close to the borders with Azerbaijan, Aygepar’s secondary school had a high stone wall built for protection 
purposes. However, it could not afford any renovation since its construction. Furthermore, the drafty windows
could no longer protect the children from the cold winter
With IWAY’s financial support, the windows of the corridor and those of 8 classrooms were replaced. 

Այգեպար գյուղ - Տավուշի մարզ 2021-2022 
Նոր պատուհաններ դպրոցի համար
Ադրբեջանական սահմանին մոտ գտնվոր Այգեպար գյուղի միջնակարգ դպրոցի դիմաց
պաշտպանական նպատակներով կառուցվել եր բարձր քարե պարիսպ, որը, սակայն, կառուցումից
հետո երբեք չի վերանորոգվել։
Չէին վերանորոգվել նաև պատուհանները, որոնք ձմռանը այլևս չէին պաշտպանում երեխաներին։
IWAY-ի ֆինանսական աջակցությամբ հնարավոր եղավ փոխել միջանցքի և երկրորդ հարկի 8 
դասասենյակների պատուհանները։

Aygepar Village - Tavush Province, 2021-2022





Verin Karmir Aghbyur Village - Tavush Province, 2019-2020

Verin Karmir Aghbyur School  
Village middle school was using desks and chairs from the 70s, which had been broken and fixed many times.
With the support of IWAY, the school could afford the renovation of 6 classrooms. New desks were
provided by the Armenia School Foundation.

Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղ, Տավուշի մարզ, 2019-2020  
Գյուղի դպրոցը
Վերին Կարմիր Աղբյուրի դպրոցն օգտագործում էր 70-ականների դասասեղաններ, որոնք բազում
անգամ կոտրվել և վերանորոգվել էին։ IWAY-ի օգնության շնորհիվ դպրոցը կարողացավ վերանորոգել
6 դասասենյակներ, իսկ «Հայ դպրոց» հիմնադրամը նոր կահույք տրամադրեց ցածր և միջին
դասարանների աշակերտների համար։
Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղը գտնվում է Ադրբեջանի սահմանին մոտ։ Հաճախակի տեղի են
ունենում բախումներ և կրակոցներ։

Село Верин Кармирахпйур Тавушская область, 2019 – 2020
Школа села Верин Кармирахпюр 
Парты в школе села Верин Кармирахпюр Тавушского региона имели 50-летнюю историю. Множество раз 
они чинились и ломалось заново. 
Совместными усилиями IWAY и фонда «Армянская школа» были отремонтированы помещения и 
приобретены новые парты для 6 классных комнат.
Село Верин Кармирахпюр находится на границе с Азербаджаном, где часто происходят столкновения и 
слышны выстрелы.
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Noramarg - Ararat Province, 2018-2019
Part 2, Kindergarten Canteen Renovation
Noramarg’s village kindergarden was serving 65 children with a canteen in a miserable condition, lacking basic 
utensils and equipment, thus generating a critical hygienic concern. In order to enable its proper operation, the 
kitchen needed urgent renovation. 
Thanks to funds provided by IWAY, the kindergarten has since been safely operating.

Նորամարգ գյուղ, Արարատի մարզ, 2018-2019 
Մաս 2, մանկապարտեզի ճաշարանի վերանորոգում:
Նորամարգ գյուղի մանկապարտեզը սպասարկում է 65 երեխաների։ Մանկապարտեզի խոհանոցն ու
ճաշարանը գտնվում էին ծայրահեղ անբարեկարգ վիճակում․առանց օդափոխության, տարրական
պարագաների և սարքավորումների։ Դա իրական մտահոգության պատճառ էր՝ մանկապարտեզը
կանգնած էր փակման եզրին, ինչից կարելի էր խուսափել միայն շտապ վերանորոգման
պարագայում։ Շնորհիվ IWAY-ի կողմից տրամադրված ֆինանսավորման վերանորոգվեց ողջ
խոհանոցային տարածքը, փոխվեց խոհանոցի կահավորանքը, սարքավորումներն ու սպասքը։
Մանկապարտեզը շարունակեց գործել արդեն նոր բարեկարգ խոհանոցով։

Село Норамарг, Араратская область, 2018-2019 
Чась 2, реконструкция буфета и кухни  детского сада
Детский сад в селе Норамарг Араратского региона стоял на грани закрытия: 65 детишек лишались 
возможности посещать свой второй дом. Причиной тому была кухня, которая из-за отсутствия вентиляции, 
необходимого оборудования и ремонта не удовлетворяла установленным нормам. IWAY предоставила 
средства на ремонт и приобретение современного оборудования, тем самым подарив садику вторую жизнь, а 
детям - нормальные условиями для здорового питания.
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Armash Village - Ararat Province, 2018-2019
Kindergarten Renovation
The kindergarten of Armash borderline village was welcoming 75 children but it was in a terrible condition.
The last renovation of the kindergarten was back in the 1980s. Mattresses were nearly half a century old, and two
of the rooms where children spent their entire day and slept, had damp walls covered with black mold.
Thanks to IWAY’s support. Children now enjoy two clean and brightly renovated rooms, including new mattresses.

Արմաշ սահմանամերձ գյուղ, Արարատի մարզ, 2018-2019 
Մանկապարտեզի վերանորոգում:
Արմաշ գյուղի մանկապարտեզը ունի 75 սան, սակայն գտնվում էր ծայրահեղ անբառեկարգ վիճակում։
Վերջին վերանորոգումն իրականացվել էր 1980-ականներին։ Ներքնաքկները գրեթե 50 տարի չէին
փոխվել, իսկ սենյակները, որտեղ երեխաներն անցկացնում էին իրենց ամբողջ օրը և քնում, խոնավ
պատեր ունեին և ծածկված էին սև բորբոսով։
Շնորհիվ IWAY-ի աջակցության, հիմա երեխաները վայելում են երկու վերանորոգված և մաքուր
սենյակները, քնում հարմարավետանկողնում նոր ներքնքկների վրա։

Приграничное село Армаш, Араратской области, 2018 – 2019
Реконструкция детского сада
Садик села Армаш посещают 75 малышей. В последний раз он был отремонтирован в 1980г.! Комнаты, где 
дети проводили весь свой день и спали, имели отсыревшие стены, полностью покрытые черной плесенью. В 
подобном же состоянии были и детские постельные принадлежности.
При поддержке IWAY сейчас у детишек есть 2 отремонтированные, светлые комнаты, удобная постель и 
магкие матрасы.
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Areguni Village - Gegarqunik Province, 2017-2018

Part 2 School Canteen

In 2014-2015 IWAY had partially funded the renovation of the school canteen. 
In 2017-2018 it completed the task by renovating the food storehouse.

Արեգունի գյուղ, Գեղարքունիկի մարզ, 2017-2018 

Մաս 2, դպրոցի Ճաշարան

2014-2015 թվականներին IWAY-ը կիսով չափ ֆինանսավորել էր դպրոցի ճաշարանի
վերանորոգումը։ 2017-2018 թվականներին, այն ավարտեց առաջադրանքը՝ վերանորոգելով
սննդի պահեստը։

Село Арегуни, Гегаркуникская область, 2017 – 2018
Часть 2, Школьный буфет 
В 2014-15 гг. при поддержке IWAY был частично отремонтирован школьный буфет. 
Теперь же, в 2017-2018 гг. IWAY завершила работу, приводя в порядок подсобное складское помещение.





Aghin Village - Shirak Province, 2017-2018 
Part 2  Secondary School Indoor Restrooms
Aghin village is located at the Akhuryan reservoir, just next to the Turkish border. 
Aghin’s Secondary School did not have indoor restrooms. Both students and teachers had to use the outside septic 
wells; an old construction with poor to no sanitation. The cold during Shirak winters (up to -30℃) made this even 
worse.
Thanks to IWAY. The school was provided with indoor restrooms, ensuring not only comfort, but even more 
importantly maintaining a healthy environment.

Աղին սահմանամերձ գյուղ,  Շիրակի մարզ, 2017-2018 
Մաս 2, սանիտարական պայմաններ միջնակարգ դպրոցի ներսում
Աղին գյուղը գտնվում է Ախուրյան ջրամբարի մոտ, 2,5 կմ հեռու Թուրքիայի սահմանից։
Գյուղի միջնակարգ դպրոցի շենքում չկար սանհանգույց։ Աշակերտները և ուսուցիչները ստիպված էին
օգտագործել դրսի հարմարությունները, որոնք զուրկ էին որևէ սանիտարական պայմաններից։ Այն
հատկապես անտանելի էր դառնում Շիրակի խստաշունչ ձմռանը (մինչև –30℃):
IWAY-ի շնորհիվ դպրոցում կառուցվեցին սանհանգույցներ՝ ապահովելով ոչ միայն
հարմարավետությունը, այլ, որ ավելի կարևոր է, առողջ միջավայրը։

Приграничное Село Агин, Ширакский район, 2017 – 2018
Часть 2, санузлы в помещении школы
Село Агин находится недалеко от Ахурянского водохранилища, в 2.5 км от Турецкой границы. 
В средней школе села Агин не было санузла, из-за чего и ученики и педагоги были вынуждены 
пользоваться старой металической постройкой вне школы. Дополнительные  неудобства создавала суровая  
ширакская зима (до -30С). 
Благотворительный проект IWAY позволил снабдить школу несколькими санузлами. Улучшение санитарно-
гигиенических условий, несомненно, положительно отразиlosx на здоровье учащихся и персонала школы.





Surenavan Village - Ararat Province, 2017-2018

Secondary school Water tank
Surenavan’s village secondary school had 360 students. 
Although it had a kitchen and sanitation system, constant shortage of water supply caused continuous 
malfunctioning. 
IWAY funded the purchase of a water tank and necessary plumbing supplies, which ensured permanent 
availability of water in the school.

Սուրենավան գյուղ, Արարատի մարզ, 2017-2018
Ջրի բաք հիմնական դպրոցի համար
Սուրենավան գյուղի հիմնական դպրոցն ունի 360 աշակերտ։ Թեև դպրոցում գործում էին խոհանոցը և
սանհանգույցները, սակայն մշտական սակավաջրությունը հանգեցնում էր շարունակական
անսարքությունների։ IWAY-ը ֆինանսավորեց ջրի բաքի և անհրաժեշտ սանտեխնիկայի գնումը, որն
ապահովեց դպրոցում ջրի ամենօրյա անխափան հասանելիությունը:

Село Суренаван, Араратский район, 2017 – 2018
Снабжение сельской школы водой 
В средней школе села Суренаван Араратского региона учатся 360 учеников. Школа снабжена кухней и 
санузлом, однако их использование было невозможно из-за отсутствия проточной воды.
При финансовой поддержке IWAY в школе был установлен резервуар для воды, насос и необходимое 
оборудование для бесперебойного водоснабжения.





Aghin Village Project- Shirak Province, 2016-2017
Part 1, School Doors and Windows Replacement
Shirak is known to be the coldest in Armenia. The average temperature is 6℃, and in winter can reach -30℃.
Aghin village’s school was built in 1989, and never since renovated.
IWAY sponsored the replacement of all the school’s doors and windows to ensure that the children have a warm and
comfortable environment for learning.
Aghin is located on the edge of Akhuryan Reservoir and just in front of antient Armenian capital Ani, in 2,5 km from
the Turkish border.

Աղին գյուղ, Շիրակի մարզ, 2016-2017
Մաս 1, նոր դռներ ու պատուհաններ դպրոցի համար:
Հայտնի է, որ Շիրակի մարզն ամենացուրտն է Հայաստանում։ Միջին ջերմաստիճանը 6℃ է, իսկ ձմռանը
կարող է հասնել -30℃։ Աղին գյուղի դպրոցը կառուցվել է 1989 թվականին, այնուհետև երբեք չի
վերանորոգվել։ IWAY-ը հովանավորել է դպրոցի բոլոր դռների և պատուհանների փոխարինումը նորով, 
որպեսզի երեխաները ունենան սովորելու համար ջերմ և հարմարավետ միջավայր:
Աղինը գտնվում է Ախուրյանի ջրամբարի և հին հայկական մայրաքաղաք Անիի մոտ, Թուրքիայի
սահմանից ընդամենը 2,5 կմ հեռավորության վրա։

Село Агин, Ширакский район, 2016 – 2017
Часть 1, новые двери и окна для школы 
Ширак самый холодный регион Армении со среднегодовой температурой 6℃. Зимой холода достигают -30℃. 
Сельская школа была построена в 1989 и с тех пор ни разу не была отремонтирована. С помощью IWAY были 
сменены все двери и окна  школьного здания, что обеспечило учеников теплыми и удобными классами.
Село Агин находится на Ахурянском водоранилище, напротив древней столицы Армении Ани, в 2.5 км от 
турецкой границы.





Angeghakot Village- Syunik Province, 2015-2016

Preschool Area Fence
The preschool outdoor area needed to secure the safety of the 50 children while playing. 
IWAY contributed by funding a metallic fence which was placed around the playground, transforming the area into a 
secure, clean and comfortable activity space. 
As part of the improvement project, a washing machine was also purchased. 
Angeghakot is a village famous for the important role it played in the Armenian history.

Անգեղակոթ Գյուղ, Սյունիք մարզ, 2015-2016
Մանկապարտեզի ցանկապատի ծրագիր:
Անգեղակոթ գյուղի մանկապարտեզի բակը ցանկապատելու կարիք ուներ, որով կապահովվեր երեխաների
անվտանգությունը։ IWAY–ի ներդրումով ցանկապատը կառուցվեց, ինչի շնորհիվ տարածքը դարձավ
անվտանգ, մաքուր և հարմարավետ վայր ավելի քան 50 երեխաների համար:
Բարելավման ծրագրի շրջանակներում մանկապարտեզի համար ձեռք է բերվել նաև լվացքի մեքենա։
Անգեղակոթը հարուստպատմություն ունեցող գյուղ է Սյունիքի մարզում, որը առանձնահատուկ
նշանակություն է ունեցել ամբողջ Հայաստանի պատմության համար։

Село Ангегакот, Сюникский район, 2015 – 2016
Ограждение для детского сада
IWAY спонсировала постройку металического ограждения для детского сада. 50 нынешних и множество 
будущих воспитанников получили безопасную и уютную площадку для игр и других мероприятий на свежем 
воздухе. В рамках благотворительного проекта была также приобретена стиральная машина. 
Ангегакот – это село с богатой историей, которое сыграло важную роль в истории Армении в целом.
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Areguni Village - Gegharkunik Province, 2014-2015 

Part 1, School Canteen Improvements
IWAY partially sponsored the renovation of the school canteen and equipped the kitchen with a new fridge.
Areguni is a small village with a population of 270 people and a school of approximately 55 children.

Արեգունի գյուղ, Գեղարքունիքի մարզ, 2014-2015
Մաս 1, դպրոցի ճաշարանի բարեկարգում:
IWAY-ը մասամբ հովանավորել է դպրոցի ճաշարանի վերանորոգումը, ինչպես նաև տրամադրել նոր
սառնարան խոհանոցի համար:
Արեգունին 270 բնակիչ ունեցող փոքր գյուղ է; գյուղի դպրոցն ունի 55 աշակերտ:

Село Арегуни, Гегаркуникская область, 2014 – 2015
Часть 1, улучшение условий шольного буфета 
Благодаря IWAY капитально были отремонтированы 2 комнаты школьного буфета.
Был также предоставлен холодильник для школьной кухни.
Арегвуни – это маленькое село в 270 жителей, со школой в 55 учеников.





Stepanavan - Lori Province, 2014-2015
Education Classes and Life Skills Programs
"Full Life" NGO was conducting life skills training and development courses for children with limited 
opportunities in Stepanavan. 50 children from 9 nearby villages were also able to participate in that 
program, thanks to the financial support of IWAY, which ensured their transportation costs to and from 
Stepanavan.

Ստեփանավան քաղաք, Լոռու մարզ, 2014-2015
Կյանքի հմտությունների դասեր
«Լիարժեք կյանք» ՀԿ–ն կյանքի հմտությունների ուսուցման և զարգացման դասընթացներ էր
իրականացնում Ստեփանավանի սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող երեխաների
համար:  Շնորհիվ IWAY–ի ֆինանսական աջակցության, ինչը ապահովեց մոտակա 9 գյուղերից 50  
երեխաների պարբերաբար Ստեփանավան գնալ–գալու տրանսպորտային ծախսերը,  նրանք
նույնպես կարողացան մասնակցել այդ ծրագրին։

Город Степанаван, Лорийская область, 2014 – 2015
Обучающие занятия и тренинги
ОО «Полноценная жизнь» проводила обучаюшие занятия и тренинги по развитию жизненных навыков 
для подростков с ограниченными возможностями из г.Степанаван. Благодаря поддержке IWAY, которая 
финансировала транспортные расходы, 50 подростков из необеспеченных семей из 9 близлежащих 
деревень также смогли принять участие в этих занятиях.





Lchavan Village- Gegharkunik Province, 2013-2014
Part 1, School Renovation Project
IWAY’s donation enabled the school to install two toilets, a sink, a water tank and pump. It also helped install 
some new windows and doors for better isolation. 
Lchavan village is located at an altitude of approximately 2,000 meters. Winter is particularly harsh in the area.  
From October to May, pupils struggled with a shortage of running water and bathrooms inside the school 
building. 

Լճավան գյուղ, Գեղարքունիքի մարզ, 2013-2014
Մաս 1, դպրոցի պայմանների բարելավումը
IWAY–ի ֆինանսական աջակցությունը Լճավան գյուղի դպրոցին հնարավորություն տվեց ձեռք բերելու 2 
սանհանգույցի պարագաներ, ջրի բաք և պոմպ, ինչպես նաև տեղադրել մի քանի նոր պատուհաններ և
դռներ։
Լճավան գյուղը գտնվում է մոտ 2000 մետր բարձրության վրա, ինչի պատճառով ձմեռը այդ տարածքում
առանձնահատուկ խստաշունչ է: Դպրոցի շենքում հոսող ջրի և զուգարանների բացակայությունը
հոկտեմբերից մայիս ընկած ժամանակահատվածում անասելի անհարմարություններ էին ստեղծում
աշակերտների համար։

Село Лчаван, Гегаркуникская область, 2014 – 2015
Часть 1, улучшение условий в школе
Финансовая поддержла IWAY позволила построить 2 санузла в школе, установить раковину, насос и бак для 
воды, провести канализацию, а также заменить несколько окон и дверей для лучшей изоляции.
Село Лчаван находится на высоте около 2000 метров над уровнем моря, из-за чего зима здесь бывает 
особо холодной и ветренной. Отсутствие воды и туалетов в здании школы было настоящим испытанием 
для школьников с октября до мая.





Oshakan Village - Aragatsotn Province, 2012-2013

School Access to Gas
IWAY matched another donation made to the school named after P.Babkenyan, the hero f Karabagh war.
The funds were used to install a gas line from the main road into the building, allowing the school to be
heated.
Since then, students have been able to study more comfortably during the frigid winter months.

Օշական գյուղ, Արագածոտնի մարզ, 2012-2013 թթ
Դպրոցի գազաֆիկացում
IWAY-ի Պ.Բաբկենյանի անվան դպրոցին արված նվիրատվությունը ուղղվել է հիմնական
ճանապարհից դեպի շենք գազատարի անցկացմանը և տեղադրմանը, ինչը թույլ տվեց վերջապես
ջեռուցել դպրոցը: Այժմ աշակերտները հնարավորություն ունեն սովորելու ավելի հարմարավետ
սենյակներում՝ նույնիսկ ձմռան ցուրտամիսներին:

Село Ошакан, Арагатсотская область, 2012 – 2013
Газификация сельской школы
IWAY предоставила средства для соединения газовой магистрали с системой отопления школы им. 
П.Бабкеняна, героя Карабахской войны. 
Сейчас она полностью отапливается, что позволяет ученикам в холодные зимние месяцы проводить 
свои занятия в теплых уютных классах в обычном режиме.





Vahan Village - Gegharqunik Province, 2011-2012

Renovation of the School Gym
IWAY sponsored the renovation of Vahan village school gym and purchased the sports equipment.
The village has 28 km of border with Azerbaijan, and it is located in 8 km away from the borders with 
Azerbaijan. Vahan is mostly inhabited by people from Artsvashen.

Վահան գուղ, Գեղարքունիքի մարզ, 2011-2012
Մարզադահլիճի վերանորոգումը
IWAY-ը հովանավորել է Վահան գյուղի դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգումը և սպորտային
սարքավորումների ձեռքբերումը։
Գյուղն ունի 28 կմ սահման Ադրբեջանի հետ և գտնվում է Ադրբեջանի սահմանից 8 կմ
հեռավորության վրա։ Հիմնականում բնակեցված է արծվաշենցիներով:

Село Ваан, Тавушская область, 2011 – 2012
Обновление школьного спортзала. 
IWAY спонсировала ремонт спортивного зала средней школы и преоставила необходимый спортивный 
инвентарь. 
Ваган имеет 28 км общей границы с Азербайджан и находится в 8 км от нее.
Почти полностью село заселено беженцами из села Арцвашен.





Dastakert Village - Syunik Province, 2009-2010

Kindergarden Project
IWAY donated funds to repair the kindergarten room and the gym of Dastakert village School.
Dastakert is located in the Syunik mountains, approximately 8 km east of Nakhijevan.

Դաստակերտ գյուղ, Սյունիք մարզ,, 2009-2010

Մանկապարտեզի վերանորոգում:
2010 թվականին IWAY-ը դրամ տրամադրեց Սյունիքի մարզի Դաստակերտ գյուղի մանկապարտեզի
և մարզադահլիճի վերանորոգման համար։
Դաստակերտ գյուղը գտնվում է Սյունիքի լեռներում՝ Նախիջևանից մոտ 8 կմ դեպի արևելք: 

Село Дастакерт, Сюникская область, 2009 – 2010
Проект для детского сада
При содействии IWAY в садике села Дастакерт были отремонтированы комната для игр и спортзал. 
Село Дастакерт находится в горах Сюника, приблизительно в 8 км восточнее Нахичевана.





Projects Bettering the Lives of 
Families and Empowering Women
Նախագծեր, ուղղված ընտանիքների կյանքը բարելավմանը և կանանց

հզորացմանը:

Проекты, направленные на улучшение благосостояния семей и расширение 
прав и возможностией женщин.





Dzoraghpyur - Kotayk Province, 2022

Supporting Rural Women
With the financial support of IWAY, a group of women from rural communities had the opportunity to participate
in the annual Harvest Festival organized by Green Lane NGO. Thus, they were able to present and sell their
handmade products. The fair took place in October 22-23, 2022.

Село Дзорахпюр, Котайкская область, 2022 – 2023
Поддержка женщин из сельской местности 
При финансовой поддержке IWAY группа женщин из близлежащих деревень получила возможность 
участвовать в ежегодном Фестивале урожая, организованном неправительственной организацией Green 
Lane. Таким образом они получили возможность представить и реализовать свою продукцию. 
Фестиваль проходил в Учебном центре Green Lane 22 и 23 октября 2022г. 

Գյուղ Ձորաղբյուր, Կոտայքի մարզ, 2022 – 2023
Գյուղական համայնքների կանանց հզորացում
IWAY–ի ֆինանսական աջակցությամբ գյուղական համայնքների մի խումբ կանայք հնարավորություն
ստացան մասնակցելու Green Lane ՀԿ–ի կողմից կազմակերպված ամենամյա «բերքի տոնին»։
Այդպիսով նրանք կարողացան ներկայացնել և իրականացնել իրենց ձեռքերով պատրաստված
արտադրանքը։ Տոնավաճառը կազմակերպվել էր 2022 թ–ի հոկտեմբերի 22-23. 





Verin Ptghni Village - Kotayk Province, 2017-2018
Sargsyan Family Housing
The five members of the Sargsyan family had been living in a 15 sqm metal container (domik) for 15 years, in Ptghni
village. They had moved and lived there with the hope to build a proper house. Grigor left to earn money abroad, 
but over the years, he could only manage  to build the walls and the ceiling. 
IWAY’s financial contribution to the Fuller Center for Housing helped complete the construction of the house. 
Since then, the Sargsyans have been living in their new house.

Վերին Պտղնի, Կոտայքի մարզ, 2017-2018
Սարգսյան ընտանիքի տունը:
Սարգսյանների ընտանիքի հինգ անդամները 15 տարի ապրել են 15 քմ «դոմիկի» մեջ, ուր նրանք
տեղափոխվել էին այլ տարբերակ չունենալու պատճառով, բայց միառժամանակ առաջ սկսած
շինարարությունը ավարտելու ակնկալիքով։ Գրիգորը պարբերաբար մեկնում էր արտերկիր փող
վաստակելու, բայց տարիների ընթացքում իրենց հաջողվեց միայն պատերն ու առաստաղը կառուցել։
IWAY-ի ֆինանսական ներդրումը Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնին օգնեց ավարտին հասցնել
Սարգսյանների տան շինարարությունը:
Այդ ժամանակվանից ի վեր Սարգսյաններն ապրում են իրենց նոր տանը։

Село Жерин Птгни, Котайкская область, 2017 – 2018
Жилище для семьи Саргсянов
Семья Саргсянов из 5 человек 15 лет ютилась в металлическом контейнере в 15 кв.м. Переехали они туда за 
неимением других возможмостей, но в надежде скоро завершить постройку собственного дома, начатого в том 
же году. С этой целью Григор несколько раз ехал на заработки. Однако за все это время им удалось всего лишь 
возвести стены и перекрыть помещение. Финансовая помощь IWAY помогла компании Fuller Center for Housing
завершить строительство. 
С тех пор семья живет в новом, благоустроенном доме.





Shinuhayr Village - Syunik Province, 2014-2015

Goris Crochet & Wool Carpet Centre
The Goris Women's Development Resource Center established a wool processing workshop in the 
nearby village of Shinuhayr, where the women of that village and the neighboring ones are engaged in 
the production of woolen thread and various woolen products. Thanks to IWAY’s contribution, 20 more 
wool spinning winches were acquired for the workshop, allowing more women to work there and 
improve their economic and social situation.

Շինուհայր գյուղ, Սյունիքի մարզ, 2014-2015 թթ
Աջակցություն Գորիսի բրդի արտադրամասին
Գորիսի կանանց զարգացման ռեսուրսային կենտրոնը մերձակա Շինուհայր գյուղում հիմնել է
բրդի մշակման արտադրամաս, որտեղ այդ և հարևան գյուղերի կանայք զբաղվում են բրդի թելի և
զանազան բրդյա ապրանքների արտադրությամբ։ IWAY-ի ուժերով արտադրամասի համար ձեռք
բերվեց ևս 20 բուրդ մանելու ճախարակ, որի շնորհիվ ավելի շատ կանայք կարող են ներգրավվել
արտադրական պրոցեսի մեջ, այդպիսով բարելավելով իրենց տնտեսական և սոցիալական
վիճակը։

Село Шинуайр, Сюникская область,  2014-2015
Центр рукоделия и ковроткачества
Ресурсный центр разжития женщин Гориса в близлежащем селе Шинуайр открыл мастерскую по 
обработке шерсти и производству различных шерстяных изделий, где работают женщины из этой и 
близлежащих деревень. Из своего благотворительного фонда IWAY приобрел еще 20 веретен, 
благодаря чему теперь еще больше женщин вовлечено в производство. Это позволило им 
приобрести работу, профессиональные знания и  навыки, а также улучшить свое экономическое и 
социальное положение.





Solak Village - Kotayk Province, 2013-2014
Entrepreneur Women Project
IWAY purchased solar fruit dryers to empower entrepreneur women of Solak village, who had been learning how
to practice drying fruits and herbs with The Armenian Women for Health and Healthy Environment (AWHHE)
NGO.
As a result, they successfully sold their first production during the celebration of the International Women’s Day
in Yerevan.

Սոլակ գյուղի ծրագիր, Կոտայքի մարզ, 2013-2014
Աջակցություն կին ձեռներեցներին
Սոլակ գյուղի կին ձեռներեցների համար IWAY-ի միջոցներով ձեռք են բերվել արևային չորանոցներ: 
«Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ-ն ծանոթացրել էր կանանց
մրգերի և դեղաբույսերի չորացնելու տեխնոլոգիային: Չոր մրգերի և խոտաբույսերի նրանց առաջին
արտադրանքը նույն տարում հաջողությամբ վաճառվեց Երևանում կազմակերպված Կանանց
միջազգային օրվատոնակատարությունների ժամանակ:

Село Солак, Котайкская область, 2013 – 2014
Поддержка женщин-предпринимателей из деревни
На средства, вырученные от Благотворительной рождественской ярмарки IWAY 2013г. были приобретены 
солнечные сушилки для фруктов для женщин из деревни Солак.
Общественная организация Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду обучила 
женщин как пользоваться подобными сушилками. Первая их продукция была продана в том же  году во 
время ярмарки, посвященной Международному женскому дню в Ереване. 





Lejan Village- Lori Province, 2013-2014

Sarukhanyan Family housing
IWAY helped the Fuller Center for Housing to complete the construction of a house where the 7 members of 
the Sarukhanyan family were finally able to move, after 24 years living in a metal container (domik).
Thanks to this financial support and many volunteer hours, a new life was accessible to the Sarukhanyan’s
family.

Լեջան գյուղ, Լոռու մարզ, 2013-2014
Սարուխանյանների ընտանիքի տունը:
Ֆուլեր Տնաշինական Կենտրոնին IWAY-ի նվիրաբերած միջոցներով հնարավոր եղավ Լոռու մարզի
Լեջան գյուղում ավարտին հասցնել Սարուխանյանների տան կիսատ շինարարությունը։ Այս
ֆինանսական աջակցության և բազմաթիվ կամավորական ժամերի շնորհիվ Սարուխանյանների 7 
հոգանոց ընտանիքը, 24 տարի մետաղյա տնակի մեջ ապրելուց հետո կարողացավ տեղափոխվել իրենց
նորակառույց տունը։

Село Леджан, Лорийская область, 2013 – 2014
Новый дом для семьи Саруханянов
Вырученные от Рождественской Ярмарки 2013г. средства помогли организации "FULLER
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В АРМЕНИИ" завершить строительство дома семьи Саруханянов. Благодаря 
финансовой поддержке IWAY и волонтерам семейство, состоящее из 7 человек,  обрело новое жилище 
после 24 лет проживания в металлическом контейнере, «домике».





Giving a Chance and Impacting More Than one Life, 2013-2014

Marianna came from a terribly disadvantaged family in Yerevan․ She needed financial and medical assistance,
as well as moral support.
She received a scholarship from IWAY for her senior year of college. IWAY also assisted her in covering the costs
of vision treatment and prescript eyeglances.
Since then, Marianna both completed her degree and finished her vision treatment. This has allowed her to
support her family.

Կրթաթոշակ Մարիաննայի համար, 2013-2014
Մարիաննան Երևանից էր, անապահով ընտանիքից։ Տնտեսական դժվարությունների պատճառով նա ի
վիճակի չէր շարունակել իր կրթությունը և շտկել իր առողջական վիճակը։ IWAY-ը իր վրա վերցրեց
ԲՈՒՀ–ում սովորելու վերջին տարվա ուսման վարձը և առողջական վիճակը բարելավերու հետ
կապված ծախսերը՝ բժշկական հետազոտություն, դեղամիջոցներ, ապարատային բուժում և
տեսապակիների գնում։
Մարիաննան հաջողությամբ ավարտեց իր կրթությունը: Նրատեսողությունը բարելավվեց, ինչը թույլ
տվեց աղջկան աջակցել իր ընտանիքին:

Дать шанс и повлиять на более чем одну жизнь, 2013 – 2014
Марианна – молодая девушка из неблагополучной семьи, имеющая при этом серьезные проблемы со 
здоровьем и нуждающаяся в финансовой и моральной поддержке. IWAY оплатила курс лечения 
Марианны в глазной клинике, включая специализированную систему глазных линз. А также 
спонсировала последний год ее обучения в Ереванском педагогическом университете.
Рука помощи, протянутая Марианне, позволила ей улучшить зрение, благополучно закончить свое 
образование и успешно поддерживать свою семью.





Vagharshapat - Armavir Province, 2012-2013

Empowering and Maintaining Traditional Skills
IWAY supported one of the programs of the "Armenian Unity Cross" NGO, which was organizing sewing courses 
for children from disadvantaged families, by purchasing the necessary equipment and materials.
Armenian Unity Cross (AMK) is located in Vagharshapat city of Armavir marz. The mission of MCA is to preserve 
the traditional way of life of Armenians, national costumes and to promote the development of Armenian youth.

Վաղարշապատ քաղաք, Արմավիրի մարզ,2012-2013
IWAY-ը աջակցել է «Հայ միասնության խաչ» ՀԿ-ի ծրագրերից մեկին՝ անապահով ընտանիքների
երեխաների համար կազմակեերպվող կարի դասընթացներին՝ ձեռք բերելով անհրաժեշտ
սարքավորումներ և նյութեր։
Հայ միասնության խաչը (ՀՄԽ) գտնվում է Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքում։ ՀՄԽ-ի
առաքելությունն է պահպանել հայերի ավանդական կենսակերպը, ազգային տարազները և նպաստել
հայ երիտասարդների զարգացմանը:

Город Вагаршапат, Армавирская область, 2012 – 2013
IWAY предоставил средства на приобретение необходимого оборудования и материалов для уроков 
кройки и шитья, организованных ОО «Крест армянсккого единства» для детей из необеспеченных семей.
«Крест армянского единства» находится в городе Вагаршапате. Миссия организации – сохранить 
армянские национальные обычаи, традиции, национальный костюм, способствовать гармоническому 
развитию армянской молодежи.





Projects Helping Global Communities
Ծրագրեր, որոնք նպաստում են ողջ համայնքի զարգացմանը:

Проекты, способствующщие развитию общины в целом





Noramarg Village- Ararat Province, 2014-2015
Medical Clinic Support
IWAY purchased an ultrasound machine for the medical clinic of Noramarg village, a clinic which serves 
several surrounding villages located next to the Turkish border. Those villages are mainly inhabited by people 
who fled the 1988-1992 Karabagh-Azerbaijan war.
Noramarg village is located at the foot of biblical Mountain Ararat. 

Նորամարգ գյուղ, Արարատի մարզ, 2014-2015Գյուղի ամբուլատորիայի վերազինում
IWAY–ի Ֆինանսական միջոցներով Նորամարգ գյուղի ամբուլատորիայի համար ձեռք բերվեց
ուլտրաձայնային հետազոտության սարք: Գյուղի ամբուլատորիան սպասարկում է մի քանի մոտակա
գյուղեր, որոնք հիմնականում բնակեցված են դեռ 90 ականների ղարաբաղա-ադրբեջանական
պատերազմից տեղահանված ընտանիքներով։
Նորամարգ գյուղը գտնվում է Աստվածաշնչյան Արարատ լեռան դիմաց։

Село Норамарг, Араратская область, 2014 – 2015
Оснащение медицинской амбулатории 
На предоставленные IWAY средства было приобретено устройство для ультразвукового исследования  
для деревенской амбулатории.
Амбулатория обслуживает несколько окольных деревень на границе с Турцией, которые, в основном,
населены беженцами из Азербайджана во время войны 1988-92гг.
Село Норамарг находится у подножья библейской горы Арарат.





Tavush Village - Tavush Province, 2009-2010
Reconstruction of the Health Clinic
IWAY financed the renovation of the Tavush village dispensary and the construction of an additional space, also 
donating special medical equipment.
In order to help the village kindergarten, a carpet, a sound system and a television were purchased for the 
children, significantly improving the conditions of the kindergarten.
Tavush village is located in the northeastern corner of Armenia, 5 km from the borders with Azerbaijan.

Տավուշ գյուղ, Տավուշ մարզ, 2009-2010
Գյուղի ամբուլատորիայի վերակառուցում և վերազինում
IWAY-ը հովանավորել է Տավուշ գյուղի ամբուլատորիայի վերանորոգումը և լրացուցիչ տարածքի
շինարարությունը: Ինչպես նաև նվիրաբերել է հատուկ բժշկական սարքավորումներ։
Գյուղի մանկապարտեզին օգնելու նպատակով մանուկների համար ձեռք է բերվել գորգ, երաժշտական
կենտրոն և հեռուստացույց, ինչը զգալիորեն բարելավել է մանկապարտեզի պայմանները։
Տավուշ գյուղը գտնվում է Հայաստանի հյուսիսարևելյան հատվածում՝ Ադրբեջանի սահմանից 5 կմ
հեռավորության վրա։

Селе Тавуш, Тавушская область, 2009 – 2010
Реконструкция сельской амбулатории
При финансовой поддержке IWAY был отремонтирован медпункт и пристроено новое помвщение, 
приобретено специальное оборудование для медицинских анализов. 
В целях помощи детскому саду села были приобретены ковер, музыкальный центр и телевизор, что 
существенно улучшило условия садика.
Село Тавуш находится в северо-восточном уголке Армении в 5 км от Азербайджанской границы.



The handbook was written by IWAY member LIDIA ALVANDYAN
and published with the co-financing of IWAY

Ձեռնարկը գրվել է IWAY-ի անդամ ԼԻԴԻԱ
ԱԼՎԱՆԴՅԱՆԻ կողմից և հրատարակվել IWAY-ի
համաֆինանսավորմամբ։

Пособие написано членом IWAY ЛИДИЕЙ АЛВАНДЯН и 
опубликовано при ко-финансировании IWAY.



Promoting Health and Hygiene, 2016-2017

The idea of writing and publishing a Handbook of Health and Hygiene for children and teenagers emerged
during visits to rural and border villages of Armenia, as it appeared necessary to develop awareness on health
and hygiene.
IWAY distributed the handbook in the communities where its charitable projects had been implemented.

Առողջության և հիգիենայի բարելավում, 2016-2017 թթ
Երեխաների և դեռահասների համար «Առողջության և հիգիենայի ձեռնարկ» գրելու գաղափարն
առաջացել է Հայաստանի հեռավոր և սահմանամերձ գյուղեր այցելությունների ժամանակ, որտեղ
պարզվեց, որ անհրաժեշտ է զարգացնել իրազեկությունը առողջության և հիգիենայի մասին :

IWAY–ը տարածում է այս ձեռնարկը այն համայնքներում, որտեղ իրականացվում են IWAY–ի
բարեգործական ծրագրերը:

Содействие здоровью и гигиене детей и подростков ,2016 – 2017
Идея создания пособия по основам личной гигиены возникла при посещении приграничных и 
отдаленных сел Армении. Оно предназначено для детей и подростков деревень, где уже были или 
будут осуществлены IWAY проекты. Книга позволит ознакомиться и научиться применять основные 
правила личной гигиены с самого раннего возраста. 
IWAY распространяет пособие в тех селах, где осуществляются благотворительные проекты.





Promoting Art Education, 2013-2014

IWAY sponsored the purchase of a video projector and a professional sound system for the Anahit Tsitsikyan
Music School in Yerevan. This audio/video equipment enhanced the quality of the school concerts and provided
a more professional environment to future musicians.

Արվեստի կրթության խթանում, 2013-2014

IWAY-ը հովանավորել է Երևան քաղաքի Անահիտ Ցիցիկյանի անվան երաժշտական դպրոցի համար
պրոյեկտորի և պրոֆեսիոնալ ձայնային համակարգի ձեռք բերումը: Այս աուդիո/վիդեո
սարքավորումները կբարձրացնեն դպրոցի համերգների մակարդակը և ավելի պրոֆեսիոնալ
միջավայր կապահովեն ապագա երաժիշտների համար:

Содействие художественному образованию, 2013 – 2014

При финансовой поддержке IWAY были приобретены видеопроектор и профессиональное звуковое 
оборудование для музыкальной школы им. Анаит Цицикян в Ереване. Это улучшит качество концертов и 
обеспечит  профессиональную атмосферу для будущих музыкантов.





Our footprint in the provinces
Наши проекты в регионах – Մեր իրագործած ծրագրերը



Email us at : secretaryiway@gmail.com

WE ARE COMMITTED TO SELF-EMPOWERMENT 
AND BETTERING THE LIVES OF WOMEN AND CHILDREN 

www.iwayerevan.org www.fb.com/International
WomensAssociationOfYerevan

www.instagram.com/iwayerevan/

ՄԵՆՔ ՁԳՏՈՒՄ ԵՆՔ ԸՆԴԼԱՅՆԵԼ ՄԵՐ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ

ՈՒ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

МЫ ПРИЗВАНЫ РАСШИРЯТЬ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПОВЫШАТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

http://www.fb.com/International
http://www.instagram.com/iwayerevan/

