CARD Group Corporate Social Responsibility Report
Since 2005, “Center for Agribusiness and Rural Development” (CARD) foundation implements various
programs aimed at the development of RA agriculture. During this period, CARD Foundation has
implemented numerous projects, within the frames of Corporate Social Responsibility.
The foundation has established and coordinates around 20 farm service centers (FSC). These centers are
based on the best international experience and practice and differ with providing high quality products
and services. CARD foundation regularly organizes events that are aimed at educating and training high
qualified specialists, who will stimulate the development of different fields of agriculture in RA regions.

Still in previous years, CARD has organized events aimed at;







Supporting the opening of agrarian-oriented flow classes in schools
Supporting the development of educational materials for schools and the training of teachers
Encouraging young people to get education in agrarian field and to get professional qualification
Supporting experience exchange and organizing visits and practical lessons for men and women
engaged in agricultural production
Developing RA agriculture and improving the quality of work
Providing professional orientation for younger generation, by transferring knowledge on
agriculture, as well as suggesting possible solutions to the problem of generation change

More than 10 years, CARD foundation has taken actions, aimed at educating farmers, who have used
outdated traditional methods and have tried to increase the quality of work and efficiency through
knowledge and trainings.
CARD group regularly implements events also in the sphere of environmental protection. For years, CARD
has organized tree planting and garbage disposal in RA and Artsakh.

On the occasion of 10th anniversary of CARD Foundation, 3 bedroom apartment was bought and provided
to a needy family.
A heating system was installed in the sport school of Artsvaberd Community, Tavush Region. The windows
of the school have been changed and sport equipment has been provided.
Tree planting was carried out in Darakert Community, in 2018. With joint efforts, the employees planted
about 200 trees in the school’s yard in Darakert. Tree planting was organized also in cross border village
Khachik.
On September 15, World Cleanup Day, CARD staff members with their families, carried out garbage
removal in the forest areas of Aparan.

CARD Agrocredit UCO, celebrated its 10th anniversary, by helping the cross border school in Tavush
village. With the efforts of CARD Agrocredit UCO, the canteen of the school, which had been in bad
conditions for many years, was repaired, furnished and was provided with all the necessary kitchen
equipment. As well was it was provided with permanent hot and cold water and gas.
Within the frames of Corporate Social Responsibilities, CARD Foundation has initiated a number of
agricultural development projects, targeting needy families across the border.
Numerous events have been carried out to help needy children.
In 2018, the 25th anniversary US Department of Agriculture in Armenia was marked, and the company
decided to celebrate it with charity. The company organized a real celebration for the children of
“Children’s Support Center”, giving them a day full of surprises and fun.
“CARD” Foundation constantly organizes events for staff members; employees usually participate in
different trainings. Trainers from abroad are also regularly invited.

«ՔԱՐԴ»
խմբի
Կորպորատիվ
սոցիալական
պատասխանատվության վերաբերյալ հաշվետվություն
«Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» հիմնադրամը իրականացնում է ՀՀ
գյուղատնտեության զարգացմանն ուղղված մի շարք ծրագրեր սկսած 2005թ-ից: Այս ընթացքում
մշտապես իրականացրել է բազմաթիվ միջոցառումներ Կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվության շրջանակներում:
Հիմնադրամը ՀՀ մարզերում հիմնել և համակարգում է շուրջ 20 գյուղատնտեսական սպասարկման
կենտրոններ/ ԳՍԿ/, որոնք իրենց կառուցվածքով և համակարգման ձևով հիմնված են միջազգային
լավագույն փորձի և դիտարկումների վրա և առանձնանում են որակյալ գյուղատնտեսական
ապրանքների ու ծառայությունների մատուցմամբ: «CARD» հիմնադրամը պարբերաբար
կազմակերպում է միջոցառումներ, որոնք միտված են կրթելու և վերապատրաստելու բարձրակարգ
մասնագետների, որոնք կխթանեն ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսության տարբեր ոլոտների
բարելավումն ու զարգացումը:
Դեռևս նախորդ տարիներին «CARD»-ը կազմակերպել է միջոցառումներ, որոնց նպատակն է՝
աջակցել ագրարային ուղղվածության հոսքային դասարանների բացմանը դպրոցներում;
աջակցել
դպրոցների
վերապատրաստմանը;

համար

ուսումնական

նյութերի

մշակմանը,

ուսուցիչների

խթանել երիտասարդներին՝ ագրարային ոլորտում կրթություն ստանալու և մասնագիտական
որակավորում ձեռք բերելու հարցում;
աջակցել փորձի փոխանակմանը, կազմակերպել այցերի և գործնական դասերի անցկացումըն
գյուղատնտեսական արտադրությամբ զբաղվող տնտեսվարողների ու կանանց համար:

զարգացնել ՀՀ–ում գյուղատնտեսության ոլորտը, բարձրացնել աշխատանքների որակը,
ապահովել կրտսեր սերնդի մասնագիտական կողմնորոշումը՝ գյուղատնտեսության վերաբերյալ
համապատասխան գիտելիքների փոխանցման միջոցով, ինչպես նաև առաջարկել
սերնդափոխության խնդրի հնարավոր լուծումներ:

Ավելի քան 10 տարի «ՔԱՐԴ»-ը միջոցառումներ է ձեռնարկել, որոնք ուղղված են եղել կրթելու
գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին, որոնք տարիներ շարունակ օգտագործել են հնացած
ավանդական մեթոդներ և փորձել է գիտելիքների և վերապատրաստումների միջոցով
հնարավորինս բարձրացնել աշխատանքների որակն ու արդյունավետությունը:
«ՔԱՐԴ» խումբը բնապահպանության ոլորտում նույնպես պարբերաբար իրականացնում է
միջոցառումներ: Տարիներ շարունակ կազմակերպել է ծառատունկ և աղբահանություն ՀՀ-ում և
Արցախում:

ՔԱՐԴ հիմնադրամի 10-ամյակի առիթով Գյումրիում կարիքավոր ընտանիքի համար 3 սենյականոց
բնակարան է գնվել ու տրամադրվել։
Տավուշի մարզի Արծվաբերդ համայնքի մարզադպրոցում տեղադրվել է ջեռուցման համակարգ։
Փոխվել են դպրոցի պատուհանները, տրամադրվել է մարզագույք:

2018 թվականին իրականացվել է ծառատունկ Դարակերտում: Աշխատակիցները, համատեղ
ջանքերով տնկել են շուրջ 200 ծառ Դարակերտի դպրոցի բակում: Ծառատունկ է կազմակերպվել
նաև սահմանամերձ Խաչիկ գյուղում։
Սեպտեմբերի 15-ին, Համաշխարհային մաքրության օրը, «ՔԱՐԴ» խմբի աշխատակիցները իրենց
ընտանիքներով աղբահանություն են իրականացրել Ապարանի տարածքի անտառային
հատվածներում:

«ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ» ՈՒՎԿ-ն այս տարի իր «հոբելյանական 10-ամյակ»-ն արժևորեց՝ օգնելով
սահմանամերձ Տավուշ գյուղի դպրոցին: «ՔԱՐԴ ԱգրոԿրեդիտ»-ի ջանքերով տարիներ շարունակ
սանիտարական վատ պայմաններում գործող ճաշարանը ամբողջությամբ վերանորոգվել է,
կահավորվել է, տրամադրվել են խոհանոցային անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները, ապահովվել
մշտական տաք ու սառը ջրով, գազով։

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում CARD-ը նախաձեռնել է
գյուղատնտեսական զարգացման ծրագրերի շարք՝ թիրախելով սահմանամերձ կարիքավոր
ընտանիքներին։

Բազմաթիվ միջոցառումներ են իրականացվել կարիքավոր երեխաներին օգնելու համար։

2018 թվականին լրացավ Հայաստանում ԱՄՆ Գյուղդեպարտամենտի գործունեության 25-ամյակը,
որը ևս ընկերությունը որոշեց նշանավորել բարեգործությամբ: Ընկերությունն իրական տոն
կազմակերպեց Երեխաների աջակցության կենտրոնի սաների համար՝ մանուկներին պարգևելով
անակնկալներով և զվարճանքներով լի օր։

«ՔԱՐԴ» խումբը մշտապես իրականացնում է միջոցառումներ, որոնք ուղղված են խմբի
աշխատակիցներին: Աշխատակիցները վերապատրաստվում են, մասնակցում են բազմաթիվ
դասընթացների: Պարբերաբար հրավիրվում են դասընթացավարներ նաև արտերկրից:

