
Over The Green Way en Diaconia

The Green Way is een project van sti chti ng Solid Road. Solid Road werkt in Armenië samen met 
sti chti ng Diaconia.

Sinds 1989 werkt Diaconia Charitable Fund met gezinnen in Armenië. Het doel van Diaconia is om 
armoede in Armenië te doorbreken en ouders door middel van beroepsopleidingen te helpen werk te 
vinden en duurzaam in hun levensonderhoud te voorzien. Diaconia ondersteunt rond 3500 gezinnen 
in Armenië. Diaconia hee�  in Yerevan (Armenië) een eigen beroepsopleidingscentrum waar de oplei-
dingen tot bakker en kleermaker worden aangeboden en taallessen kunnen worden gevolgd. 
Contactpersoon van Diaconia in Armenië zijn: Baruyr en Anna Jambazian. 
Meer informati e: www.diaconia.am

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met Solid Road:
06-27480885
info@solidroad.nl
www.thegreenwayproject.nl  (website in het Nederlands en Armeens)
www.solidroad.nl

Կանաչ ճանապարհի և Դիակոնիայի մասին

Կանաչ ճանապարհը Solid Road հիմնադրամի ծրագիրն է: Solid Road-ը աշխատում է 
Հայաստանում  Դիակոնիա հիմնադրամի հետ միասին:
 
Դիակոնիայի մասին. Diaconia Charitable Fund-ը  1989 թվականից աշխատում է  Հայաստանում 
ընտանիքների հետ: Դիակոնիայի նպատակն է Հայաստանում պայքարել աղքատության դեմ 
և ծնողներին օգնել աշխատանք գտնել ՝ նրանց առաջարկելով մասնագիտական կրթություն, 
որպեսզի նրանք կարողանան կայուն ապրուստի միջոցներով իրենց ապահովել: Դիակոնիան 
Հայաստանում օգնում է մոտ 3500 ընտանիքների:Դիակոնիան ունի Երևանում (Հայաստան) իր 
սեփական մասնագիտական կրթության կենտրոնը,որտեղ կարելի է հրուշակագործի և դերձակի 
մասնագիտություններ ձեռք բերել և լեզվի դասերի մասնակցել:  
Դիակոնիայի կոնտակտային անձիք Հայաստանում Բարույր և Աննա Ջամբազյաններն են: 
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք www.diaconia.am

Կապ

Հարցերի դեպքում կարող եք կապնվել Solid Road-ի հետ.
06-27480885
 info@solidroad.nl
www.thegreenwayproject.nl ( Կանաչ ճանապարհի կայքը հոլանդերենով և հայերենով է):
www.solidroad.nl

The Green Way
Ondersteuning voor Armeense gezinnen van gezinslocati es 

en azc’s bij terugkeer naar Armenië

Աջակցություն փախստականների և ընտանիքներ համար նախատեսված ճամբարներում 
բնակվող հայ ընտանիքներին Հայաստան վերադառնալու դեպքում: 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: 
Այս ծրագիրը իրակացվում է



Met The Green Way bouwen aan de toekomst

Armeense gezinnen die op gezinslocaties of azc’s in Nederland ver-
blijven kunnen via het project The Green Way extra ondersteuning 
krijgen bij terugkeer naar Armenië. De ondersteuning die Solid Road 
aan Armeense gezinnen bij terugkeer kan bieden bestaat uit een 
basispakket én uit een aanvullend pakket:

Een solide plan

Samen met het gezin stelt Solid Road een plan op waarin de wensen ten opzichte van huis-
vesting, beroepsopleiding en scholing voor de kinderen in kaart worden gebracht. Dit plan 
wordt samen met de partnerorganisatie van Solid Road in Armenië, Diaconia uitgevoerd.

Nazorg

Na terugkeer houdt Solid Road via de partnerorganisatie nauw contact met het gezin dat 
terug is gekeerd. Daarnaast komt jaarlijks een medewerker van Solid Road op bezoek in 
Armenië om het re-integratieproces te monitoren van de gezinnen die terug zijn gekeerd.

Basispakket terugkeer

Aanvullend pakket: The Green Way

Per gezin Per volwassene Per kind

-12 maanden huis-
vesting in Armenië  
inclusief gas, water en 
electricititeit 
-12 maanden onder-
steuning bij de re-inte-
gratie in Armeniërs
-Indien nodig psycho-
sociale begeleiding

-12 maanden beroeps-
opleiding in Armenië  
en/of ondersteuning  
bij het opzetten van 
een eigen bedrijf

-6 maanden Armeense 
bijles

Per volwassene Per kind

€ 1500 € 300 € 200 € 2500 € 300 € 40
In goede-
ren* (kan 
in Neder-
land en/of 
in Armenië 
worden 
besteed)

Contant 
van Solid 
Road

Contant 
op Schip-
hol

In goede-
ren* (kan 
in Neder-
land en/of 
in Armenië 
worden 
besteed)

Contant 
van Solid 
Road

Contant 
op Schip-
hol

* Van dit bedrag kunnen goederen worden gekocht die bijdragen aan de re-integratie van het 
gezin in Armenie en bijdragen aan het verwerven van inkomsten zodat het gezin duurzaam in 
haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

Հսկողություն վերադարձից հետո

Վերադառնալուց հետո Solid Road-ը իր գործընկեր հիմնադրամի միջոցով սերտ կապ է 
պահպանում ետ վերադարձած ընտանիքի հետ: Դրա հետ մեկտեղ Solid Road-ի աշխատակիցը 
ամեն տարի այցելում է Հայաստան՝ ետ վերադարձած ընտանիքների վերաինտեգրման 
պրոցեսը վերահասկելու համար:

Մեկ չափահասի համար Մեկ երեխայի համար

€ 1500 € 300 € 200 € 2500 € 300 € 40
Ապրանքների 
համար  (կարելի 
է օգտագործել  
Նիդերլանդներում և/
կամ էլ Հայաստան-
ում)

Կանխիկ So-
lid Road-ից

Կանխիկ 
Սխիփոլում

Ապրանքների  
համար (կարելի 
է օգտագործել 
Նիդերլանդնեում և/
կամ Հայաստան-ում)

Կանխիկ 
Solid Road-
ից

Կանխիկ 
Սխիփոլում

Մեկ ընտանիքի համար Մեկ չափահասի համար Մեկ երեխայի համար

-12 ամիս կացարան 
Հայաստանում,ներառյալ 
գազը, ջուրը և 
էլեկտրականությունը
- 12 ամիս աջակցություն 
վերաինտեգրման համար
-եթե անհրաժեշտ է, հոգե-
սոցիալական օգնություն:

- 12 ամիս 
մասնագիտական 
կրթություն 
Հայաստանում և/կամ 
աջակցություն սեփական 
բիզնես սկսելու համար:

- 6 ամիս Հայոց լեզվի 
լրացուցիչ դասեր:

Կանաչ ճանապարհի հետ կառուցեք ձեր ապագան 

Այն հայ ընտանիքները, որոնք բնակվում են փախստականների կամ ընտանիքների համար 
նախատեսված ճամբարներում կարող են հավելյալ օգնություն ստանալ Կանաչ ճանապարհ 
ծրագրի կողմից՝ Հայաստան վերադառնալու դեպքում: Աջակցությունը, որը Solid Road 
հիմնադրամը առաջարկում է հայ ընտանիքներին Հայաստան վերադառնալու դեպքում՝ 
բաղկացած է բազային և հավելյալ փաթեթներից: 

* Այս գումարով կարելի է գնել ապրանքներ, որոնք կնպաստեն Հայաստանում ընտանիքի 
վերաինտեգրմանը և եկամուտների ձեռքբերմանը, որպեսզի ընտանիքը կարողանա իրեն 
կայունորեն ապահովել ապրուսի միջոցներով:

Վերադարձի բազային փաթեթ

Հավելյալ փաթեթ. Կանաչ Ճանապարհ

Հաստատուն պլան

Solid Road-ը րնտանիքի հետ միասին կազմում է պլան, որտեղ հաշվի են առնվում ընտանիքի 
ցանկությունները՝ կապված կացարանի, մասնագիտական կրթության և երեխաների 
դպրոցական կրթության հետ: Այս պլանը իրագործվում է Solid Road-ի հայաստանյան 
գործընկեր Դիակոնիա կազմակերպության հետ միասին:


