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A Benefit Dinner for Orran Benevolent NGO 

at Armenia Marriott Hotel 

on September 17, 2016, 7:00pm 

 

You are invited to a Fall Benefit Dinner for Orran at the Armenia Marriott Hotel, Tigran 

Metz Ballroom, on Saturday, September 17, at 7:00pm. 

Join us for an exquisite buffet dinner offering international cuisine enhanced by entertainment 

as well as a live auction. 

The evening will feature: 

 Reception 

 Live Auction 

 Entertainment 

Your contribution of 25,000 AMD (about $60) per person or 250,000 AMD for a table of 10 for 

the benefit dinner will help Orran to continue “Helping Families in Need”. 

Orran (meaning “haven” in Armenian) was established in 2000 with the mission of preventing the 

spread of destitution and begging among Armenia’s children and elderly. Today, through the 

efforts of Orran Benevolent NGO, more than 200 children and 90 elderly benefit from our 

comprehensive services of intervention every day.   

Come and see the performance of the Orran children and hear songs performed by the elderly 

choir.  

If you cannot attend the banquet but would like to sponsor a meal for a child or a number of 

children for the whole year, we would be happy to announce your sponsorship at the dinner. The 

cost of one child’s meal for one year is $500 or $1000 which includes expenses of shoes, 

clothing, school supplies and transportation.  

For more information, please contact Susanna Manukyan Orran  Public Relations manager, Orran 

Benevolent NGO, 6 First Yekmalyan street, Yerevan 0002, Tel: (+37410) 535167, GSM: 

(+37494) 430869,  manukyan.susanna@ yahoo.com 

Buy a table for your colleagues and friends and enjoy the festivities together. 

Join us in realizing our mission! 

http://www.orran.am/
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Օրրանի ամենամյա բարեգործական ընթրիք 

Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց  

Սեպտեմբերի 17, 2016թ., ժամը՝ 19:00  

Հրավիրում ենք Ձեզ` մասնակցելու Օրրանի ամենամյա բարեգործական ընթրիքին, որը կկայանա 

Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի Տիգրան Մեծ հանդիսասրահում, սեպտեմբերի 17-ին՝ շաբաթ օրը, 

ժամը՝ 19:00:  

Միացե՛ք մեր ընթրիքին, որի ընթացքում կլինեն տարբեր ազգերի համեղ ուտեստներ, հաճելի 

ժամանցային ծրագիր և կենդանի աճուրդ:  

Երեկոյան կլինեն  

 Ընդունելություն 
 Կենդանի աճուրդ 
 Ժամանցային ծրագիր 

Ձեր նվիրատվությունը, որը կկազմի 25,000 դրամ (մոտ՝ $60) յուրաքանչյուր անձի համար կամ 

250,000 դրամ՝ 10 հոգանոց սեղան պատվիրելու դեպքում, կօգնի Օրրանին՝ շարունակելու 

«Օգնություն կարիքավոր ընտանիքներին» ծրագիրը:  

 
Օրրանը հիմադրվել է 2000 թվականին՝ Հայաստանում երեխաների և ծերերի շրջանակներում 

չքավորության և մուրացկանության տարածման դեմ պայքարելու առաքելությամբ: Այսօր, մեր 

ջանքերի շնորհիվ, Օրրանի երևանյան և վանաձորյան կենտրոններ են հաճախում ավելի քան 200 

կարիքավոր երեխա և 90 միայնակ տարեց և ամեն օր օգտվում են մեր համալիր 

ծառայություններից: 

 

Միացե՛ք մեզ և վայելե՛ք  Օրրանի երեխաների ներկայացումը և լսե՛ք տարեց շահառուների կողմից 

կատարվող երգերը:  

 

Եթե չեք կարողանա ներկա գտնվել ընթրիքին, սակայն կցանկանաք հովանավորելու մեկ կամ մի 

քանի երեխաների ճաշը՝ ամբողջ տարվա համար, մենք հաճույքով կհայտարարենք Ձեր 

նվիրատվությունը ընթրիքի ընթացքում: Մեկ երեխայի ամբողջ տարվա սննդի գումարը կազմում է 

$500 իսկ $1000 նվիրատվության դեպքում, Դուք կհովանավորեք նաև կոշիկի, հագուստի, 

դպրոցական պարագաների և տրանսպորտային ծախսերը:  

 

Հավելյալ տեղեկատվության համար խնդրում ենք կապնվել Սուսաննա Մանուկյանի հետ՝ Օրրանի 

հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու: Հասցե՝ Օրրան ԲՀԿ, Առաջին Եկմալյան 6, 

Երևան 0002, ՀՀ: Հեռախոս՝ +37410 53 51 67, Բջջ.՝ +37494 43 08 69, manukyan.susanna@ yahoo.com 

 

Գնե՛ք գործընկերների կամ հարազատների համար մեկ սեղան և մեզ հետ վայելեք տոնական 
երեկոն:  
 
Միացե՛ք մեր առաքելությանը:  

http://www.orran.am/

