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Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով /ՀՈՒԱ/ զբաղվող  

Լոռու մարզային հանձնաժողովի արտագնա նիստի 

 

14.08.2014թ.           ք.Վանաձոր 

Մասնակցում էին` 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց /ՀՈՒԱ/ հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային 

հանձնաժողովի անդամներ, հաշմանդամության հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների 

ներկայացուցիչներ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզի 

փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի աշխատակիցներ, 

հրավիրյալ գործատուներ: 

 

Օ ր ա կ ա ր գ ո ւ մ` 

1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց /ՀՈՒԱ/ շրջանում իրականացվող 

միջոցառումների մասին տեղեկատվության տրամադրում:  /Զեկ.`  Հանձնաժողովի 

քարտուղար Վալերի Ջաղինյան/ 

2. ՀՈՒԱ զբաղվածության հարցեր. 

 Լոռու մարզի փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման 

կենտրոնում աշխատանքի տեղավորված ՀՈՒԱ մասին:  /Զեկ.՝ Լոռու մարզի ԱԻ վարչության 

պետ Հրաչ Անտոնյան/ 

 «Էբրիկոտ» ընկերության աշխատանքների և աշխատանքի տեղավորված ՀՈՒԱ 

մասին:                   /Զեկ.՝ «Էբրիկոտ» ընկերության ներկայացուցիչ ԳայանեԽաչատրյան/ 

 Տեղեկատվության տրամադրում մարզի զբաղվածության տարածքային կենտրոն-

ների կողմից ՀՈՒԱ շրջանում իրականացվող աշխատանքների և գործատուների հետ 

համագործակցության մասին: /Զեկ.՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարա-

րության աշխատակազմի «ՀՀ զբաղվածության գործակալության» Վանաձորի մարզային 

կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյան/ 

3. ՀՈՒԱ սայլակների ստացման, փոխադրման և տրամադրման աշխատանքների 

մասին:                                       /Զեկ.՝  Հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյան/ 

4. «Մանկական կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից իրականացված առողջապահական ծրագրի 

մասին:                                                         /Զեկ.`  ՀԿ նախագահ Թամարա Գրիգորյան/ 

5. «Խաչվող ուղիներ» ՀԿ-ի կողմից ՀՈՒԱ շրջանում իրականացվող աշխատանքների 

մասին:                                                       /Զեկ.`  ՀԿ նախագահ Նարինե Ղազարյան/ 

6. «Լիարժեք կյանք» ՍՀԿ-ի կողմից արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ Ստեփանավան 

համայնքում գործող ամառային ճամբարի ընթացիկ աշխատանքների մասին:  

/Զեկ.՝ Լուսինե Սարգսյան, «Լիարժեք կյանք» ՀԿ հանրային կապերի պատասխանատու/ 

7. ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր, Ալավերդի և Սպիտակ քաղաքներում Ճապոնիայի 

սոցիալական զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ Համաշխարհային բանկի 

միջոցով «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպության 

մասնակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի աղքատ և կարիքավոր անձանց կենսա-

միջոցների բարելավում» ծրագրի ընթացքի մասին: /Զեկ.՝ Սուսաննա Մարտիրոսյան 

/«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ Վանաձորի համայնքային կենտրոնի տնօրեն/ 

8. ՀՈՒԱ Լոռու մարզային հանձնաժողովի և ՀՈՒԱ հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների 

գործունեության լուսաբանումը մարզպետարանի կայք-էջում /իրավիճակի գնահատում/:                                  

/Զեկ.`  Հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյան/ 

9. Տեղեկատվության տրամադրում /հանձնաժողովի անդամ կազմակերպություններ/: 

10. Այլ հարցեր: 
 

 



Հ ա ն ձ ն ա ր ա ր վ ե ց` 

1. Հանձնաժողովի անդամ, մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի 

և սպորտի վարչության պետի տեղակալ պարոն Էդիկ Մացակյանին՝ 

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստին հանդես գալ օրակարգային հարցով՝ ՀՀ Լոռու 

մարզում իրականացվող ներառական կրթության մասին տեղեկատվությամբ /նախադպրո-

ցական, դպրոցական կրթություն/: 

2. Հանձնաժողովի անդամ ունեցող հասարակական կազմակերպություններին՝ 

Նախապատրաստել տեղեկատվություն վերջին մեկ տարվա ընթացքում 

կազմակերպության կողմից իրականացված աշխատանքների և համագործակցային 

ծրագրերի մասին:  

/ժամկետ՝ 01.10.2014թ./ 

 

 

ՄԱՐԶՊԵՏ    Ա.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 

Արձ.` Վ.Ջաղինյան 

 հեռ.` /0322/ 2-33-99 


