
Ծ Ր Ա Գ Ի Ր 
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հ/հ Միջոցառման 

անվանում 

Ակնկալվող 

արդյունք 

Կատարող Համակատարող Ժամկետ Ֆինանսակ

ան 

ապահովում 

Հղում 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Կանանց և տղամարդ-

կանց իրավահավասա-

րության մշտադիտարկ-

ման և գնահատման, 

գործընկերային 

հարաբերությունների 

բարելավման 

մեխանիզմների 

ներդրմանն ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացում: 

 

1.1. Մարզում 

կիրականցվեն 

քաղաքական և 

հասարակական կյանքում  

կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

վերաբերյալ 

ուսումնասիրություններ: 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով 

“Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա” ՀԿ 

/համաձայնությամ

բ/, ԸԿԵԻ բաժին 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 

 

 

 

 

  1.2.Մարզում 

կիրականացվեն 

ծրագրեր` ուղղված կնոջ  

կողմից  ղեկավարվող 

կյանքի դժվարին 

իրավիճակում հայտնված 

ընտանիքների 

սոցիալական 

պաշտպանությանը,    

մայրերի  սոցիալական 

վիճակի բարելավմանը 

ուղղությամբ: 
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  1.3. Մարզի 

համայնքներում 

/ընտրությամբ/ 

կիրականացվի 

ընտանեկան խնդիրների 

ուսումնասիրություն և  

կմշակվեն ընտանիքում 

կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության  

խնդիրների 

բացահայտմանը, դրանց 

լուծմանն ուղղված 

առաջարկություններ: 

    

  1.4. Կուսումնասիրվի 

կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

իրավիճակի 

շարժընթացի 

գնահատման և 

մշտադիտարկմանն 

ուղղված միջազագային 

փորձը, կմշակվեն Լոռու 

մարզում կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

առկա իրավիճակի 

պարբերական 

գնահատման, 

մշտադիտարկման 

ցուցանիշեր և դրա 

ներդրման վերաբերյալ 
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առաջարկություններ: 

2 Կանանց և 

տղամարդկանց 

առողջության 

բարելավմանն ուղղված 

ծրագրերի իրականացում 

2.1. Բնակչության 

ռիսկային խմբերում 

կիրականացվեն ոչ 

վարակիչ 

հիվանդությունների 

(հիպերտոնիա, 

շաքարային դիաբետ, 

արգանդի պարանոցի 

քաղցկեղ) վաղ 

հայտնաբերման և 

կանխարգելման 

սկրինինգային ծրագրեր: 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Լոռու 

մարզպետարանի 

առողջապահությա

ն եւ սոցիալական 

հարցերի 

վարչություն: 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 

  2.5. Կմշակվեն և 

կիրականացվեն առողջ 

ապրելակերպի, ծխելու  

դեմ պայքարի և 

անվտանգ սեռական 

կյանքի վերաբերյալ  

քարոզչության ծրագրեր: 
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  2.4. Կիրականացվեն 

ՄԻԱՎ /ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելմանն 

ուղղված  

տեղեկատվական-

իրազեկման 

միջոցառումներ`  

ներգրավելով 

հասարակական  

կազմակերպությունները 

և ԶԼՄ-երը: 

     

  2.7. Կկազմակերպվի 

«Առողջապահության 

ոլորտի կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

հինմախնդիրները» 

թեմայով մարզային 

խորհրդաժողով, 

մարզում 

առողջապահության 

ոլորտի կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

առկա հինմախնդիրների 

վերհանման և դրանց 

լուծմանն ուղղված 

առաջարկների 

ներկայացման 

նպատակով: 
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3 Մարզային և 

համայնքային 

մակարդակներում  

կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

քաղաքականության 

մշակման  և 

իրականացման 

արդյունավետության 

բարձրացմանը, այդ 

աշխատանքերի 

համակարգմանն ու 

մշտադիրակմանն 

ուղղված 

միջոցառումների 

իրականցում 

3.1 Լոռու 

մարզպետարանում 

կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

հարցերով զբաղվող 

հանձնաժողովի 

աշխատանքների 

կազմակերպման 

նպատակով 

կհրավիրվեն նիստեր, 

կամփոփվեն կատարված 

աշխատանքները, 

կկազմվեն 

հաշվետվություններ և 

արձանագրություններ: 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով, 

ԸԿԵԻ բաժին : 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

Ֆինանսավո

րում չի 

պահանջվու

մ 

 

  3.2. Կիրականացվեն 

մարզում կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

առկա վիճակի 

գնահատման և 

մշտադիրակման 

ապահովմանն ուղղված 

լուսաբանման 

աշխատանքներ: 

     

4 Մարզային 

ենթակայության 

կազմակերպություններու

մ,տեղական 

ինքնակառավարման 

մարմիններում (այդ 

4.1Մարզի 25 

համայնքներում /ըստ 

ընտրության/  

կկազմակերպվեն 

<<Կանանց եւ 

տղամարդկան 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով, 

ԸԿԵԻ բաժին. 

Համայքապետա-

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 
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թվում` համայնքների 

ղեկավարների 

աշխատակազմերում) 

կանանց և 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

քաղաքականության 

վերաբերյալ իրազեկման 

աշխատանքների 

իրականացում: 

իրավահավասարության 

>> թեմայով սեմինարներ: 

րաններ 

/համաձայնությամ

բ/, 

<<Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա>> 

միջոցներ 

  4.2 Կանանց 

քաղաքական եւ 

քաղաքացիական 

լիդերության խթանման 

նպատակով 

կկաղմակերպվեն 

քառօրյա սեմինար-

պարապունքներ մարզի 

գյուղական եւ 

քաղաքային /ըստ 

ւնտրության/ 

համայնքների կին 

ղեկավարների եւ 

ավագանիների համար:  
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5 Հանրակրթական 

դպրոցներում եւ  միջին 

մասնագիտական 

ուսումնական 

հաստատություններում,  

պետական 

քաղաքականության մեւջ 

կանանց եւ 

տղամարդկան 

իրավահավասարության 

վերաբերյալ բաղադրիչի 

ներդմանն ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացում: 

5.1 Հանրակրթական 

դպրոցի 8-12-րդ 

դասարաններում 

<<Հասարակագիտությու

ն>> առարկայի 

դասավանդման 

ընթացքում 

սովորողներին 

կուսուցանվի կանանց եւ 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

վերաբերյալ գիտելիքներ:   

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով, 

մարզպետարանի 

կրթության 

վարչություն, 

ԸԿԵԻՊ բաժին: 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 

 

  5.2 Հանրակրթական 

դպրոցներում 

դասղեկական ժամերի 

ընթացքում սովորողները 

կիրազեկվեն 

մասնագիտական 

կողմնորոշման հարցերի 

շուրջ` ուղղված սեռի 

հատկանիշով 

կարծրատիպերի 

հաղթահարմանը, 

աղջիկների եւ տղաների 

շրջանում իրենց սեռի 

համար ոչ ավանդական 

մասնագիտությունների 

նկատմամբ 

մոտիվացիայի 

ձեւավորմանը: 
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6 Հասարակությունում 

կանանց եւ 

տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

հիմնահարցերի 

լուսաբանմանը, սեռի 

հատկանիշով խտրական 

գործելակերպի 

հաղթահարմանը եւ 

զանգվածային 

լրատվամիջոցներով 

դրանց տարածմանն 

ուղղված միջոցառումներ 

6.1Կմշակվեն եւ  մարզի 

ԶԼՄ-հերով 

կլուսաբանվեն 

/կտեղադրվեն 

հոդվածներ, 

կկազմակերպվեն 

հեռուստատեսային 

հաղորդումներ/ կանանց 

եւ տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

հիմնախնդիրների 

վերաբերյալ: 

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

ՀԿ- ներ, միջազ-

գային կազմա-

կերպություններ, 

Քաղաքապետա-

րաններ, 

համայքապետա-

րաններ 

/համաձայնությամ

բ/ 

Տարվա 

ընթացքու

մ 

ՀՀ պետ 

բյուջե, 

օրենքով 

չարգելված 

այլ 

միջոցներ 

 

  6.2 Մարզում 

կկազմակերպվեն 

կանանց քաղաքական եւ 

քաղաքացիական 

մասնակցության 

խթանման ուղղված 

միջոցառումներ, 

համայնքային 

ընտրություններում կին 

թեկնածուների 

մասնակցություն, 

համայնքի 

ղեկավարության եւ 

ավագանու կազմում կին- 

անդամների թվի 

ավելացման նպատակով:  

ՀՀ Լոռու 

մարզպետար

ան 

Մարզում գենդե-

րային հարցերով 

զբաղվող 

հանձնաժողով: 

<<Համալսարա-

նական 

կրթությամբ 

կանանց 

ասոցիացիա>>  

   

Ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ                                                        Ն. Սարգսյան 

 


