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     2014թ. աշխատանքների վերաբերյալ  

 

  UNISEF-ի կողմից իրականաց վող “Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալական  
հետևանքների մեղմացում եւ տեղական զարգաց ման գործընթացում  
միգրանտների ներգրավվածության մեծացում ” ծրագրով մարզի երեք  
համայնքներ  շահել  են 10 հազարական եվրո դրամաշնորհ: Այ դ գումարով`  

 Սպիտակ համայնքում նախատեսվող 200ք/մ  մակերեսով, հաշմանդամների համար 
հարմարեցված աշխատատեղերով ջերմոցային տնտեսությունը, որի  զարգացման համար 
նախատեսվել  է  56.849.000 ՀՀ դրամ գտնվում է  ավարտման փուլում: Ծրագրին աջակցել  
են Սպիտակ համայնքը, Save the Chi l dren, UNDP GEV, <Կամրջակ> ԲՀԿ, ՀՀ 
Էներգետիկայի  նախար. , <Սպիտակ-Ֆերմեր> ՀԿ: 

 Վանաձորի  ՍԾՏԲ-ի 6 ՍԴՎ-ների կարողությունների զարգացման, 22  
համայնքներում հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվություն  և  
ծառայո ւթյուններ մատուցելու միջոցով, նախատեսվում է  միգրացիայի հետևանքով 
կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներո ւմ ստանալ  կայուն  
հոգեբանական իրավիճակ, որը նպաստավոր պայման կհանդիսանա այդ 
ընտանիքներում,  ինչպես ծնողական հմտությո ւնների զարգացման, այնպես էլ  
սոցիալական այլ  խնդիրների  լո ւծման համար: Ծրագիրի համար նախատեսվել  է  
5.600.000 ՀՀ դրամ: Նախատեսվում է  մինչեւ 2015թ-ի հունվարի 20-ը համայնքում  
բացվի արտաբյո ւջե որը հնարավորություն  կտա ծրագրի  իրականացմանը:  

Ալավերդի քաղաքում  տնային պայմաններում երեխաներին և տարեց ներին   
սոցիալական ծառայո ւթյունների տրամադրում (խնամք, խորհրդատվություն ,  
հոգեբանական աջակցություն , պարզ առողջապահական միջամտությո ւն և այլ ) ,  որը  
կիրականացնեն  համապատասխան որակավորում ունեցող սոցիալական աշխատողները  
և կամավորության սկզբունքով բարձր դասարանների աշակերտները: Տրամադրվելու է  
շուրջ 6.150.000 ՀՀ դրամ, որից 620.000 ՀՀ դրամ ներդրում:  Նախատեսվում է  մինչեւ  
2015թ-ի հունվարի 20 -ը համայնքում բացվի արտաբյուջե որը հնարավորություն  կտա 
ծրագրի  իրականացմանը:  

•  CISP միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ իրականացվում է  
“Միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական դրական ազդեցության ուժեղացումը Հայաստանում  
ավելի լավ ապագայի համար” ծրագիրը:  

•  Հաշվետու  տարվա ընթացքո ւմ “Հայաստանում ներկայիս միգրացիոն 
քաղաքականության և Լոռու մարզ ի սոցիալ-տնտեսական զարգաց ման վրա դրա 
ազդեց ության SWOT վերլուծության ” երկու աշխատաժողովները կազմակերպված էին 
“Միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական դրական ազդեցության ուժեղացումը Հայաստանում  
ավելի լավ ապագայի համար” ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն իրականացվում է  
(20 13 /283-401 ) Եվրոպական միության համաֆինանանսավորմամբ՝  ԺԶՄԿ  
(Ժողովուրդների զարգաց ման միջազգային կոմիտեի) կողմից :  



•  2014թ.  նոյեմբերի 5-6-ը Աղվերանում և նոյեմբերի 10- 11-ը Դիլիջանում ծրագրի  
շրջանակներում կազմակերպվել  են երկո ւ դասընթաց-աշխատաժողով:  

•  Աշխատաժողովների նպատակն  էր .  
•  Էկվադորյան կառավարույթան նախկին  անդամ,  միգրացիայի կառավարմա ն 

փորձագետ Խոսե Իբան Գալվեց ի հետ համագործակցո ւթյան միջոց ով ներկայացնել  
աշխարհում լավագույններից մեկը համարվող Էկվադորի միգրացիոն  
քաղաքականության ձևավորման  և կիրառման փորձը :  

•  Ծրագրի շահագրգիռ կողմերին տրամադրել  մտքեր և առաջարկներ 
Հայաստանում միգրացիայի և զարգացման  նորարարական քաղաքականության հաջորդ 
քայլերի համար:  

 


