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Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցավ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում 
էր ՀՀ Լոռու մարզպետի պաշտոնակատար Արսեն Դարբինյանը։  
Հանձնաժողովի քարտուղար, մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապա-
հության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության 
բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը անդրադարձավ հանձնաժողովի նախորդ նիստից 
հետո ընկած ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքներին։  
2015թ. մարտին ՀՀ կառավարությունում հրավիրված հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ՀՀ 
վարչապետ Հովիկ Աբրահամ¬յանը ընդունեց «Լիարժեք կյանք» ՀԿ նախագահ, 
ազգային հանձնաժողովի անդամ Սուրեն Մաղաքյանի հրավերը՝ օգոստոսին 
այցելելու կազմակերպության Ստեփանավանի ամառային ներառական ճամբար։ 
Օգոստոսի 14-ին Լոռու մարզ կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ վարչապետը 
եղավ ճամբարում: Բարձր մակարդակով կազմակերպված միջոցառման ընթացքում 
տասնակից ավելի հաշմանդա¬մություն ունեցող ստեղծագործողների 
աշխատանքներ գնվեցին այցելուների կողմից:  
Զեկուցողն ասաց նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար 2016 թվականը հավասար հնարավորությունների տարի 
հայտարարելու հետ կապված միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ 
կառավարության որոշումով առաջիկայում կկանոնա¬կարգվեն տարեկան 
միջոցառումները, Լոռու մարզը ևս ներկայացրել է իր ծրագրային 
առաջարկությունները։  
Դեռևս բավարար մակարդակի վրա չէ համայնքներում հասարակական 
նշանակության շենք-շինությունների մատչելիության ապահովման հարցերը։ 
Ազգային հանձնաժողովի օրակարգային հարցերից էին սոցիալական ձեռնարկու-
թյուն¬ների իրավական կարգավիճակի հստակեցման նպատակով իրականացվող 
աշխատանք¬ները։ Մարզային հանձնաժողովը առաջիկա նիստերից մեկում կներառի 
Սպիտակում արդեն գործող սոցիալական ձեռնարկության՝ ջերմոցային 
տնտեսության գործունեության մասին հարցը։ Այստեղ 20 աշխատակիցներից 16-ը 
հաշմանդա¬մություն ունեցող անձինք են։ 
ՀՀ Լոռու մարզպետարանը փաստաթղթավորել, իսկ գործընկեր կազմակերպությունը՝ 
«Լիարժեք կյանք» ՍՀԿ-ն կազմակերպել է մարզի թվով ութ հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար Երևանից անվասայլակ¬ների ստացումը, տեղափոխումը և 
բաշխումը շահառուներին։ 
Լոռու մարզպետարանը աջակցել է «Սատար» հաշմանդամների ՀԿ-ի Լոռու մարզ 
այցելությունը։ Լոռու մարզում բնակվող վերականգնո¬ղական պարագաների կարիք 
ունեցող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ճշգրտվել են ցուցակները, 



հավաքագրվել համապատասխան տվյալներ։ Կազմակերպությունն իրականացնում է 
օրթոպեդիկ և ուղեկցող պարագաների, քայլակների և հենակների, 
արմնկահենակների և ձեռնափայտերի, սեղմիրանների արտադրություն։ 
Համակարգված աշխատանքի շնորհիվ կարճ ժամկետում սպասարկվել է 
հաշմանդամություն ունեցող շուրջ 250 անձ: 
Մարզպետարանը ամենօրյա համագործակցային աշխատանք է կատարում մարզում 
գործող հաշմանդամության հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների հետ։  
Ստեփանավան քաղաքում ամառային ներառական ճամբարի գործունեության, 2015թ. 
հուլիսին Ստեփանավանում անցկացված Բոչիայի առաջնության մասին ընդարձակ 
տեղե¬կատվու¬թյան ներկայացրեց ՀՈՒԱ հարցերով զբաղվող ազգային 
հանձնաժողովի անդամ,«Լիարժեք կյանք» ՀԿ նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը: 

Նիստի օրակարգում ներառված էին նաև «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի 
Վանաձորի համայնքային կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա Մարտիրոսյանի, 
«Երուսաղեմի սուրբ Ղազարի Օրդենը Հայաստանում» բարեգործական հիմնադրամի 
տնօրեն Ժակլին Հեքիմյանի և «Օրրան»-ի Վանաձորի «Գրիգորյան կենտրոնի» 
տնօրեն Մարիամ Մանուչարյանի հաղորդումները այս տարվա ընթացքում 
կատարված աշխատանքների մասին: 
Լոռու մարզպետի պաշտոնակատար Ա. Դարբինյանը դրական գնահատելով 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների 
գործունեությունը, նաև հորդորեց նրանց հատկապես նյութական աջակցության 
հարցում ուշադրության կենտրոնում պահել առավելապես հեռավոր գյուղական 
համայնքների շահառուների կարիքները: 

 


