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հ/հ Միջոցառման անվանումը Կատարած աշխատանքները Ֆինանսական ապահովումը 

1 2 3 4 

1. Կանանց և տղամարդ- 

կանց իրավահավասա- 

րության մշտադիտարկ- 

ման և գնահատման, 

գործընկերային 

հարաբերությունների 

բարելավման 

մեխանիզմների 

ներդրմանն ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացում: 

1.1. Կանանց և տղամարդկանց 

իրավահավասարության ոլորտում իրականացվող 

աշխատանքները առավել արդյունավետ դարձնելու 

համար մարզի քաղաքային համայնքներում 

համայնքի ղեկավարներին կից ստեղծվել են 

կանանց խորհուրդներ, որոնց միջոցով առավել 

արդյունավետ են դարձել տեղական խնդիրների 

վերհանումը, ինչպես նաև տարածաշրջանային 

հանդիպումները գյուղական համայնքներում, որտեղ 

որպես սկզբնական իրազեկման գործիքակազմ է 

ընտրվել նաև համայնքային և կրթական 

հաստատությունները: 

 

ՀՀ պետ բյուջե, օրենքով 

չարգելված այլ միջոցներ 

  1.2 Համայնքների ԽՀՀ-ների, գործող ՀԿ-ների 

կողմից, ինչպես նաև այն համայնքներում, որտեղ 

կան սոցիալական աշխատողներ, նրանց միջոցով 

հայտնաբերվել են կյանքի դժվարին իրավիճակում 

հայտնված ընտանիքներ, մասնավորապես 

միգրացիայի, ամուսնալուծությունների հետևանքով 

կամ այլ պատճառներով ընտանիքը մնացել է 

մոր/կնոջ/ խնամքին, նրանց հետ կատարվել են 

համապատասխան խորհրդատվական 

աշխատանքներ, ցուցաբերվել է սոցիալական 

օգնություն, ՀԿ-ների, համայնքի և մարզպետարանի 

կողմից:  
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2. Կանանց և 

տղամարդկանց 

առողջության 

բարելավմանն ուղղված 

ծրագրերի իրականացու 

2.1 Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի 

առողջապահության և սոցիալական ապահովության 

վարչության և համայնքների բուժ ծառայությունների 

հետ իրականացվել են իրազեկման աշխատանքներ 

բնակչության ռիսկային խմբերում ոչ վարակիչ 

հիվանդությունների (հիպերտոնիա, շաքարային 

դիաբետ, արգանդի պարանոցի քաղցկեղ) վաղ 

հայտնաբերման և կանխարգելման սկրինինգային 

ծրագրեր: 

ՀՀ պետ բյուջե, օրենքով 

չարգելված այլ միջոցներ 

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 կազմում կատարվել են 

փոփոխություններ, ամփոփվել են կատարված 

աշխատանքները, կազմվել հաշվետվություններ և 

արձանագրություններ: Կազմակերպվել են 

իրազեկման հանդիպումներ համայնքների ԽՀՀ-

ներին: 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

  3.2 Քաղաքային համայնքներում ստեղծված 

կանանց խորհուրդների կազմերի համար 

կազմակերպվել են իրազեկման հանդիպումներ, 

հաղորդվել են գիտելիքներ գենդերային 

հավասարության, տեղերում կանանց և 

տղամարդկանց իրավահավասարության առկա 

վիճակի գնահատման և մշտադիրակման 

ապահովմանն ուղղված գիտելիքներ: 
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4 Մարզային ենթակայության 

կազմակերպություններում,տե-

ղական ինքնակառավարման 

մարմիններում (այդ թվում` 

համայնքների ղեկավարների 

աշխատակազմերում) կանանց 

և տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

քաղաքականության 

վերաբերյալ իրազեկման 

աշխատանքների 

իրականացում: 

4.1  Մարզի 5 տարածաշրջանների հինգական 

համայնքերում կազմակերպվել են սեմինար 

պարապմունքներ-կլոր սեղաններ, քննարկվել են 

ՏԻՄ մարմիններում կանանց և տղամարդկանց 

զուգակշռված ներկայացվածության 

անհրաժեշտությանը վերաբերվող հիմնահարցեր, 

ինչպես նաև կանանց ներկայացվածության 

ապահովման խոչընդոտներն ու 

հնարավորությունները: 

ՀՀ պետ բյուջե, օրենքով 

չարգելված այլ միջոցներ 

  4.2  Կազմակերպվել են կանանց լիդերության 

դպրոցներ Ստեփանավանի և Թումանյանի 

տարածաշրջաններում /քառօրյա սեմինար-

պարապմունքներ, 24ժամ/, հաղորդվել են 

իրավական, տնտեսական, մասնակցային 

ժողովրդավարության վերաբերյալ գիտելիքներ, 

լիդերական հմտություններ: Մասնակցել են 96 

մարդ` այդ թվում համայնքի կին ղեկավարներ, 

ավագանիներ, ինչպես նաև համայնքապետարանի 

աշխատակազմի ներակայացուցիչներ, ՀԿ 

ակտիվիստներ:  

 

5. Հանրակրթական 

դպրոցներում եւ  միջին 

մասնագիտական 

ուսումնական 

հաստատություններում,  

պետական 

քաղաքականության մեւջ 

կանանց եւ տղամարդկան 

իրավահավասարության 

վերաբերյալ բաղադրիչի 

ներդմանն ուղղված 

միջոցառումների 

իրականացում: 

5.1. ՀԿ-ների հետ հանրակրթական դպրոցի 8-12-րդ 

դասարաններում սովորողներին ուսուցանվել է 

կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարության 

վերաբերյալ գիտելիքներ:   

 

 

ՀՀ պետ բյուջե, օրենքով 

չարգելված այլ միջոցներ 
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6. Հասարակությունում կանանց 

եւ տղամարդկանց 

իրավահավասարության 

հիմնահարցերի 

լուսաբանմանը, սեռի 

հատկանիշով խտրական 

գործելակերպի 

հաղթահարմանը եւ 

զանգվածային 

լրատվամիջոցներով դրանց 

տարածմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

6.1. Մամուլով և մարզային լրատվամիջոցներով 

լուսաբանվել են հանրապետությունում 

իրականացվող տարբեր ծրագրեր կանանց եւ 

տղամարդկանց իրավահավասարության 

հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

 

 

 

ՀՀ պետ բյուջե, օրենքով 

չարգելված այլ միջոցներ 

  6.2. Կազմակերպվել են 3 մարզային 

համաժողովներ, քննարկվել են կանանց 

քաղաքական և քաղաքացիական մասնակցության 

ակտիվացման հիմնահարցեր, մշակվել է ՏԻՄ 

ընտություններում կանանց մասնակցությանն 

ուղղված միջոցառումների պլան: Մարզի 6 

համայնքներում կայանալիք ավագանու 

ընտրություններին ընդառաջ կազմակերպվել են 

իրազեկման հանդիպումներ համայնքի 

բնակիչների, ակտիվ կանանց հետ: Ներկայացվել 

են ավագանու և համայնքի ղեկավարի 

լիազորությունները, քննարկվել են ավագանու 

կազմում կանանց ներգրավվածության հարցեր, 

հաղորդվել են քարոզարշավի կազմակերպման 

վերաբերյալ գիտելիքներ, մասնակիցների կողմից 

տեղերում առաջ են քաշվել կին թեկնածուներ` 

ընտրությունների մասնակցության համար: 6 

համայնքներից 5-ում առաջադրվել են կին 

թեկնածուներ, որտեղ 6 կանայք ընտրվել են 

ավագանու ամդամներ: 

«Կանայք տեղական 

ինքնակառավարման 

մարմիններում» ծրագիր 

 

 

Ընտանիքի, կանանց եւ երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ                                                        Ն. Սարգսյան 


