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Հաշվետու ժամանակահատվածում բաժնի կողմից կատարվել են հետևյալ գործառույթները. 

� Ուսումնասիրվել են թվով 840 կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաներ,  կատարվել են նրանց կարիքների 

գնահատում, ուսումնասիրման և գնահատման արդյունքների հիման վրա մշակվել  են կյանքի դժվարին իրավիճակում 

գտնվող երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագրեր և ապահովվել դրանց 

իրականացումը համապատասխան հաստատություններում: Ուսումնասիրման և գնահատման արդյունքների հիման վրա 

մշակվել են կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական 

ծրագրեր և ապահովվել դրանց իրականացումը համապատասխան հաստատություններում:  

2016թ-ին 23 երեխա տեղավորվել է մանկատուն որից՝  

� Վանաձորի մանկատուն են տեղավորվել առանց ծնողական խնամքի մնացած և կյանքին ու առողջության համար 

անբարենպաստ պայմաններում գտնվող թվով 22 երեխա:  

� 1 երեխայի տրվել է եզրակացություն մասնագիտացված մանկատուն տեղավորելու համար :  

� 23 երեխա դուրս է գրվել մանկատնից:  

01.01.2017թ. դրությամբ մանկատանը բնակվում է 64 երեխա: 

� Վանաձորի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատություն են ընդունվել 24երեխա:  

� Վանաձորի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունից դուրս 23երեխա: 

 01.01.2017թ. դրությամբ կենտրոնում խնամվում են 105 երեխա: 



2016թ-ի ընթացքում «Նորք» ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ են մուտքագրվել կյանքի դժվարին 

իրավիճակում գտնվող երեխաներ՝  դրանում հաշվառելով, 

� ա)  23 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների  և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին 

պատկանող անձանց և օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվել են  Հայաստանի Հանրապետության  աշխատանքի 

և սոցիալական  հարցերի նախարարություն կենտրոնացված հաշվառման, 

� բ)  21 որդեգրել ցանկացող անձանց (դրական եզրակացության հիման վրա) որպես որդեգրողի թեկնածու, տվյալները 

գրանցվել են  հաշվառման մատյանում, լրացվել որդեգրողի թեկնածուի անձնական քարտը և, պատճենը փոխանցվել 

Հայաստանի Հանրապետության  աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարություն,  

� գ)  8 որդեգրման ենթակա երեխաների տվյալները եւ անձնական քարտի պատճենները ներկայացվել են Հայաստանի 

Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն՝ կենտրոնացված հաշվառման վերցնելու 

համար:  

� դ)  1 մանկուց հաշմանդամ երեխաներ  

� ե)  24 երեխաներ խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում գտնվող  

� զ) 22 մանկատանը գտնվող երեխաներ  

� է ) 95 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ  

� ը ) 3 խնամատար ընտանիքի երեխաներ  

Ոստիկանության հետ համագործակցություն  

Ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների և ԽՀՀ-ների հետ համատեղ քննարկվել են մուրացիկ, 

թափառաշրջիկ, իրավախախտ, հանցագործություն կատարած անչափահասների խնդիրները, անհրաժեշտության դեպքում 

արվել են ուղղորդումներ համապատասխան հաստատություններ: Պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ են իրականացնվել իրենց 

երեխաների վրա բացասական ներգործություն ունեցող, հակասոցիալական վարքագիծ դրսևորող ծնողների հետ: 



Իրականացվել է հանրակրթությունից դուրս մնացած, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների կրթական իրավունքի պաշտպանությունը` նրանց ներգրավելով հանրակրթական /հատուկ հանրակրթական/ 

ուսումնական հաստատություններում: Ընդհանուր հաշվառման մեջ են գտնվում 22 երեխա. Ամփոփ պատկերն է` 

ընդհանուր     տղա    աղջիկ  

       22       21       1  

հանցագործություն կատարած զանցանք կատարած  կրթությունից դուրս 

մնացած  

մուրացիկ / թափառաշրջիկ  

19  2       1          0  

 

Ընդհանուր ներառական դպրոցներում – 666 երեխա 

Ընդհանուր հատուկ դպրոցներում -116 երեխա 

Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող - 782 երեխա 

Տնային ուսուցում - 27 երեխա 

� Լոռու  մարզի համայնքներում «Վորլդ Վիժն» միջազգային կազմակերպության  հետ համատեղ  համայնքներում 

կազմակերպվել են  հանդիպումներ, որտեղ կատարվել են իրազեկման աշխատանքներ օրենսդրական դաշտի 

վերաբերյալ, տրամադրվել են նյութեր, աշխատանքների բարելավման նպատակով իրականացվել է մոնիտորինգ, 

դեպքերի քննարկումներ,արդյունքում աշխատանքային ցուցումներ են տրվել:  

� .«Առավոտ» ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվել է ուսումնասիրություն և  



Կանխարգելվել է 30 երեխայի մուտքը խնամքի հաստատություն և մանկատուն 

 Բեռնաթափման ծրագրի շրջանակներում ընտանիք է վերադարձել  Վանաձորի մանկատան 6, Վանաձորի երեխաների 

խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 հաստատության 4, Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 

հատուկ /օժանդակ/ դպրոցի 1, Սպիտակի թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ /օժանդակ/ դպրոցի 8 , 

Ստեփանավանի ԲՀՄԿ-ի 1 երեխա  

Արցախի քառօրյա պատերազմում զոհված  զինծառայողների այն ընտանիքներին, որտեղ կան անչափահաս երեխաներ 

«Առավոտ» Հկ-ն իր աջակցությունն է ցուցաբերել սննդի և հագուստի տեսքով  

� Ուսումնասիրվել են մարզի ԽՀՀ-երի գործունեություններ, կատարվել է խորհրդատվություն ԽՀՀ-ների աշխատանքների 

վերաբերյալ:   

� Բաժնում կատարվել է մոտ 840 քաղաքացիների ընդունելություն, որի ընթացքում տրվել են համապատասխան ցուցումներ 

և խորհրդատվություններ տարբեր հարցերի շուրջ` սոցիալական, հոգեբանական, մանկավարժական,  իրավաբանական: 

� 2016 թվականի ընթացքում մասնակցել են «Հոգեբանական աջակցություն մեծահասակներին և երեխաներին 

ճգնաժամային իրավիճակներում» դասընթացին, որը կազմակերպել էր ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն 

հանձնակատարի գրասենյակը: «Անչափահասների շրջանում հանցավորության կանխարգելման ռազմավարական 

ծրագիր»-ի մշակմանը, որը կազմակերպել էր ՀՀ ոստիկանությունը, «Սոցիալական դեպքի վարում» դասընթացին, որը 

կազմակերպել էր ՀՕՖ-ը, «Խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում. երեխայի խնամքի համակարգի բարեփոխման 

շրջանակներում այլընտրանքային խնամքի ընտանիքի աջակցության և ներառական կրթության ծառայությունների 

ընդլայնում» ծրագրի մշակմանը, որը կազմակերպել էր ՀՀ կրթության նախարարությունը և ՄԱԿ-ի մանկական 

հիմնադրամը, «Ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015թթ-ի ռազմավարական ծրագիր»-ի մշակմանը, որը կազմակերպել 

էր «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն: 

� Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի օրհնությամբ և Լոռու մարզպետարանի ակտիվ 

մասնակցությամբ «Ձեռք մեկնիր եղբորդ» բարեգործական ծրագրի շրջանակներում դրամահավաք է կազմակերպվել 

կարիքավոր ընտանիքների համար, այդ թվում երկկողմանի ծնողազուրկ 15-ամյա Նունե Լևոնի Ղազախեցյանի համար 

բնակարան գնելու նպատակով:  



� Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող ընտանիքներին աջակցություն տրամադրող «Դիակոնիա» կազմակերպությունը 

բաժնի հետ համագործակցելով իրականացրել է հումանիտար օգնության ծրագրեր ` սննդի, հագուստի, գրենական 

պարագաների տեսքով:  Թվով 1250 շահառուներ օգտվել են ծրագրից: «Դիակոնիա» կազմակերպության հետ համատեղ 

կազմակերպվել է մոտ 20 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարում:  

� Ամերիկյան «Ամքոր» կազմակերպությունը  Լոռու մարզպետարանի  աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության բաժնի հետ համագործակցությամբ կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնող  1 ընտանիքի 

տրամադրել է հավեր և հավի կեր: 

� Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխայի աջակցել է ստանալ վարսահարդարի մասնագիտացում՝ 

տրամադրելով  ուսման վճար և վարսահարդարման պարագաներ: 

� Երեխաների ցերեկային խնամք իրականացնող կենտրոնների հետ համագործակցությունը եղել է սերտ և արդյունավետ: 

Կազմակերպվել են դեպքերի քննարկումներ, համատեղ տնայցեր, երեխաների և ընտանիքների կարիքների գնահատում և 

համապատասխան աջակցություն որոշ դեպքերում խորհրդատվական,  կամ ծառայությունների մատուցման կամ էլ 

նյութական-հումանիտար օգնության տեսքով:  

� Մարզում գործող ցերեկային խնամք իրականացնող չորս կազմակերպությունների հետ տարվա ընթացքում եղել է սերտ 

համագործակցություն: ԱՀԱԸ  Վանաձորի  «Շող» երեխաների համայնքահեն ցերեկային կենտրոնի, Հայկական Կարիտաս 

բարեսիրական կազմակերպության Վանաձորի եւ Տաշիրի «Փոքրիկ իշխան» կենտրոնների և «Օրրան» բարեգործական 

հասարակական կազմակերպության հետ բաժինը պարբերաբար կատարել է շահառու կյանքի դժվարին իրավիճակում 

գտնվող երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ իրականացվող աշխատանքների և դեպքերի քննարկում, որի 

արդյոընքում կանխարգելվել է թվով 108 երեխայի մուտքը հատուկ հաստատություններ: Առանձին դեպքերում 

իրականացվել են  համատեղ տնայցեր,  մասնագիտական խորհրդատվություն և թեմատիկ քննարկումներ: Այն 

ընտանիքների հարցերով, որտեղ առկա են եղել բարդ կամ կազմակերպության ռեսուրսներից լայն խնդիրներ, բաժնի 

միջամտությամբ կազմակերպվել են մի քանի կառույցների հետ համատեղ ընդլայնված քննարկումներ՝ հարցերին առավել 

ամբողջական լուծում տալու նպատակով: Վանաձորի «Շող» երեխաների համայնքահեն ցերեկային կենտրոնի խնդրանքով  

շահառու ծնողների հետ իրականացվել են նաև խմբային սոցիալ- հոգեբանական և ծնողավարման հմտությունների 

զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ:  


