
Հաստատված է 
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի       
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ՀՀ Լոռու մարզպետ հանձնաժողովի նախագահ  ,  Ա Նալբանդյան.  
թ26.02.2013 .

 
ՑԱՆԿ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ     
ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ2013     

հ հ/ Միջոցառման անվանումը Պատասխանատու կատարողը Կատարման
ժամկետը

Ֆինանսավորման
չափը և աղբյուրը  Ակնկալվող արդյունքը 

1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումներ       

1.1
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով    
զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի նիստերի    
անցկացում

Հաշմանդամություն ունեցող  
անձանց հարցերով զբաղվող   
Լոռու մարզային  
հանձնաժողով Հանձնաժողով / /

Տարվա 
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի  
պահանջվում

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
իրավունքների պաշտպանության , 
նրանց համար հավասար պայմանների    
ստեղծման ու հավասար   
հնարավորությունների ապահովման  
աշխատանքների իրականացում 

1.2

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց<<    
իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական    
ներառման մասին ՀՀ օրենքի հանրային >>    
իրազեկում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական    
հարցերի նախարարություն  
ՀՀ ԱՍՀՆ/  /,
Հանձնաժողով,
ՀԿ ներ- ,
ԶԼՄ ներ-

Օրենքի 
ընդունումից 
հետո

Ֆինանսավորում չի  
պահանջվում

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
իրավունքների պաշտպանության , 
նրանց համար հավասար պայմանների    
ստեղծման ու հավասար   
հնարավորությունների ապահովման  
սկզբունքների վրա հիմնված    
համապատասխան մեխանիզմների  
մշակում 



1.3

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
տվյալների բազայի կատարելագործման և    
շահագործման աշխատանքների իրականացմանը  

ՀՀ ԱՍՀՆ ,
Հանձնաժողով,
Մարզի ԲՍՓՀ ներ -

Տարվա 
ընթացքում 

ՀՀ պետական բյուջե  

              

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և    
նրանց մատուցված   
ծառայությունների 
պրոթեզաօրթոպեդիկ և/   
վերականգնողական պարագաների  
տրամադրում տվյալների շտեմարանի/   
թարմացում

1.4
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
հիմնախնդիրների վերաբերյալ գրականության  , 
մեթոդական ուղեցույցների տարածում  

ՀՀ ԱՍՀՆ ,
Հանձնաժողով,
ՀԿ ներ-

Տարվա 
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի  
պահանջվում

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
իրավունքների պաշտպանության , 
նրանց համար հավասար պայմանների    
ստեղծման ու հավասար   
հնարավորությունների ապահովման  
վերաբերյալ գրագիտության  
բարձրացում

2. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար և մատչելի պայմանների ապահովում        . 

2.1

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար    
մատչելի միջավայրի ստեղծմանն ուղղված    
միջոցառումների կազմակերպում և   
իրականացում թեքահարթակների կառուցում և /    
այլն/

ՀՀ ԱՍՀՆ ,
Հանձնաժողով,
Մարզի համայնքներ ,
ՀԿ ներ-

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական  
բյուջե, 
համայնքային 
բյուջե դոնոր,  
կազմակերպություն
ներ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
համար հավասար  
հնարավորությունների և մատչելի    
միջավայրի ապահովում  

2.2

Աջակցություն սակավ շարժունակ անձանց համար     
գրադարանային ծառայություններից օգտվելու   
մատչելիության ապահովման նպատակով Լոռու    
մարզային գրադարանի միջոցով Ընտանեկան    <<  
գրադարանավար ծրագրի իրականացմանը>>   

ՀՀ մշակույթի  
նախարարություն ՀՀ ՄՆ /  /,
Լոռու մարզային գրադարան  ,
Հանձնաժողով,
ՀԿ ներ-

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական բյուջե  Տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող   
հաշմանդամների համար  
գրադարանային սպասարկում տնային  
պայմաններում

3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության և մասնագիտական ուսուցման ծրագրեր       . 



3.1

Աջակցություն նախադպրոցական և   
հանրակրթական հաստատություններում սովորող   
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք    
ունեցող երեխաների ներառական կրթության  / /  
կազմակերպում

ՀՀ կրթության և գիտության    
նախարարություն ՀՀ ԿԳՆ /  /,  
մարզպետարան

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական  
բյուջե դոնոր,  
կազմակերպություն
ներ

Հատուկ կարիքներ ունեցող   
երեխաների ներառական կրթության / /  
կազմակերպում

3.2

Լոռու մարզում նախադպրոցական և    
հանրակրթական հաստատություններում սովորող   
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք    
ունեցող երեխաների ներառական  / / 
տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծում և վարում    

ՀՀ ԿԳՆ ,  
մարզպետարան

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական  
բյուջե դոնոր,  
կազմակերպություն
ներ

Հատուկ կարիքներ ունեցող   
երեխաների ներառական / / 
վերաբերյալ տեղեկատվական  
շտեմարանի վարում 

4. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանմանն ուղղված ծրագրեր      . 

4.1

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
աշխատանքային ունակությունների  
վերականգնման և մասնագիտական ուսուցման    
կազմակերպմանը

ՀՀ ԱՍՀՆ զբաղվածության ,  
տարածքային կենտրոններ ԶՏԿ  / -
ներ/

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական  
բյուջե դոնոր,  
կազմակերպություն
ներ ՀԿ ներ, -

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
աշխատանքային ունակությունների   
վերականգնում և մասնագիտական   
ուսուցում

4.2
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի    
ընդունելիս աշխատավարձի մասնակի   
փոխհատուցում գործատուին 

ՀՀ ԱՍՀՆ , 
ԶՏԿ ներ-

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական բյուջե  
 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
համար կատարվել է աշխատավարձի    
մասնակի փոխհատուցում  

4.3
Թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառի   
կազմակերպում որին կմասնակցեն նաև,    
հաշմանդամություն ունեցող անձինք  

ՀՀ ԱՍՀՆ , 
ԶՏԿ ներ-

Երկրորդ 
կիսամյակ

ՀՀ պետական բյուջե  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
համար աշխատանքի տեղավորման   
հնարավորություն ների ընդլայնում  

5. Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկման ծրագրեր       . 

5.1

Հատուկ կարիքներով անձանց սոցիալական և     
կրթական ծառայությունների մատուցում ցերեկային   
կենտրոններում Ստեփանավան Ալավերդի / , /

Լիարժեք կյանք ՀԿ<<  >> Տարվա 
ընթացքում

Դոնոր 
կազմակերպություն
ներ

Հատուկ կարիքներով անձինք   
սոցիալական և կրթական   
ծառայություններ են ստանում   
ցերեկային կենտրոնում 

5.2 ՀՕՖ ի Վանաձորի տարեցների տուն-  <<   >> 
հաստատության իրականացում  

Վանաձորի տարեցների<<   
տուն>> 

Տարվա 
ընթացքում

Դոնոր 
կազմակերպություն
ներ

Շուրջ տարեցներ ստանում են 55    
շուրջօրյա խնամք և սոցիալական    
սպասարկում

5.3 Կյանքի հաց ԲՀԿ ի Հույսի տուն ծերերի<<  >> -  <<  >>  
հանգստավայրում տարեցների և   
հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական    

Կյանքի հաց ԲՀԿ<<  >> Տարվա 
ընթացքում

Կյանքի հաց<<  >> 
ԲՀԿ անհատական,  
ներդրումներ

Շուրջ տարեցներ և 80   
հաշմանդամություն ունեցող անձինք   
ստանում են շուրջօրյա խնամք և     



սպասարկման իրականացում անկողնային  /  
խնամքի ծառայությունների մատուցում՝ միակը ՀՀ    -
ում/

սոցիալական սպասարկում 

5.4 Տնային պայմաններում տարեցների և    
հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և     
սոցիալական սպասարկման ծառայությունների   
տրամադրում Վանաձոր՝ խնամք Տաշիր՝ /  ,  
ցերեկային կենտրոն /

Հայկական Կարիտաս ՄՀԿ<<  >> Տարվա 
ընթացքում

Հայկական<<  
Կարիտաս ՄՀԿ>> 

Շուրջ անձ սոցիալական 160   
սպասարկում են ստանում տնային    
պայմաններում և ցերեկային   
կենտրոնում

6. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող բժշկական օգնության այդ թվում՝ վերականգնողական ծրագրեր     ,    .

6.1

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
բժշկական օգնության և սոցիալական    
վերականգնման աշխատանքներին 

ՀՀ առողջապահության  
նախարարություն, 
Մարզի ԲՍՓՀ ներ - ,
մարզպետարան

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական բյուջե  , 
դոնոր 
կազմակերպությունն
եր

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
բուժման և դեղորայքի անվճար    
տրամադրման ծառայություններ , 
վերականգնողական ծառայության  
մատուցում

6.2

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար    
վերականգնողական օգնության ծրագրեր   
իրականացնող կազմակերպությունների հետ   
համագործակցություն կատարված,  
աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվության   
ստացում և ամփոփում  

ՀՀ ԱՍՀՆ , 
Մարզի ԲՍՓՀ ներ - ,
Մարզպետարան,
ՀԿ ներ-  

Տարվա 
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի  
պահանջվում

Համակարգված վերականգնողական  
ծառայության կազմակերպում 

6.3

Տեխնիկական և գույքային աջակցություն մարզի     
բժշկական կազմակերպություններին 

ՀՀ առողջապահության  
նախարարություն ՄՀԿ ներ այդ, -  /  
թվում՝ Վորլդ Վիժըն <<  >>, 

Հիպոկրատ Երուսաղեմի<< >>, <<
Սուրբ Ղազարի Օրդենը   
Հայաստանում ԲՀԿ>> , 

Ակնաբուժական նախագիծ<<  >>/

Տարվա 
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի  
պահանջվում

Բուժհաստատությունների 
տեխնիկական և գույքային վիճակի    
բարելավում

7. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնողական տեխնիկական և այլ օժանդակ միջոցներով ապահովման ծրագրեր   ,       . 
7.1 Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց    

պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական   
պարագաներով սայլակներ լսողական և / ,   
ձայնաստեղծ սարքեր տարատեսակ պրոթեզներ ,   
աչքի կրծքի և այլն և օրթեզներ և այլն/ ,   /    / 
ապահովման դրանց վերանորոգման /  / 
աշխատանքներին

ՀՀ ԱՍՀՆ , 
մարզի ԲՍՓՀ ներ - ,
Մարզի ՍԾՏՏՏՄ ներ - ,
ՀԿ ներ այդ թվում՝ ԱՐԱՆ-  /   << >> 
ՀԿ,

Մանկական կենտրոն ՀԿ<<  >> , 
Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի<<    

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական բյուջե   Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
պրոթեզաօրթոպեդիկ և  
վերականգնողական պարագաներով  
ապահովում



Օրդենը Հայաստանում >> /

7.2

Աջակցություն կույր և թույլ տեսնող անձանց      
տեղեկատվության ապահովման նպատակով Լոռու    
մարզային գրադարանում Արև  << >> 
տեղեկատվական հաղորդակցման ծրագրի   
իրականացմանը

ՀՀ մշակույթի նախարարություն  ,
Լոռու մարզային գրադարան  ,
Հանձնաժողով, 
ՀԿ ներ այդ թվում՝ Կույրերի-  /    
մարզային վարչություն /

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական բյուջե  Արև տեղեկատվական<< >>  
հաղորդակցման ծրագրի  
իրականացում

8. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինտեգրումը հասարակություն մշակույթի և սպորտի միջոցով        .

8.1

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
տարբեր մարզաձևերով մրցումների   
մասնակցությանը

ՀՀ սպորտի և   
երիտասարդության հարցերի  
նախարարություն,
մարզպետարան,
ՀԿ ներ այդ թվում՝ Խուլերի-  /    
մարզային կառույց Լիարժեք , <<  
կյանք ՀԿ>> /

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական բյուջե  

     

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք   
մասնակցում են կազմակերպվող   
միջոցառումներին

8.2

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարբեր    
ստեղծագործությունների ցուցադրման  
աշխատանքների կազմակերպում 

ՀՀ սպորտի և   
երիտասարդության հարցերի  
նախարարություն,
մարզպետարան, 
ՀԿ ներ այդ թվում՝ Խուլերի-  /    
մարզային կառույց Լիարժեք , <<  
կյանք ՀԿ Մոլորակ>> , << >> 
ԼՀԿ Հայկական Կարիտաս, <<  >>
ՄՀԿ ի մասնաճյուղեր-  /

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական բյուջե  

     

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք   
մասնակցում են կազմակերպվող   
միջոցառումներին

8.3
Աջակցություն Երեխաների հատուկ <<   
ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ ի >> -  
Վանաձորի մասնաճյուղին՝ արհեստագործական   
ուսուցման ծրագրերի իրականացմանը  

ՀՀ մշակույթի  
նախարարություն Երեխաներ,<<
ի հատուկ ստեղծագործական   
կենտրոն ՊՈԱԿ ի Վանաձորի>> -  
մ ճյուղ/

Տարվա 
ընթացքում

ՀՀ պետական բյուջե  

       

Հաշմանդամություն ունեցող   
երեխաների համար արվեստի և    
արհեստների անվճար ուսուցում  

9. Սոցիալական գործընկերություն հաշմանդամների հիմնահարցերով զբաղվող պետական և հասարակական կազմակերպությունների միջև         . 



9.1

Աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
հարցերով զբաղվող պետական և ոչ պետական      
կազմակերպությունների հետ  
համագործակցությանը և նրանց կողմից    
իրականացվող ծրագրերի համակարգմանը  

ՀՀ ԱՍՀՆ Հանձնաժողով ,  Տարվա 
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի  
պահանջվում

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
հիմնախնդիրների լուծման հարցում   
համակողմանի մոտեցում 

9.2

Աջակցություն Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
հարցերով զբաղվող հասարակական   
կազմակերպությունների կողմից իրականացվող   
ծրագրերին խորհրդատվության տեղեկատվության / , ,
մեթոդական աջակցության տրամադրում  /

ՀՀ ԱՍՀՆ Հանձնաժողով ,  ,
Միջազգային և տեղական ՀԿ ներ   -

Տարվա 
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի  
պահանջվում

Պետական և հասարակական    
կազմակերպությունների միջև  
համագործակցության խթանում 

10. Հանրային իրազեկում 

10.1

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը    
ուղղված միջոցառումների իրականացում  , 
թեմատիկ քննարկումների կլոր սեղանների ,  , 
հանրային իրազեկման լրատվական այլ    
ձևաչափերով հաղորդումների կազմակերպում  

ՀՀ ԱՍՀՆ ,              
Մարզպետարան, 
ՀԿ ներ- ,
ԶԼՄ ներ -

Տարվա 
ընթացքում

Դոնոր 
կազմակերպություն
ներ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
սոցիալական ինտեգրում , 
սոցիալական իրավունքի իրացում  

10.2

Լիարժեք կյանք պարբերականի լույս<<  >>   
ընծայում

Լիարժեք կյանք ՀԿ<<  >> Տարվա 
ընթացքում

Դոնոր 
կազմակերպություն
ներ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց   
հիմնախնդիրների լուծմանն  
աջակցություն կատարված,  
աշխատանքների լուսաբանում 

10.3

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով    
զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի    
առնվազն մեկ արտագնա նիստի կազմակերպում     
Տաշիր քաղաքում/  /

Հանձնաժողով Լիարժեք, <<  
կյանք ՀԿ ի և Հայկական>> -   <<  
Կարիտաս ՄՀԿ ի>> -  
մասնաճյուղեր,
ԶԼՄ ներ-

Երկրորդ 
կիսամյակ

Մարզպետարանի 
ներդրում

Հաշմանդամների իրավունքների  
մասին քարոզչության իրականացում  

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող     
Լոռու մարզային հանձնաժողովի քարտուղար՝   Վ Ջաղինյան.


