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ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՆԻՍՏԻ  

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 
 

1. Տեղեկատվության հաղորդում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով /ՀՈՒԱ/ 
զբաղվող ազգային հանձնաժողովի 11.10.2013թ. նիստին մասնակցության և քննարկված 
հարցերի մասին: 

/Զեկ.` Հանձնաժողովի քարտուղար Վ.Ջաղինյան/ 
 

2. «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության 
խթանման միջոցով» (LIFE) ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց զբաղվածության կարիքներ և խոչընդոտներ» հետազոտության 
արդյունքների ներկայացում: 

/Զեկ.` «Սեյվ դը չիլդրեն» ՄԲԿ-ի ներկայացուցիչ,   
LIFE ծրագրի տնօրեն Ջինա Սարգիզովա/ 

 
3. «ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալության /ՄԶԳ/ գործունեությունը Հաշման-

դամություն ունեցող անձանց աջակցման ոլորտում» 
/Զեկ.` ԱՄՆ-ի ՄԶԳ ծրագրերի ղեկավարման փորձագետ Տաճատ Ստեփանյան/ 

 
4. «Լիարժեք կյանք» ՀԿ - «ՎՏԲ-Հայաստան» համագործակցության արդյունավետ գործու-

նեության մասին: 
/Զեկ.` ՀՈՒԱ ազգային Հանձնաժողովի անդամ,  

«Լիարժեք կյանք» ՀԿ նախագահ Սուրեն Մաղաքյան/ 
 

5. Տեղեկատվության տրամադրում Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում իրականաց-
ված «Էլեկտրոնային ցուցադրություն սահմանափակ հնարավորություններով այցելուների 
համար» ծրագրի մասին:  

/Զեկ.՝  Ծրագրի համակարգող Լուսինե Սահակյան/ 
 

6. Տեղեկատվության տրամադրում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում իրակա-
նացվող զբաղվածության ծրագրերի մասին:  

/Զեկ.՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  
«ՀՀ զբաղվածության գործակալության» Վանաձորի մարզային  

կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյան/ 
 

7. Հանձնաժողովի անդամ ունեցող կազմակերպությունների /մարզային գրադարան, ՀԿ-
ներ, հիմնադրամ/ կողմից 2013թ. կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տեղե-
կատվության տրամադրում. 
• Լոռու մարզային գրադարանի տնօրեն Անահիտ Քոչարյան 
• «Երուսաղեմի սուրբ Ղազարի Օրդենը Հայաստանում» բարեգործական հիմնադրամ  

/տնօրեն Ժակլին Հեքիմյան/ 



• «Լուսաստղ» ՀԿ /փոխնախագահ Անի Գաբրիելյան/ 
• «Արան» հաշմանդամների ՀԿ /նախագահ Սերգեյ Նազարյան/ 
• «Մանկական կենտրոն» ՀԿ /նախագահ Թամարա Գրիգորյան/ 
• «Մոլորակ» ԼՀԿ /նախագահ Սուսաննա Ապրեսյան/ 
• Հայաստանի խուլերի միավորման Լոռու մարզային մասնաճյուղ  

/նախագահ Գագիկ Սերոբյան/ 
• Հայաստանի կույրերի միավորման Լոռու մարզային մասնաճյուղ  

/նախագահ Հովիկ Ծատուրյան/ 
 

8. 2013թ. 10 ամիսների ընթացքում Լոռու մարզում միջավայրի մատչելությանն ուղղված 
աշխատանքների, ինչպես նաև ՀՈՒԱ-ներին տրամադրված գույքի և վերականգնողա-
կան պարագաների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում: 

/Զեկ.` Հանձնաժողովի անդամ Գայանե Բոջուկյան/ 
 

9. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժի հնարավորությունների 
մեծացումը Լոռու մարզում /համագործակցային ծրագիր/: 

 /Զեկ.` <Արամայիս Հովասափյան> ԱՁ տնօրեն Արամայիս Հովասափյան/ 
 

10. Ընթացիկ հարցեր: 


