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/2014թ/
ՀՀ

պետական

ուղղությունների

քաղաքականության

ապահովման

ռազմավարական

նպատակով

ընտանիքի,

ծրագրերի

կանանց

և

գերակա
երեխաների

իրավունքների պաշտպանության ոլորտում մարզում իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր՝
հաստատությունների

բեռնաթափում,

երեխաների

մուտքի

կանխարգելում

հաստատություններ, երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի ապահովում:
2014թ ապրիլի 7-ից մինչև 2015թ ապրիլի 7-ը ՀՀ կառավարությունը հայտարարել է
<<Ընտանիքի տարի>> և Շիրակի մարզում իրականացվել են Ընտանիքի տարվան նվիրված
բազմաթիվ միջոցառումներ՝ Շիրակի մարզպետի կողմից 16.04.14թ թիվ 76-Ա որոշմամբ
հաստատված ծրագրի շրջանակներում:
Մարզի երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններից
ընտանիք

է

վերադարձել

81

երեխա,

կանխարգելվել

է

25

երեխայի

մուտքը

հաստատություններ: Մարզում ընթացքի մեջ է ՀՀ կառավարության <<ՀՀ խնամք և
պաշտպանություն իրականացնող շուրջօրյա հաստատություններում խնամվող երեխայի
վերադարձն ընտանիքներ կազմակերպման /բեռնաթափման/ և երեխաների

մուտքը

հաստատություններ կանխարգելման ծրագրի հաստատման մասին>> 17.07.2014թ թիվ 743-Ն
որոշմամբ հաստատված ծրագրի իրականացումը, որը իրականացվում է <<Առավոտ>> ՀԿ-ի և
բաժնի հետ համատեղ: Բեռնաթափման ծրագիր է իրականացնում նաև <<Օրանժ>>
ընկերութունը Վորլդ Վիժն ՄԲԿ-ի և բաժնի հետ համատեղ: Հաստատություններ երեխաների
մուտքի կանխարգելմանը նպաստել են նաև մարզում գործող ցերեկային խնամքի
կենտրոնները՝ <<Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն>>,
<<Փոքրիկ

Իշխան>>,

<<Արեգակ>>,

Շիրակի

թեմի

սոցիալ-կրթական,

<<Ընտանիք>>,

<<Մեղվիկ>>:
Ներկայումս

նախարարության

համակարգի

«Երեխաների

տուն»

մանկատանը

խնամվում է 130 երեխա:
Մարզում գործող ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության
ենթակայության 2

և բարեգործական 1 գիշերօթիկ խնամքի հաստատություններում

խնամվում է 277 երեխա /Գյումրիի թիվ 1 - 106, Գյումրիի թիվ 2 - 84, «Թռչունյան տուն» - 87/:
<<Տիրամայր Հայաստանի>> բարեգործական աջակցության կենտրոնում խնամվում է 27
երեխա:
Հաստատություններում խնամվում է ընդհանուր թվով 434 երեխա:
Տարածքային հաշվառման վերցվել և կենտրոնացված հաշվառման է ուղարկվել առանց
ծնողական խնամքի մնացած 27 երեխա, որոնցից 9-ը` խնամակալված:

Հաշվառվել է

որդեգրման ենթակա 4 երեխա և որդեգրել ցանկացող 5 անձ:
2014 թվականին հաշվառվել, վկայագրվել

և ներառական դպրոցներ է ուղղորդվել

կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 522 աշակերտ /ընդհանուր՝ 1254
վկայագիր/:

Բացահայտվել է կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող 851 երեխա: Կատարվել է
կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 603 երեխայի կարիքի գնահատում և ուղղորդում
տարբեր

կառույցներ:

համակարգ է

<<Նորք>>

տեղեկատվավերլուծական

կենտրոնի

<<Մանուկ>>

մուտքագրվել կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող 423 երեխայի գործ,

համապատասխանաբար իրականացվում են սոցիալ-վերականգնողական անհատական
ծրագրեր: Ընթացքի մեջ է կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող 246 երեխայի կարիքների
գնահատումը:
Հանրակրթությունից դուրս մնացած 3 երեխա վերադարձել է դպրոց:
Կատարված աշխատանքների արդյունքում ծննդյան վկայական է ստացել 2 երեխա:
Բաժինը կատարել է խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին կից գործող
խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների աշխատանքների մոնիթորինգ
թվով 40 համայնքում, մասնակցել հանձնաժողովների նիստերին և նրանց գործունեության
վերաբերյալ տրամադրել մեթոդական աջակցություն և համապատասխան փաստաթղթեր:
Ոստիկանության երեխաների իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան
բռնությունների դեմ պայքարի բաժանմունքների հետ համատեղ կազմակերպվել են
հանդիպում-զրույցներ

երեխաների

խնամք

և

պաշտպանություն

իրականացնող

հաստատությունների սաների հետ` անչափահասների շրջանում իրավախախտումները և
հանցագործությունները կանխարգելելու ուղղությամբ: 2014թ-ին պրոֆիլակտիկ հաշվառման
է վերցվել 27 անչափահաս: Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 49 անչափահաս
ուղղորդվել է <<Արևամանուկ>> ընտանիքի և երեխայի խնամքի հիմնադրամ՝ հոգեբանականվերականգնողական անհատական աջակցություն ստանալու:
Կազմակերպվել է կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող 2600 երեխայի ամառային
անվճար հանգիստը:
Բարելավվել

են

հաստատությունների

երեխաների
շենքային

խնամք

և

պայմանները,

պաշտպանություն
ապահովվել

իրականացնող

նյութատեխնիկական

հագեցվածութունը՝ ստեղծելով ընտանեկանին ավելի մոտ միջավայր. նորոգվել է թիվ 1
գիշերօթիկ հաստատության ննջարանային համալիրը,

կատարվել է թիվ 2 գիշերօթիկ

հաստատության դահլիճի վերանորոգում, մարզական սպորտային գույքի ձեռքբերում,
կառուցվել

է

<<Երեխաների

<<Թռչունյան
տուն>>

տուն>>

մանկատան

գիշերօթիկ
փակ

հաստատության

լողավազանը՝

խաղահրապարակը,

հագեցած

անհրաժեշտ

ժամանակակից վերականգնողական բոլոր սարքավորումներով:
Իրականացվել
տղամարդկանց

են

ՀՀ

կառավարության

իրավահավասարության>>

և

կողմից
<<Սեռի

հաստատված

<<Կանանց

հատկանիշով

և

բռնության

կանխարգելման>> ծրագրերի մարզային միջոցառումները:
Բաժնի կողմից կազմակերպվել են կլոր-սեղաններ, սեմինարներ կյանքի դժվարին
իրավիճակում գտնվող երեխաների հիմնահարցերի վերաբերյալ և միջոցառումներ` նվիրված
կանանց միամսյակին, Ընտանիքի օրվան /մայիսի 15/ և տարվան /2014թ ապրիլի 7-ից մինչև
2015թ ապրիլի 7-ը /, Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան /հունիսի 1/,
Գիտելիքի օրվան /սեպտեմբերի 1/, թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջազգային օրվան
/նոյեմբերի 25/, Հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան

/դեկտեմբերի 3/, Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան /դեկտեմբերի 10/,
Ամանորին:
2014թ-ին բաժնին հասցեագրվել է 340 գրություն և դիմում: Պատասխան է տրվել բոլոր
գրություններին, լուծում է տրվել բոլոր դիմումներին:
Բաժին է այցելել 305 քաղաքացի: Նրանց տրամադրվել է իրավաբանական,
հոգեբանական աջակցություն և խորհրդատվություն: Նրանցից շատերը ուղղորդվել են
տարբեր կազմակերպություններ, ընդգրկվել աջակցության ծրագրերում:
Բաժնի

մասնագետները

մասնակցել են խնամակալության և հոգաբարձության

մարմիններին կից գործող խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների
նիստերին, դատական նիստերին, համագործակցել

ընտանիքի, կանանց և երեխաների

հիմնախնդիրներով զբաղվող միջազգային, հանրապետական և մարզային կառույցների և
հասարակական կազմակերպությունների հետ:
Բաժնի մասնագետները մասնակցել են հեռուստաքննարկումների, մամլո ասուլիսների՝
լուսաբանելով ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտի
խնդիրները և կատարված աշխատանքները:

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների
իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ
26.12.2014թ

Լ. Գինոսյան

