
                                                                                                                                                                                                                                                                
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Լավագույն համայնք` գենդերային հարցերի լուծման ուղղությամբ>> գենդերային հավասարության բնագավառում  

Մարալիկի քաղաքապետարանի կողմից կատարված աշխատանքների մասին 

 

  Մարալիկ համայնքի ղեկավարի  2009 թվականի  ապրիլի 2-ի  որոշմամբ ստեղծվել է գենդերային  

հիմնախնդիրներով զբաղվող հանձնաժողով: 

 Նշված հանձնաժողովի աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով համայնքի 

ավագանու որոշմամբ ամեն տարի բյուջեում նախատեսվում է համապատասխան գումար, որն ուղղվում է գենդերային 

խնդիրների լուծմանը` հատկապես տարբեր <<Գենդերային քաղաքականության>> և <<ընդդեմ գենդերային 

բռնության>>  ծրագրերի իրազեկմանն ուղղված կլոր սեղանների, հանդիպումների, սեմինարների,  քննարկումների 

տարբեր հանդիսությունների, միջոցառումների կազմակերպմանը: 

Քաղաքում գենդերային քաղաքականության հարցերով հատկապես ակտիվություն են ցուցաբերում համալսարանական 

կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի Մարալիկի մասնաճյուղը , գենդերային հիմնախնդիրներով զբաղվող հանձնաժողովը, 

կանանց խորհուրդը: 

 Քաղաքապետարանի աշխատակազմի մասնագետների համար անցկացվել է <<Գենդերը և կարծրատիպերը մեր 

տարածաշրջանում>> թեմայով /դասախոսներ` Ա. Հովհաննիսյան, Լ. Գինոսյան/: 

Վերջին տարիներին մեծ ուշադրություն է դարձվում գենդերային քաղաքականության հետ կապված հարցերի լուծմանը: 

 Քաղաքապետարանում պատասխանատու պաշտոններ են զբաղեցնում 6 կանայք, քաղաքի 2 դպրոցների և 

համայնքային ենթակայության 3 հիմնարկների տնօրենները կանայք են: 

Գենդերային քաղաքականությունն իրականացնելու նպատակով կատարվելու են ուսումնասիրություններ քաղաքի 

հիմնարկներում և կազմակերպություններում գենդերային իրավիճակի բացահայտմանը, ինչպես նաև կազմակերպվում են 



տարբեր միջոցառումներ, սեմինարներ, զեկուցումներ, որոմց շնորհիվ լսելի են դառնում գենդերային ձայնը, պարզվում 

և ի հայտ են գալիս նրանց մտատանջումները և հոգսերը: 

  Կատարված աշխատանքների շնորհիվ զգալիորեն հաղթահարվել են գենդերային կարծրատիպերը: 

 Կատարված աշխատանքները պարբերաբար լուսաբանվում են վարչական շենքում տեղադրված տեղեկատվական 

ցուցատախտակների միջոցով: 

 Գենդերային քաղաքականության մեջ ակտիվություն են ցուցաբերում նաև ավագանու անդամները: Ավագանու 

անդամները քաղաքապետարանի աշխատողների հետ մի քանի անգամ մասնակցել են ուսումնասիրությունների 

կատարմանը և նախապատրաստել են հարցեր քննարկման համար: 

 Քննարկվել և նախատեսվել են համապատասխան դրամական հատկացումներ: Այդ քննարկումների ժամանակ 

կարևոր նշանակություն է տրվում հասարակական կազմակերպությունների առաջարկությանը: 

 Քաղաքապետարանում և ենթակա հիմնարկներում աշխատում են. 

 տղամարդ  - 20 

կին – 85 

 Վերջին 2 տարվա ընթացքում կանանց թիվը ավելացել է 5-ով : 

 Քաղաքի հիմնարկների ղեկավարների և տեղակալների գենդերային կազմը հետևյալն է. 

Նախադպրոցական հիմնարկ – տնօրեն կին, փոխտնօրեն կին 

Արվեստի դպրոց -  տնօրեն կին 

Քաղաքային գրադարան- տնօրեն կին 

Երաժշտական դպրոց- փոխտնօրեն կին 

ՔԿԱԳ -  տնօրեն կին, 1-ին կարգի մասնագետ կին 

N 1 դպրոց - տնօրեն կին, փոխտնօրեն կին 

N 2 դպրոց - տնօրեն կին, փոխտնօրեն կին 

Պոլիկլինիկա – տնօրեն կին 

Սոցիալական  ծառայությունների համալիր տ/կ համակարգող  –  կին 



Արխիվ - տնօրեն կին 

 

    


