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Երախտիքի խոսք 

 

Սույն հաշվետվության հեղինակը շնորհակալություն է հայտնում «Կարիտաս 

Հայաստան» բարեգործական հասարակական կազմակերպության (ՀԿ) 

աշխատակիցներին` հետազոտության կազմակերպման և իրականացման ընթացքում 

ցուցաբերած աջակցության համար: Հեղինակն իր երախտիքն է հայտնում նաև 

հետազոտության մասնակիցներին, մասնավորապես` հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաներին և նրանց ծնողներին: Հեղինակը նաև շնորհակալություն է հայտնում բոլոր 

փորձագետներին, ովքեր բարեհոգաբար համաձայնեցին մասնակցել 

հետազոտությանը:  
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Օգտագործված հապավումներ 

 

ԱՆ  ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

ԱՍՀՆ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 

ԲՍՓՀ Բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողով 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն  

ՀԿ Հասարակական կազմակերպություն 

ՄԱԿ  Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն 
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Համառոտ նկարագիր 

Թեև Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ) վերջին տարիներին զգալի 

առաջընթաց է արձանագրվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության ոլորտում, այնուամենայինիվ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի 

կողմից 2012-ին իրականացված հետազոտության արդյունքները փաստում են, որ 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաները լուրջ խոչընդոտների են հանդիպում 

կրթական, առողջապահական և սոցիալական պաշտպանության ծառայություններից 

օգտվելու հարցում: Հետևաբար, սույն հետազոտությունը նպատակ ուներ գնահատել 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար Գյումրիում գործող սոցիալական 

պաշտպանության ծառայությունների արդյունավետությունը:  

Սույն հետազոտության շրջանակներում կատարվել է առկա գրականության և 

իրավական փաստաթղթերի վերլուծություն, ինչպես նաև կիրառվել է հետազոտության 

որակական մեթոդ, մասնավորապես` խորին հարցազրույց: Հարցազրույցներ են 

անցկացվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների (13-18տ), երեխաների ծնողների 

և ոլորտում գործունեություն ծավալող շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների հետ:  

Սույն հետազոտության շրջանակներում կատարված գրականության 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ թեև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

սոցիալական պաշտպանությունը կարգավորված է մի շարք օրենքներով և իրավական 

ակտերով, այնուամենային ոլորտում առկա են մի շարք խնդիրներ: Մասնավորապես` 

խնդիրներ են առաջանում հաշմանդամության վկայագրման, հաշմանդամ անձի 

խնամակալի կարգավիճակի սահմանման, տնային պայմաններում հաշմանդամների 

սոցիալական սպասարկման և այլ ոլորտներում: 

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, երեխաների ծնողների և ոլորտում 

գործունեություն ծավալող շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների հետ 

իրականացված հարցազրույցների արդյունքում ստացված տվյալները համառոտ 

ներկայացված են ստորև: 

 Մարզում կան հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ, ովքեր չեն դիմում 

համապատասխան ծառայություններ, չեն ստանում հաշմանդամության 

կարգավիճակ և հետևաբար չեն կարող օգտվել պետության կողմից 

երաշխավորված անվճար ծառայություններից: 

 Պետության կողմից սահամանված կենսաթոշակի չափը, որը հաշմանդամություն 
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ունեցող երեխաների համար կազմում է 18.200 դրամ, շատ փոքր է երեխայի 

կարիքները լիարժեք բավարարելու համար, և ոլորտը բարեփոխումների կարիք 

ունի: 

 Կա հաշմանդամություն ունեցող երեխայի խնամակալի կարգավիճակի 

սահմանման ու թոշակավորման անհրաժեշտություն: 

 Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողները բավականին հաճախ 

խնդիրների են բախվում բժշկասոցիալական փորձաքննության 

հանձնաժողովների (ԲՍՓՀ) հետ առընչվելիս: 

 Շատ բարձր է գնահատվում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար 

Գյումրիում գործող ցերեկային կենտրոնների գործունեությունը և 

անհրաժեշտություն կա ցերեկային կենտրոնների գործունեության ընդյալնման: 

 Մարզում կարիք կա հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար տնային 

պայմաններում սոցիալական սպասարկման ծառայությունների ներդրման:  

 Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ու ծնողները հաճախ բախվում են 

խնդիրների սոցիալական օգնության, բժշկական օգնության և վերականգնողական 

ծրագրերից օգտվելիս:  

 Թեև վերջին տարիներին նկատվել է որոշակի դրական փոփոխություն, սակայն 

առկա է տեղեկատվական բաց հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար 

հասանելի սոցիալական պաշտպանության ծառայությունների և այդ 

ծառայություններից օգտվելու ընթացակարգերի վերաբերյալ: 

 Հաճախ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ու ծնողները հետամուտ չեն 

լինում խախտված իրավունքների վերականգնման հարցում` հաջողության 

հասնելու մեջ անվստահության ու հուսահատության պատճառով: 

 Անհրաժեշտ է ստեղծել գործուն մեխանիզմներ` հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների համար առկա սոցիալական պաշտպանության ծառայությունների ու 

ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման և խախտված իրավունքների 

վերկանգնման համար: 

Հիմնվելով հետազոտության արդյունքների վրա՝ մշակվել են մի շարք գործնական 

առաջարկությունները, որոնք հնարավորություն կտան բարձրացնել 

հաշմանդամության ունեցող երեխաների համար Գյումրիում գործող սոցիալական 

պաշտպանության ծառայությունների արդյունավետությունը:   



 

                                                                                                                                                                                7                           

Ներածություն 

 

Սոցիալական պաշտպանության ծառայություններն առանցքային նշանակություն 

ունեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների իրացման և կյանքի 

ցանկալի արդյունքների ապահովման գործում: Հայաստանում վերջին տարիներին 

զգալի առաջընթաց է արձանագրվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

իրավունքների պաշտպանության ոլորտում: Այնուամենայինիվ, ՄԱԿ-ի մանկական 

հիմնադրամի կողմից 2012-ին իրականացված հետազոտության արդյունքները 

փաստում են, որ Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաները լուրջ 

խոչընդոտների են հանդիպում կրթական, առողջապահական և սոցիալական 

պաշտպանության ծառայություններից օգտվելու հարցում 1 : Նույն հետազոտության 

արդյունքների հիման վրա` որպես հաշմանդամություն ունեցող երեխաների շրջանում 

հետագա հետազոտությունների թեմա է առաջարկվում հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության և ազդեցության 

գնահատումը: Հետևաբար, սույն հետազոտությունը նպատակ ուներ գնահատել 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար Գյումրիում գործող սոցիալական 

պաշտպանության ծառայությունների արդյունավետությունը: 

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել է առաջնային ու երկրորդային 

տեղեկատվություն: Նախ վերլուծության են ենթարկվել հաշմանդմություն ունեցող 

երեխաներին առնչվող պետական քաղաքականության փաստաթղթեր, պաշտոնական 

տվյալներ, տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրականացված 

հետազոտությունների արդյունքներ և զեկույցներ: Այնուհետև հաշմնադամություն 

ունեցող երեխաների, նրանց ծնողների և ոլորտում գործունեություն ծավալող 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ իրականացվել են խորին 

հարցազրույցներ: Եվ ի վերջո, հավաքված առաջնային ու երկրորդային 

տեղեկատվությունը համադրվել է՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար 

Գյումրիում գործող սոցիալական պաշտպանության ծառայությունների 

արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված անհրաժեշտ գործնական 

առաջարկություններ մշակելու համար: Հետազոտությունը կատարվել է «Հայկական 

Կարիտաս» բարեգործական ՀԿ-ի պատվերով` «Տեղեկատվական և աջակցման 

կենտրոն hամակցված հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար» ծրագրի 
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շրջանակներում:   
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Հետազոտության մեթոդաբանություն 

 

Նպատակ 

Սույն հետազոտությունը նպատակ ուներ գնահատել հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների համար Գյումրիում գործող սոցիալական պաշտպանության 

ծառայությունների արդյունավետությունը: Հետազոտության խնդիրները հետևյալն էին. 

 Նկարագրել, թե ինչպիսի սոցիալական պաշտպանության ծառայություններ և 

ծրագրեր են գործում Գյումրիում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

համար: 

 Ուսումնասիրել, թե ինչ խոչընդոտների են բախվում հաշմանդամություն ունեցեղ 

երեխաներն ու ծնողները սոցիալական պաշտպանության ծառայություններից 

օգտվելիս: 

 Բացահայտել, թե որքանով են հաշմանդամություն ունեցեղ երեխաներն ու 

ծնողները տեղյակ Գյումրիում գործող սոցիալական պաշտպանության 

ծառայություններից և ծրագրերից: 

 Վեր հանել մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան բարձրացնել հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների համար Գյումրիում գործող սոցիալական պաշտպանության 

ծառայությունների արդյունավետությունը: 

 

Մեթոդի նկարագրություն 

Հետազոտության ընթացքում օգտագործվել է առաջնային և երկրորդային 

տեղեկատվություն: Որպես առաջնային տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդ 

կիրառվել է հետազոտության որակական մեթոդ, մասնավորապես խորին 

հարցազրույց: Որպես երկրորդային տեղեկատվություն` վերլուծվել են առկա 

պաշտոնական վիճակագրական տվյալները, այլ կազմակերպությունների կողմից 

պատրաստված հաշվետվությունները, պետական քաղաքականության և այլ 

փաստաթղթեր: 
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Հետազոտության մասնակիցներ և ընտրանք 

Խորին հարցազրույցներ են անցկացվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

(13-18տ), երեխաների ծնողների և ոլորտում գործունեություն ծավալող շահագրգիռ 

կողմերի ներկայացուցիչների հետ: Հետազոտության մասնակիցներն ընտրվեն են 

նպատակային ընտրանքի մեթոդով: Հարցումները դադարեցվել են, երբ ստացված 

տեղեկատվությունը սկսել է կրկնվել: Ընդհանուր առմամբ` հարցում է անցկացվել 5 

հաշմանդամություն ունեցող երեխայի, 7 հաշմանդամություն ունեղոց երեխայի ծնողի 

և ոլորտում գործունեություն ծավալող 8 ներկայացուցչի հետ: Հարցման մասնակցած 

անձանց ողջ ցանկը ներկայացված է Հավելված 1-ում: 

 

Հետազոտության գործիք և տվյալների վերլուծություն 

Հետազոտության գործիքը մշակվել է` հիմնվելով գրականության 

ուսումնասիրության և նախկինում կատարված հետազոտությունների տվյալների վրա: 

Հետազոտության գործիքը նախապես փորձարկվել է և կատարվել են 

համապատասխան փոփոխություններ: Հետազոտության մասնակիցների հետ 

անցկացված խորին հարցազրույցի հարցաշարը բերված է Հավելված 2-ում: Ոլորտում 

գործունեություն ծավալող շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների և 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողների հետ հարցազրույցներն 

իրականացրել է գլխավոր հետազոտողը, իսկ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

հետ հարցազրույցները` «Կարիտաս Հայաստան» ՀԿ-ի կամավորը: Տվյալ կամավորի 

համար անցկացվել է կարճ դասընթաց, խորին հարցազրույցների անցկացման 

թեմայով: Բոլոր հարցազրույցները ձայնագրվել են, որոնց հիմա վրա կատարվել է 

հարցազրույցների համառոտ շարադրում: Ստացված տվյալները վերլուծվել և 

հետազոտության հաշվետվությունը պատրաստվել է հետազոտության 

պատասխանատուի կողմից:  
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Առկա իրավիճակի վերլուծություն 

 

ՀՀ-ում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալական 

պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական դաշտը 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության 

պետական քաղաքականությունը հիմնված է ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ օրենքների, ՀՀ 

կառավարության որոշումների, իրավական այլ ակտերի և Ազգային Ժողովում 

վավերացված միջազգային համաձայնագրերի և կոնվենցիաների վրա:  

Այսպես` ՀՀ Սահմանադրության 37 հոդվածի համաձայն «յուրաքանչյուր ոք ունի 

ծերության, հաշմանդամության, հիվանդության, կերակրողին կորցնելու, 

գործազրկության և օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում սոցիալական 

ապահովության իրավունք» 2 : Այսպիսով` բարձրագույն իրավաբանական ուժով 

օժտված Սահմանադրությունում ամրագրված է հաշմանդամների սոցիալական 

ապահովության իրավունքը:  

1993թ.-ին ՀՀ-ն ընդունել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտը կանոնակարգող օրենք: «Հայաստանի 

Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» 

օրենքը uահմանում է «հաշմանդամների uոցիալական պաշտպանության իրավական, 

տնտեuական ու կազմակերպական հիմունքները, հաշմանդամներին 

հանրապետության մյուu քաղաքացիների հետ համահավաuար հնարավորություններ 

ապահովելու նպատակով նրանց իրավունքների և ընդունակությունների 

իրականացման համար առավել բարենպաuտ պայմանների և արտոնությունների 

տրամադրման պետական քաղաքականության հիմնադրույթները» 3
: 2005թ.-ին 

ընդունվել է նաև «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը, որը կարգավորում է 

սոցիալական աջակցության տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները 4 : 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների լուծումը և  

իրավահարաբերությունները կարգավորվում են նաև մի շարք այլ իրավական 

ակտերով:  

Ներկայումս շրջանառության մեջ է գտնվում «Հայաստանի Հանրապետությունում 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական 
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ներառման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որով ըստ էության փորձ է արվում 

սահմանել «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի 

կոնվենցիայում բերված ընդանուր սկզբունքների իրականացումն ապահովող բոլոր 

մեխանիզմները և իրավունքի նորմերը 5 : Պետք է նշել, որ ՀՀ-ն վավերացրել է 

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիան 

2010 թվականին: Վավերացնելով կոնվենցիան` ՀՀ-ն պարտավորություն է ստանձնել 

սատարել, պաշտպանել և ապահովել հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց 

մարդկային իրավունքների և հիմնարար ազատությունների լիակատար և հավասար 

իրացումը6:  

Ընդհանուր առմամբ` Հայաստանում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ոլորտում: 

Վերջին տասնամյակում փոխվել է հաշմանդամության գաղափարախոսությունը, 

փոխվել են մոտեցումները` բժշկական մոդելը փոխարինվել է սոցիալական մոդելով, 

ինչը ենթադրում է ոչ միայն հավասար իրավունքներ, այլև հավասար 

հնարավորություններ և պարտականություններ: 

Սակայն շատ հաճախ հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանությանն 

առնչվող օրենսդրական ակտերի որոշ դրույթներ գործնականում չեն կիրառվում կամ 

կիրառվում են ոչ լիարժեք` մեխանիզմների հստակ չլինելու և չկիրառելու դեպքում 

պատասխանատվության ենթարկելու մեխանիզմների բացակայության պատճառով: 

«Ունիսոն» հասարակական կազմակերպությունը 2007 թ-ին կատարել է ՀՀ-ում 

հաշամանդամների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական դաշտի 

վերլուծություն: Համաձայն կատարված վերլուծության արդյունքների` ՀՀ-ում 

հաշամանդամների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական դաշտը 

հիմնականում համապատասխանում է միջազգային նորմերին, բխում է 

հաշմանդամների իրավունքներից և օրինական շահերից։ Միևնույն ժամանակ, 

իրավական ակտերում առկա առաջադիմական դրույթները հաճախ մնում են թղթի 

վրա` չունենալով զգալի ազդեցություն հաշմանդամների կյանքի որակի վրա7:  

Ինչ վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին, ապա 

հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2006-2015 թվականների 

ռազմավարության մեջ նշվում է, որ վերջինս արտացոլում է հաշմանդամների մեջ 

առավել ուշադրություն պահանջող խմբերի նկատմամբ հատուկ մոտեցում 

(հաշմանդամ երեխաներ, հաշմանդամ կանայք, բազմահաշմանդամություն ունեցող 
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անձինք և այլն)8: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության 

2013 թվականի տարեկան ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկում 

նախատեսված են մի շարք գործողություններ, որոնց թիրախը հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաներն են: Մասնավորապես նշվում է, որ նախատեսված են 

գործողություններ` ուղղված մտավոր խնդիրներ ունեցող դեռահասներին և 

երիտասարդներին սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների տրամադրմանը, 

լսողության խնդիրներ ունեցող մինչև 12 տարեկան երեխաներին լսողական սարքերով 

ապահովմանը և այլն9: 

Թեև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալական պաշտպանությանն 

ուղղված օրենսդրական դաշտը հիմանականում համապատասխանում է միջազգային 

նորմերին և հատկապես վերջին տարիներին մի շարք քայլեր են իրականացվել ոլորտի 

բարեփոխման ուղղությամբ, շատ հաճախ առկա խնդիրների հաղթահարման համար 

անհրաժեշտ են գործուն մեխանիզմներ, որոնք միշտ չէ, որ առկա են օրենսդրական 

ակտերում և իրավական փաստաթղթերում: Այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ շատ 

հաճախ հաշմանդամություն ունեցող երեխաները չեն օգտվում իրենց համար 

նախատեսված սոցիալական պաշտպանության ծառայություններից: 

Այսպես` ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը 2012-ին իրականացրել է 

հետազոտություն` ուղղված Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

համար կրթական, առողջապահական և սոցիալական պաշտպանության 

ծառայությունների մատչելիության գնահատմանը: Հետազոտության տվյալների 

համաձայն` Հայաստանում բնակվող հաշմանդամություն ունեցող 5 երեխայից 4-ը 

(81%) չի ստանում սոցիալական պաշտպանության (աջակցության) ծառայություններ 

հոգաբարձության և խնամակալության հանձնաժողովներից, ընտանիքի, կանանց և 

երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժիններից կամ սոցիալական 

ծառայությունների տարածքային մարմիններից: Նույն հետազոտության տվյալներով` 4 

երեխայից միայն 1-ն (23%) է ստանում վերականգնողական անհատական ծրագրով 

նախատեսված ծառայություններ1: Մեկ այլ հետազոտության տվյալների համաձայն` 

հաշմանդամների 51%-ը բոլորովին տեղեկացված չէ իրեն հասանելիք 

առողջապահական արտոնությունների մասին: Վերջին երկու տարում ստացիոնար 

բուժհաստատություններ են դիմել հաշմանդամների 23%-ը, ընդ որում նրանց 76%-ն 

օգտվել է վճարովի համակարգից10: 

Այսպիսով, վերջին տարիներին Հայաստանում զգալի առաջընթաց է 



 

                                                                                                                                                                                14                           

արձանագրվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության ոլորտում: Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալական 

պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական դաշտը հիմանականում 

համապատասխանում է միջազգային նորմերին: Այնուամենայնիվ, հաճախ 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաները չեն օգտվում իրենց համար նախատեսված 

սոցիալական պաշտպանության ծառայություններից` օրենսդրական ակտերում և 

իրավական փաստաթղթերում գործուն մեխանիզմների բացակայության պատճառով:  

 

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար առկա սոցիալական 

պաշտպանության ծառայությունները Գյումրիում  

 

Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանությունն իր մեջ ներառում է 

հաշմանդամների կենսաթոշակային ապահովությունը, սոցիալական սպասարկումն ու 

սոցիալական օգնությունը8: 

 

Կենսաթոշակային ապահովություն 

Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կենսաթոշակային 

ապահովությունը կարգավորվում է մի շարք օրենքներով և օրենսդրական ակտերով: 

Մասնավորապես` ոլորտը կարգավորվում է 2002 թ.-ի «Պետական կենսաթոշակների 

մասին» ՀՀ օրենքով, 2006թ.-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման 

կարգը հաստատելու մասին» N276-Ն ՀՀ կառավարության որոշմամբ և 2003 թ.-ի 

«Բժշկասոցիալական փորձաքննության ժամանակ օգտագործվող դասակարգիչները և 

հաշմանդամության խմբերի սահմանման չափանիշները հաստատելու մասին» N780-Ն 

ՀՀ կառավարության որոշմամբ:  

Թեև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կենսաթոշակային 

ապահովությունը կարգավորված է օրենքով, այնուամենայնիվ ոլորտում առկա են մի 

շարք խնդիրներ: Մասնավորապես` հարց է առաջանում, թե արդյո՞ք բոլոր 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հաշմանդամությունն է վկայագրված և 

որքանո՞վ է հաշմանդամության համար հատկացվող կենսաթոշակը բավարարում 

երեխայի նվազագույն կարիքները հոգալու համար:  
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Համաձայն վիճակագրական տվյալների` 2013թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ 

հանրապետությունում հաշվառված է 8148 հաշմանդամ երեխա11: Հաշվի առնելով, որ 

մանկական հաշմանդամության միջազգային ակնկալելի ցուցանիշը մոտ 2.5% է, 

հավանական է, որ Հայաստանում կարող են լինել հաշմանդամություն ունեցող 

մոտավորապես 12 հազար երեխաներ, որոնց հաշմանդամությունը վկայագրված չէ 

տարբեր պատճառներով, ինչպիսին են, օրինակ, ընտանիքի չդիմելը կարգավիճակ 

ստանալու համար1: 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի համաձայն 

«հաշմանդամ երեխա» ճանաչված անձի կենսաթոշակի չափը կազմում է հիմնական 

կենսաթոշակի 140 տոկոսը, որը 2012 թվականից կազմում է 18.200 դրամ 12 : Եթե 

հաշվի առնենք, որ ներկայումս նվազագույն սպառողական զամբյուղը 2012թ. երրորդ 

եռամսյակում միջին ընթացիկ գներով կազմում է 50.443,1 դրամ (հաշվարկված է ՀՀ 

ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից)5 ապա պարզ է դառնում, որ ՀՀ-ում 

կենսաթոշակային համակարգը լուրջ բարեփոխումների կարիք ունի:  

Հաշմանդամություն ունեցող երեխայի ընտանիքի ֆինանսական ծանր դրությունը 

կարող է մեղմել երեխայի խնամակալի թոշակավորումը: 2005թ-ին մշակված 

Հայաստանում հաշմանդամության հետևանքների հաղթահարման գործողությունների 

ազգային ծրագրի շրջանակներում` որպես ոլորտում նախատեսված 

գործողությունների պլանի առաջարկ առանձին կետերով ներկայացված են մանկուց 

հաշմանդամ երեխայի խնամակալի 50 տարեկանը լրանալուց հետո արտոնյալ 

թոշակավորումը և հաշմանդամ անձի խնամակալի կարգավիճակի սահմանումն ու 

թոշակավորումը 13 : Սույն առաջարկները մինչ օրս էլ արտացոլված չեն որևէ 

օրենսդրական նախագծում:  

Որոշակի արտոնություններ այն աշխատող կանաց համար, ովքեր խնամում են 

հաշմանդամ կամ հաշմանդամ երեխա, նախատեսված է աշխատանքային օրենսգրքով: 

Նման կանանց տրամադրվում է ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ 

(տարվա ընթացքում խնամքի որոշակի թվով օրերի համար), կախված այն 

հանգամանքից, թե խնամքը ինչ պայմաններում է իրականացվում (ամբուլատոր, 

ստացիոնար կամ առողջարանային բուժում)5: Սակայն հարց է առաջանում, արդյո՞ք 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողները տեղյակ են տվյալ արտոնությունից 

կամ խնամք իրականացնող ծնողների քանի՞ տոկոսն ունի զբաղվածություն:  
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Սոցիալական սպասարկում 

Հաշմանդամների սոցիալական սպասարկումն ու խնամքը Հայաստանում 

իրականացվում են ստացիոնար և տնային պայմաններում: Ստացիոնար 

պայմաններում սոցիալական սպասարկում տրամադրվում է խնամող չունեցող 

հաշմանդամներին: Հաշմանդամների խնամքի և սպասարկման ստացիոնար 

հաստատությունները Հայաստանում երկուսն են՝ Գյումրիի տարեցների և 

հաշմանդամների տուն-ինտերնատը և Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-

ինտերնատը:  

Տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկում տրամադրվում է 

Երևանաբնակ միայնակ տարեցներին: Ծառայությունը տրամադրվում է ՀՀ 

Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարության համակարգում գործող 

"Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական 

սպասարկման կենտրոն" ՊՈԱԿ-ի կողմից: Տնային պայմաններում տրամադրվում են 

հետևյալ ծառայությունները` կենցաղային սպասարկում, սոցիալ-հոգեբանական, 

բժշկական օգնություն և իրավաբանական խորհրդատվություն 14 : Փաստորեն 

ստացվում է, որ տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկման 

ծառայություններից օգտվում են միայն Երևանաբնակ միայնակ տարեցները, իսկ 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաները ընդհանրապես չեն ծածկվում տվյալ 

ծառայության կողմից:  

Ինչ վերաբերում է Գյումրիում առկա սոցիալական սպասարկում տրմադրող 

կենտրոններին, ապա այն հիմնականում տրամադրվում է հասարակական 

կազմակերպությունների կողմից: Մասնավորապես 2008-ից Գյումրիում գործում է 

«Արեգակ» Ցերեկային խնամքի կենտրոնը բազմակի հաշմանդամությամբ երեխաների 

համար: Կենտրոնի նպատակն է «Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի բազմակի 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին ներգրավել 

հասարակության մեջ և նպաստել որպեսի արժանանան հավասար վերաբերմունքի` 

նրանց տրամադրելով մի շարք աջակցող և զարգացողական ծառայություններ»15: 

Համանդամություն ունեցող երեխաների համար առկա սոցիալական 

սպասարկման ծառայությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանց մի 

մասը նախատեսված չեն երեխաների ու մարզերում բնակվողների համար, իսկ 
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Գյումրիում գործող ծառայությունները չեն տրամադրում սպասարկում տնային 

պայմաններում: Տվյալ խնդիրն արտացոլված է նաև ՀՀ կառավարության կողմից 

հաստատված հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2006–2015 

թվականների ռազմավարության մեջ: Փաստաթղթում որպես հաշմանդամների 

սոցիալական պաշտպանության նպատակ նշված է «հաշմանդամների կյանքի որակի 

բարելավումը, նրանց հասարակական կյանքին լիարժեք մասնակից դարձնելը»: 

Որպես նպատակին հասնելու ուղի մատնանշվում է տնային պայմաններում 

հաշմանդամների սոցիալական սպասարկումն ընդլայնելու և բարելավելու 

կարևորությունը, ինչպես նաև հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման ու 

խնամքի նոր ծառայությունների ներդնումը8: 

Սոցիալական օգնություն 

ՀՀ-ում սոցիալական օգնության պետական ամենամեծ ծրագիրը ընտանեկան 

նպաստի տրամադրումն է: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների 60%-ն ապրում է ծայրահեղ աղքատ ընտանիքներում16, պարզ է 

դառնում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ընտանիքներին ընտանեկան 

նպաստի համակարգում ներգրավման կարևորությունը:  

 Հայաստանում նպաստը նշանակվում է` ելնելով ընտանիքի անապահովության 

աստիճանից: Հաշմանդամի կարգավիճակ ունեցողներն ու մինչև 18 տարեկան 

հաշմանդամ երեխաները նպաստի համակարգում դասվում են անապահովության 

բարձր միավոր ունեցողների շարքին: Այստեղից հետևում է, որ հաշմանդամ ունեցող 

ընտանիքների նպաստ ստանալու հավանականությունը բավական մեծ է: Թեև մինչև 

18 տարեկան հաշմանդամ երեխաները նպաստների համակարգում ներգրավման 

ավելի մեծ հավանականություն ունեն, հարց է առաջանում, արդյո՞ք նպաստի կարիք 

ունեցող բոլոր երեխաների ընտանիքներն են ներգրավված տվյալ համակարգում և 

ընտանիքները որքանո՞վ են բավարարված համակարգի գործունեությամբ: 

Այսպիսով` հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար առկա սոցիալական 

պաշտպանության ծառայությունները ներառում են կենսաթոշակային ապահովության, 

սոցիալական սպասարկման և սոցիալական օգնության ծառայություններ: Թեև 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալական պաշտպանությունը 

կարգավորված է մի շարք օրենքներով և իրավական ակտերով, այնուամենային 

ոլորտում առկա են մի շարք խնդիրներ: Մասնավորապես խնդիրներ են առաջանում 
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հաշմանդամության վկայագրման, հաշմանդամ անձի խնամակալի կարգավիճակի 

սահմանման, տնային պայմաններում հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման և 

այլ ոլորտներում:  
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Հետազոտության արդյունքներ 

Հոտազոտության արդյունքները ներկայացված են ըստ սոցիալական 

պաշտպանության կոմպոնոնտերի և հետազոտության առջև դրված խնդիրների: 

Արդյունքների ներկայացումը ավելի պատկերավոր դարձնելու համար հաշվետվության 

մեջ բերված են խորին հարցազրույցներից ուղղակի մեջբերումներ, որոնք 

առանձնացված են շեղատառերով: 

 

Հիմնական տեղեկություններ հարցմանը մասնակիցների վերաբերյալ 

Հարցմանը մասնակցած հաշմանդամություն ունեցող երեխաները եղել են 15-18 

տարեկան: Երեխաները հիմանականում հաճախել են «Հայկական Կարիտաս» և 

«Փյունիկ» ՀԿ-ների շրջանակներում գործող ցերեկային կենտրոններ: Որպես 

հաշմանդամություն ունեցող երեխայի ծնող` հարցմանը հիմնականում մասնակցել են 

երեխաների մայրերը, միջին մասնագիտական կրթությամբ և տարիքային 30-45 

սահմանում: Հարցմանը մասնակցել են և ծնողներ, ում երեխաներն ընդգրկված են 

սոցիալական սպասարկման ծրագրերում, և ծնողներ, ում երեխաները դուրս են նման 

ծրագրերից: Ինչ վերաբերում է փորձագետներին, ապա ընդգրկվել են ինչպես 

մարզային և համայնքային կառույցների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ 

հասարակական և մասնավոր ոլորտը ներկայացնող անձինք:  

 

Կենսաթոշակային ապահովություն 

Հաշմանդամության վկայագրում 

Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ թեև 

վերջին տարիներին նկատվում է առաջընթաց հաշմանդամության վկայագրման 

հարցում և ավելի ու ավելի շատ հաշմանդամություն ունեցեղ երեխաների 

հաշմանդամությունն է վկայագրվում, այնուամենայնիվ այսօր էլ կան երեխաներ, 

ովքեր չեն դիմում համապատասխան ծառայություններ, չեն ստանում 

հաշմանդամության կարգավիճակ և հետևաբար չեն կարող օգտվել պետության կողմից 

երաշխավորված անվճար ծառայություններից: Որպես հիմնական պատճառ նշվում է 

ծնողների սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմանները: Թեև մինչև ութ տարեկան 
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երեխաները և հաշմանդամություն ունեցող անձինք օգտվում են պետության կոմից 

երաշխավորված անվճար բուժօգնությունից, բայց մինչ հաշմանդամության 

կարգավիճակ ստանալը, անհարաժեշտ է անցնել բուժզննում ախտորոշում ստանալու 

համար, որը շատ հաճախ կապված է ծախսերի հետ: Այստեղ խոսքը գնում է և ֆորմալ, 

և ոչ ֆորմալ ծախսերի մասին: Մասնավորապես` մարզում որոշ նեղ մասնագետների 

պակաս կա և ախտորոշում ստանալու համար պետք է երեխային տեղափոխել Երևան 

կամ մարզկենտրոն: Որպես մեկ այլ կարևոր պատճառ նշվում է, որ հաշմանդամության 

վկայագրման գործընթացը բավականին բյուրոկրատացված է, և հաճախ ծնողները 

ինքնուրույն չեն կարողանում անցնել այն` համապատասխան տեղեկատվություն, 

հմտություններ կամ ժամանակ չունենալու պատճարով: Ծնողների մոտ երեխայի 

հաշմանդամության հետ կապված գոյություն ունեցող ներքին խարանն ու 

գործընթացին առընչվող հոգեբանական բարդությունները ևս հանդիսանում են կարևոր 

խոչընդոտող գործոն` հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հաշմանդամության 

վկայագրման հարցում:  

«Շատ ծնողներ չեն դիմում հաշմանդամության վկայագրման համար վատ սոցիալ-
տնտեսական պայմաններից ելնելով: Օրենքով ոչ մի ծախս չի նախատեսվում, բայց երեխային 

պետք է տանել բուժզննման, աշխտորոշում ստանալու, հետո հանձնաժողովի քննության: Այդ 

ամենը կապված է ծախսերի հետ, և էստեղ խոսքը նաև ստվերային ծախսերի մասին է 
(փորձագետ): 

«Ունեցել ենք 6, 7 անգամ 9 տարեկան երեխաներ, որոնց հաշմանդամությունը 

վկայագրված չի եղել: Հաճախ ծնողները չեն դիմում… կամ ամաչում են, կամ տեղեկացված 

չեն, կամ չեն կարող այդ թղթաբանությունը անել համապատասխան հմտություններ 

չունենալու պատճառով» (փորձագետ):  

«Եթե բնակության վայրից անհրաժեշտ է տեղեկանք և տվյալ տնային տնտեսությունը 

ունի կոմունալ վճարումների պարտքեր, տեղեկանքը չի տրվում, ինչը կարող է խոչընդոտել 
հաշմանդամության վկայագրման գործընթացը» (փորձագետ): 

«Երեխաների ախտորոշման համար մարզում կարիք կա մանկական էնդոկրինոլոգի և 

նևրոպատոլոգի: Գյումրիում մեկ մասնագետ կա և շատ հաճախ ԲՍՓՀ-ն է ուղեգրում տվյալ 
նեղ մասնագետի մոտ, քանի որ այդ դեպքում ծառայությունը տրամադրվում է անվճար: 

Քաղաքում ընդհանրապես չկա մանկական հոգեբույժ, դրա համար ստիպված երեխային պետք 

է տանել Երևան, որ ախտորոշումը հաստատվի (փորձագետ):  

«Ծնողի համար հոգեբանորեն շատ դժվար է էդ բարիերը հաղթահարելը, տրամադրվելը 

ու ընդունելը որ երեխադ խնդիր ունի: Թեև աչքիդ դեմն է, բայց երևի մենք մեզ ենք խաբում» 

(ծնող): 

«Շատ հաճախ ծնողն ինքն է հրահրում ու խոչընդոտում երեխայի` տնից դուրս չգալը» 

(փորձագետ):  
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Կենսաթոշակի չափ 

Հարցմանը մասնակցած բոլոր մասնակիցները միանշանակորեն ընդունել են, որ 

պետության կողմից սահամանված կենսաթոշակի չափը, որը հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների համար կազմում է 18.200 դրամ, շատ քիչ է երեխայի կարիքները 

լիարժեք բավարարելու համար և ոլորտը բարեփոխումների կարիք ունի: 

Միաժամանակ նշվում է միջազգային կառույցների ֆինասավորմամբ համայնքում 

իրականացվող սոցիալական ծրագրերի կարևորությունը:  

«Դրամը շատ քիչ է նման երեխայի համար… Անընդհատ հիվանդանոցային ծախսեր է 
անհրաժեշտ անել և բնականաբար այդ կենսաթոշակը չի կարող բավականացնել երեխայի 

կարիքները հօգալու համար» (փորձագետ):  

«Իրենց տված գումարը անգամ ցամաք հացի համար չի բավականեցնի, ինչ մնաց մյուս 

կարիքները երեխայի: Եթե թոշակի չափը մի քիչ ավելանար, բավականին մեծ օգնություն 

կլիներ մեզ համար» (ծնող): 

«Եթե Կարիտասի օգնությունը չլիներ, և տրանսպորտային ծախսերի, և դպրոց 

հաճախելու, և վառելիքի ու շատ այլ հարցերում, մեզ համար շատ ավելի դժվար կլիներ» 

(ծնող):  

Բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովներ (ԲՍՓՀ) 

Հետազոտության արդյունքում ստասված տվյալները ցույց են տալիս, որ 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողները բավականին հաճախ խնդիրների 

են բախվում ԲՍՓՀ-ների հետ առընչվելիս: Խնդիրներ առաջանում են 

հանձնաժողովների կողմից ծնողների ու երեխաների համար արհեստականորեն 

ստեղծվող դժվարությունների, սպասարկման վատ պայմանների, անուղղակիորեն 

պահանջվող ստվերային գումարների, հանձնաժողովի կայացրած որոշման 

բողոքարկման անարդյունավետության պատճառով:  

«Ես չեմ սիրում, որ ամեն տարի կգնամ կամիսիայի ու ժամերով կսպասեմ, կուզենայի էս 

ամեն ինչը չլիներ» (երեխա):  

«Շատ դժվար էր հաշմանդամության կարգ ստանալը: Պարտադիր երեխային կանչում են, 

որ ստուգեն: Էնտեղ տեղում հերթեր են լինում, երկար սպասում ես, մինչև ներս են կանչում, 

սպասարկման պայմանները շատ վատն են» (ծնող):  

«Ինձ թուղթ էր անհրաժեշտ վերցնել սայլակ ստանալու համար, արդեն չորրորդ օրն է 
տանջում են ինձ: Կամ բժիշկ չկա, որ գրի, կամ գլխավորը տեղում չէ, որ պեչատի թուղթը ու 
ամեն անգամ ժամերով հերթ պիտի կանգնես: Կոնկրետ պատասխան էլ չեն տալիս… գնա 

վաղը կգաս ու վերջ» (ծնող):  

«Բողոքները ԲՍՓՀ-ից բավականին շատ են: Կան վիճակներ, որ արդեն իսկ պարզ է, որ 

երեխան հաշմանդամություն ունի: Ասենք, եթե երեխան անդամահատված է, էլ ի՞նչ կարիք կա 
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մի քանի անգամ փորձաքննության կանչելու… անուղղկիորեն մարդկանց դրդում են կաշառք 

տալու» (փորձագետ):  

«Եթե ԲՍՓՀ-ը որոշում է կայացրել և մարդիկ փորձում են բողոքարկել ԱՍՀՆ-ն 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունում, հիմնականում գործակալությունը 

որոշումը թողնում է նույնը» (փորձագետ): 

Խնամակալի թոշակավորում 

Օրենսդրությամբ նախատեսվում է, որ աշխատող ծնողները կարող են ստանալ 

ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստ կամ հաշմանդամ երեխային մինչև 

նրա 18 տարին լրանալը խնամելու ժամանակաշրջանը (տասը տարուց ոչ ավելի) 

կարող է հաշվառվել ծնողի կամ որդեգրողի ապահովագրական ստաժ: Այլ 

արտոնություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխայի խնամակալի համար 

սահմանված չեն: Անգամ գոյություն ուեցող արտոնություններից ծնողները շատ 

հաճախ չեն օգտվում, որովհետև նախ տեղեկատվության աստիճանը բավականին 

ցածր է, և բացի դա, հաշմանդամություն ունեցող երեխայի խնամքը արդյունավետ 

կազմակերպելու համար խնամք իրականացնող ծնողը հիմնականում թողնում է 

աշխատանքը: Այս առումով հետազոտության արդյունքում ստաված տվյաները 

վկայում են հաշմանդամություն ունեցող երեխայի խնամակալի կարգավիճակի 

սահմանման ու թոշակավորման անհրաժեշտությունը:  

«Ես աշխատել եմ, բայց հիմա չեմ կարող աշխատել, որովհետև երեխային եմ խնամում: 

Չեմ ուզում երեխային անուշադրության մատնեմ: Եթե երեխայի հաշմանդամությունը չլիներ, 

անպայման կաշխատեի: Եղել է, որ դուրս եմ եկել աշխատելու, բայց զգում եմ, որ երեխային 

վնաս եմ տալիս իմ աշխատանքով» (ծնող):  

«Որպես խնամակալ, ոչ մի արտոնությունից չեմ օգտվում, չգիտեմ էլ ինչ 
արտոնություններ ունեն խնամակալները» (ծնող):  

«Ծնողը որպես խնամակալ և չի կարողանում աշխատել, և չի օգտվում որևէ 
արտոնությունից: Հաշմադամությունը իր հետ աղքատություն է բերում, որովհետև մեծ 

ծախսերի հետ է կապված: Հետևաբար գոնե խմանակալը պետք է թոշակավորվի և ստանա 

որոշակի օգնություն պետության կողմից (փորձագետ): 

 

Սոցիալական սպասարկում 

Ցերեկային կենտրոններ 

Հետազոության բոլոր մասնակիցները շատ բարձր են գնահատել 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար Գյումրիում գործող ցերեկային 
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կենտրոնների գործունեությունը: Կենտրոնում տրամադրվող մասնագիտական 

օգնությունը բավականին մեծ ազդեցություն է ունենում երեխաների առողջական, 

սոցիալական, հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման գործում: Արդյունքները ցույց 

են տալիս, որ անհրաժեշտություն կա ցերեկային կենտրոնների գործունեության 

ընդլայնման: Մասնավորապես առաջարկություններ են հնչել նեղ մասնագետների 

կողմից տրամադրվող ծառայությունների ընդլայնման, 15 տարեկանից բարձր 

երեխաների ներգրավման և հաճախումներն ամենօրյա դարձնելու վերաբերյալ:  

«Աղջիկս հարևան երեխաների կամ հասակակիցների հետ չի շփվում, երեխաները չեն 

խաղում իր հետ ու ինքը շատ է նեղվում դրանից: Դրա համար շատ ուրախ եմ, որ գալիս է 
«Արեգակ» ցերեկային կետնրոն և շփվում մյուս երեխաների հետ: Շատ լավ կլիներ, որ 

«Արեգակ» ցերեկայի կենտրոն երեխաները հաճախեին ամեն օր, հիմա օրը մեջ է հաճախում» 

(ծնող):  

«Շատ գոհ եմ «Արեգակ» ցերեկային կենտրոնից, ուրիշ ոչ մի տեղ չի գնում երեխան: 

Երեխայի մոտ բավականին մեծ առաջընթաց կա, ու դա միայն կենտրոն հաճախելու շնորհիվ: 

Կուզեի որ ֆիզիոթերապևտի ու լոգոպետի ժամերն ավելացվեին» (ծնող):  

«Շատ գոհ ենք «Արեգակ» ցերեկային կենտրոնի աշխատանքից: Աղջիկս անհամբեր 

սպասում է այն օրերին, երբ պիտի կենտրոն գա: Եղել է դեպք, որ ջերմությամբ ես ուղարկել եմ 

կենտրոն, առանց ջերմության հետ է եկել: Հիվանդանոցում պառկած էինք, ինքը ոչ մեկին չէր 

կարոտել, մենակ կենտրոնի երեխաներից էր խոսում» (ծնող): 

«Գյումրիում գործում է նաև ԱՍՀՆ կազմում գործող Սոցիալական հոգածության 

կենտրոն, որը թեև հաշմանդամության խնդրով անմիջականորեն չի զբաղվում, բայց ներառել է 
տասից ավելի հաշմանդամություն ունեցող երեխա» (փորձագետ):  

«Շատ եմ սիրում կենտրոն գալ, ես մենակ դպրոց եմ գնում ու կենտրոն եմ գալիս: Բայց 
կուզեմ ամեն օր կենտրոն գալ: Էստեղ խաղում ու շփվում եմ ընկերներիս հետ: կուզեմ որ 

լողավազան լինի ու համակարգչից կարողանամ օգտվեմ (երեխա): 

«Առաջ ես երեք օր էի գալիս, իսկ հիմա արդեն երկու: Մյուս տարի արդեն տարիքս 

կլրանա ու երբ 16 տարեկան դառնամ, երևի էլ ընդհանրապես չեմ գա: Բայց ես շատ եմ ուզում 

գալ: Առաջ որ չէի գալիս, տանից համարյա դուրս չէի գալիս ու ոչ մեկի հետ չէի շփվում» 

(երեխա): 

Տնային պայմաներում սոցիալական սպասարկում 

Հետազոտության մասնակիցները կարևորել են նաև տնային պայմաններում 

սոցիալական սպասարկումը: Հատկապես կարևորվել է սոցիալ-հոգեբանական 

օգնությունն և բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը: Ընդ որում հոգեբանական 

օգնությունը կարևորվել է ոչ միայն երեխաների, այլ նաև ծնողների ու խնամակալների 

համար: Նշվել է, որ տնային սպասարկումը կարող է նպաստել երեխաներին` դեպի 

հասարակություն դուրս բերմանը և հատկապես կարևորվում է այն երեխաների 
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համար, ում տանից դուրս գալը որոշակի դժվարությունների հետ է կապված:  

«Ավելի շատ ուղեկցող մարդու կարիք ունեմ, որի հետ ելնեի դուրս ման գայի (երեխա):  

«Եթե ես ինչ-որ գործով պետք է դուրս գամ տանից, երեխայի մոտ պետք է ինչ-որ մեկը 

մնա: Մենակ չեմ կարող թողնել: Լավ կիներ, որ անհրաժեշտության դեպում երբեմն 

մասնագետներ այցելեին տուն: Համ երեխայի հետ կաշխատեին (երեխան բացի ընտանիքի 

անդամներից ու «Արեգակ» կենտրոն երեխաներից ու աշխատողներից ուրիշ ոչ մեկի հետ չի 

շփվում), համ էլ ես դրսի հետ կապված գործերս կանեի» (ծնող):  

«Երբևէ չենք օգտվել սոցիալ-հոգեբանական օգնության ծառայություններից: Կարծեմ 

ցերեկային կենտրոնում հոգեբաններ աշխատում են երեխաների հետ, բայց լավ կլիներ, որ 

ծնողների հետ էլ աշխատեին» (ծնող):  

«Լավ կլիներ, որ նպաստի և թոշակի ձևակերպման հարցում մասնագետներ օգնեին, 

թղթաբանության հետ կապված: Հիմա հարազատներն են ինձ օգնում, բայց եթե իրենք չօգնեին, 

ես պետք է երեխաներիս տանը մենակ թողնեի, որ այդ հարցերը կարգավորեի» (ծնող):  

«Իհարկե ավելի լավ է, որ երեխաները այցելեն ցերեկային կենտրոններ, որտեղ շփվում են 

երեխաների հետ և ստանում մասնագիտական օգնություն, ինչն անպայմանորեն ունենում է 
դրական ազդեցություն երեխայի վրա, բայց կան երեխաներ, ովքեր ի վիճակի չեն դուրս գալ 
տանից կամ տեղափոխվել: Նման երեխաների համար իհարկե տնային պայմաններում 

սոցիալական սպասարկումը իդեալական տարբերակ կլիներ (փորձագետ):  

«Շատ հաճախ տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկումը կարող է նպաստել 
երեխային հասարակություն դուրս բերելուն: Ամեն ինչ ընտանիքում աշխատանիքից պետք է 
սկսվի» (փորձագետ):  

 
 

Սոցիալական օգնություն 

Ընտանեկան նպաստների համակարգ  

Հիմանականում հաշմանդամություն ունեցեղ երեխաները ներգրավված են 

ընտանեկան նպաստների համակարգում: Սակայն երբեմն խնդիրներ են առաջանում 

երեխայի` չափահաս դառնալու հետ կապված, ինչպես նաև համակարգում 

շրջանառվող անուղղակի և ստվերային գումարների պատճառով:  

«Վերջին տարիներին բավականին կարգավորվել է ընտանեկան նպաստների 

համակարգը Գյումրիում: Գործում է սոցիալական ծառայությանը կից աջակցության 

խորհուրդներ, որոնք գործում են հասարակական հիմունքներով և արձագանքում բարդ 

դեպքերին» (փորձագետ):  

«Սա առաջին տարին չի որ ստանում եմ նպաստ, ի սկբանե էդպես է դրվել, որ երկու 
ամսվա գումարն իրենց են պահում, մնացած ամիսների գումարը ինձ են տալիս: Ես էլ 
վախենում եմ ինչ-որ բան խոսեմ, մտածում եմ կարող է կտրեն նպաստը» (ծնող):  

«Եթե երեխան հաշմանդամություն չունենար, ես կգնաի, կաշխատեի ու իմ երեխային 
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կապահովեի ամեն ինչով: Բայց էս պայմաններում, որ չեմ կարող դուրս գալ աշխատել, անգամ 

հազար դրամն էլ ինձ համար կարևոր է» (ծնող):  

«Հաճախ երբ երեխան դառնում է չափահաս, ընտանիքը դուրս է գալիս ընտանեկան 

նպաստների համակարգից: Բայց դա շատ սխալ է, քանի որ անկախ նրանից երեխան 

չափահաս է թե ոչ, օրինակ, մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձինք մնում են երեխային 

համավահասար: Հաճախ այսօր նպաստ ստանում են այն մարդիկ, որոնք դրա կարիքը 

իրականում չունեն, իսկ չքավորները նորից դուրս են մնում համակարգից» (փորձագետ):  

Օժանդակ տեխնիկա 

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին տրամադրվող տեխնիկայի վերաբերյալ 

ստացվել են տարաբնույթ կարծիքներ: Ոմանք նշում են, որ անհրաժեշտության 

դեպքում սայլակներ և այլ տեխնիկա տրամադրվում է և սայլակների խնդիր չկա: Ընդ 

որում երեխաներին սայլակներ և այլ տեխնիկա տրամադրվում է ինչպես պետական 

բյուջեի շրջանակներում, այնպես էլ մի շարք միջազգային կազմակերպությունների 

աջակցությամբ: Ոմանք էլ նշում են, որ դեռ երեխաներ կան, ովքեր սայլակի կարիք 

ունեն և խնդիրը աշխատանքի համակարգման մեջ է:  

«Սկզբում սայլակի կամ կանգնակի կարիք չի եղել, հետո երբ անհրաժեշտություն 

առաջացավ, հիվանդանոցից անվճար տվեցին» (ծնող):  

«Չեմ կարծում, որ քաղաքում սայլակի խնդիր կա» (փորձագետ): 

«Հիմա, օրինակ, սայլակ է պետք երեխային, մի սայլակ ուներ թողեցինք դպրոցում, 

որովհետև տաքսու վարորդներ կան, որ չեն թողնում սայլակը դնենք մեքենայի մեջ: Ստիպված 
մի սայլակը թողնում ենք դպրոցում, որ էնտեղ օգտագործի» (ծնող):  

«Սայլակը լինում է, որ հարմար չի լինում մեջքի մասում, ավելի հարմար սայլակ կուզեի 

ունենալ» (երեխա):  

«Կարծում եմ խնդիրը աշխատանքի համակարգման մեջ է: Այսօր հինգ 

կազմակերպություն սայլակ է բաժանում, բայց նորից կան մարդիկ, ովքեր սայլակի կարիք 

ունեն: Ես ինքս տեսել եմ ընտանիք, որ մի երեխայի համար չորս սայլակ ունի, իսկ ընտանիք 

կա, ընդհանրապես չունի (փորձագետ): 

«Հաշմանդամության կարգ ունեցող անձանց պրոթեզաօրթոպեդիկ սարքեր 

տրամադրվում են անվճար պետության կողմից: Հաճախ են լինում դեպքեր, երբ դիմում են 

սարքեր ստանալու համար բավականին ուշացած» (փորձագետ): 

 

Տրանսպորտային միջոցների հասանելիություն 

Քաղաքը չունի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար մատչելի 

տրանսպորտային միջոցներ, ինչի արդյունքում երեխաները հիմնականում չեն օգտվում 

հասարակական տրանսպորտից: Կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք 

ձեռք են բերել տրանսպորտային միջոցներ և որոնք հիմնականում ծառայում են 
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կազմակերպությունների շրջանակներում գործող ցերեկային կենտրոնների 

այցելությունները ապահովելու համար: Թեև դա որոշակի չափով լուծում է երեխաների 

տեղափոխման և ցերեկային կենտրոններից օգտվելու խնդիրը, սակայն չի կարող 

համարվել խնդրի կայուն լուծում: Այն երեխաները, ովքեր հաշմանդամություն ունեն, 

բայց կարողանում են օգտվել հասարակական տրանսպորտից, չեն ստանում որևէ 

արտոնություն և ստիպված են իրենք հոգալ տրանսպորտային ծախսերը: Խնդրի 

կայուն լուծում կարող է լինել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 

հարմարեցված տրանսպորտային միջոցների շահագործումը մարզում կամ 

հասարակական տրանսպորիտից օգտվելու համար երեխաներին համապատասխան 

արտոնությունների տրամադրումը` հավելյալ գումարի տրամադրման կամ 

կենսաթոշակի բարձրացման միջոցով:  

«Հասարակական տրանսպորտից չենք կարողանում օգտվել, որովհետև հարմար չեն 

սայլակով բարձրանալու համար: Ստիպված տաքսիներից ենք օգտվում, որը բավականին 

թանկ է (ծնող):  

«Արեգակ» կենտրոն հաճախելիս կենտրոնն է տեղափոխությունը կազմակերպում, շատ 

գոհ եմ դրա համար, բայց ուրիշ տեղ գնալու համար մենք ենք հոգում ծախսերը» (ծնող): 

«Կուզենայի, որ հաշմանդամների համար տրանսպորտը լիներ անվճար (երեխա):  

«Կարծում եմ, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ոչ թե պետք է տրամադրվի 

արտոնյալ պայմաններ տրանսպորտային միջոցներից օգտվելու համար, որովհետև դրանով 

կարծես առանձնացնում են այդ երեխաներին, այլ նրանց կենսաթոշակը պետք է այնքան բարձր 

լինի, որ կարողանան մյուսներին հավասար օգտվել տրանսպորտից և հոգալ իրենց բոլար 

կարիքները» (փորձագետ): 

«Քննարկվել է այդ հարցը քաղաքապետի հետ, 2014 թ-ի պետական ծրագրով անպայման 

կլինի մեքենա, որ կծառայի հաշմանդամություն ունեցող անձանց (փորձագետ): 

 

Բժշկական օգնություն և վերականգնողական ծրագրեր 

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնություն 

Հայաստանում առաջնային բուժսպասարկումը, որը տրամադրվում է 

պոլիկլինիկաների, գյուղական ամբուլատորիաների և այլ հաստատությունների 

կողմից, ֆինանասավորվում է պետության կողմից: Հաշմանդամություն ունեցող 

անձինք և մինչև ութ տարեկան երեխաները պատկանում են այն սոցիալապես 

անապահով և առանձին /հատուկ/ խմբերին, ովքեր իրավունք ունեն ստանալու 

պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում17: 
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Թեև հաշմանդմություն ունեցող երեխաները ունեն մի շարք արտոնություններ 

բժշկական ծառայություններից օգտվելիս, այնուամենայնիվ հետազոտության 

արդյունքները ցույց են տալիս, որ երեխաներն ու ծնողները հաճախ բախվում են 

խնդիրների: Շատ հաճախ երեխաներին անհրաժեշտ են դեղամիջոցներ, որոնք 

ներառված չեն պոլիկլինիկաների կողմից անվճար տրամադրվող դեղամիջոցների 

ցանկում: Հետևաբար ծնողները ստիպված են գնել դրանք: Հետազոտության մի շարք 

մասնակիցներ մատնանշել են առողջապահական հաստատություններում ոչ ֆորմալ 

վճարներ կատարելու անհրաժեշտության մասին: Որոշ դեպքերում ծնողների 

բողոքներն արդարացված են, որոշ դեպքերում էլ ոչ ֆորմալ վճարներ կատարվում են 

ծնողների կողմից հարմարվողական մոտեցման գերակայության և անհրաժեշտ 

ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայության պատճառով:  

«Շատ հաճախ ծնողները ստիպված են գնել դեղամիջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են 

երեխային, բայց որոնք ներառված չեն անվճար տրամադրվող դերորայքի ցանկում» 

(փորձագետ):  

«Պոլիկլինիկայից դեղեր ենք ստանում, որը շատ չնչին մասն է կազմում այն դեղերի, որն 

անհրաժեշտ է երեխային ու որը ես գնում եմ դեղատնից» (ծնող):  

«Թեև երեխան հաշմանդամության կարգավիճակ ունի, բայց բժշկական 

ծառայություններից օգտվելիս ոչ մի արտոնությունից չենք օգտվում: Ինչպես մյուսները, 

վճարում ենք: Անունով ամեն ինչ անվճար է հաշմանդամություն ունեցող երեխայի համար, 

բայց երբ հասնում է հերթը ծառայությունից օգտվելուն, ամեն ինչ վճարովի է դառնում» (ծնող):  

«Ստացիոնար բուժում ստանալու համար հիվանդանոց պետք է ներկայացնել ուղեգիր 

այն հիմնավորմամբ, որ ստացիոնար բուժման կարիք կա, իհարկե եթե կյանքին սպառնացող 

անհետաձգելի դեպքեր չեն: Անհրաժեշտ է մարդկանց լիարժեք տեղեկատվություն տրամադրել 
պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում 

ստանալու կարգի մասին: Շատ հաճախ մարդիկ լիարժեք պատկերացում չունեն 

ընթացակարգի մասին» (փորձագետ): 

«Կարծում եմ, որ մարդիկ շատ հաճախ իրենք են նպաստում, որ ստվերային երևույթները 

մնան մեր հասարակությունում» (փորձագետ): 

«Որոշակի հիվանդությունների համար պետության կողմից հիվանդանոցներին 

հատկացվում է որոշակի գումար, սակայն անգամ եթե այդ գումարն արդեն սպառվել է, 
հիվանդանոցը իրավունք չունի հիվանդին չընդունել: Չկա որևէ օրենսդրական ակտ, որը 

կսահմանի, թե որ դեպքերում հիվանդանոցը կարող է մերժել հիվանդին» (փորձագետ): 

Վերականգնման օգնության ծրագրեր 

Գյումրիում գործում են ինչպես մասնավոր վերականգնողական կենտրոններ, 

այնպես էլ պետության կողմից ֆինանսավորվող Արիե Կուպերստոկի անվան 

վերականգնողական կենտրոնը: Հետազոտության մի շարք մասնակիցներ մատնանշել 
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են տվյալ կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունների ոչ բավարար որակի և 

շրջանառվող ստվերային գումարների մասին, ինչը հսկայական խոչընդոտ է 

հանդիսանում ծառայությունից հետագայում օգտվելու հարցում:  

«Շատ հաճախ Գյումրիում գործող վերականագնողական կենտրոն ենք գնում, 

վարժություններ են անում: Տարվա մեջ չորս կամ հինգ անգամ, մի կուրսը քսանից քսանհինգ 

օր տևողությամբ» (ծնող):  

«Հաճախ վերականգնողական կենտրոն էի տանում երեխաին: Բայց երկու տարի տարա 

ու ոչ մի փոփոխություն չէի տեսնում: Անիմաստ գումար էի ծախսում: Ինքը իրականում 

անվճար է, բայց գումար էին ուզում: Միշտ ամեն կուրսը անցնելուց 5.000-10.000 դրամ եմ 

տվել: Եթե չտաս, վերաբերմունքն արդեն ուրիշ է լինում: Կամ եթե չտաս, միգուցե էդ անգամ 

նորմալ սպասարկեն, բայց հաջորդ անգամ կկանչեն մի տարի հետո» (ծնող):  

«Ծնողները հիմնականում գոհ չեն վերականգնողական կենտրոնի ծառայություններից: 

Քաղաքում մասնավոր վերականգնողական կենտրոններ կան, որոնց մասնագետների կողմից 
տրամադրված ծառայություններն ավելի արդյունավետ են (փորձագետ):  

«ԲՍՓՀ-ն իր եզրակացության մեջ նշում է անհատական բժշկական, սոցիալական, 

մասնագիտական վերականգնողական ողջ ծրագիրը, որը երեխան պետք է անցնի մինչ հաջորդ 

փորձաքննությունը: Սակայն հերթական փորձաքննության ժամանակ պարզվում է, որ երեխան 

չի ստացել այդ վերականգնողական ծրագրերը: Հիմնականում ծնողները որպես պատճառ 

նշում են ֆինանսական միջոցների բացակայությունը» (փորձագետ): 

Առողջարանային ուղեգրերի տրամադրում 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և երեխաներին ՀՀ ԱՆ-ի կողմից 

Մարզպետարանի համաձայնությամբ տրամադրվում են առողջարանային ուղեգրեր: 

Հատազոտության մասնակիցների մեծ մասի հավաստմամբ` բավարար թվով ուղեգրեր 

նախատեսված չեն, հետևավար բավականին մեծ թվով մարդիկ մերժում են ստանում: 

Բացի այդ, այստեղ ևս նշվում է շրջանառվող ստվերային գումարների մասին: 

«Մի անգամ ուզեցի ուղեգիր վերցնել Ջերմուկի առողջարան գնալու համար, ասեցին տեղ 

չկա… սպասեք, երբ կլինի, կկանչենք: Բայց մտածում եմ, որ գումար առաջարկեինք, երևի 

կտաին: Ես մի ծնող գիտեմ, որ գումար են տվել ուղեգիր վերցնելու համար» (ծնող):  

«Երեխային վիրահատությունից հետո պետք էր առողջարանում վերականգնողական 

կուրս անցնել: Դիմեցի, ասեցին պետպատվերով տեղ չկա: Ես էլ ստիպված վճարեցի, որ կուրսն 

անցնի, որովհետև վիրահատությունից հետո պետք էր» (ծնող):  

«Շատ քիչ երեխաներ են ստացել առողջարանային ուղեգրեր, եթե ամեն ինչ կարգին լիներ 

էդ ոլորտում, շատերը կգնաին» (փորձագետ):  

«Առողջարանային ուղեգրեր տրամադրվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց և 

երեխաներին Մարզպետարանի առողջապահության բաժնի կողմից, բայց բավարար թվով 

ուղեգրեր նախատեսված չէ տրամադրել, հետևաբար հաճախ մարդիկ մերժում են ստանում» 

(փորձագետ):  
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Տեղակացվածության աստիճան և իրավունքների վերականգնում 

Տեղեկատվական բաց 

Ընդհանուր առմամբ ոլորտում առկա է տեղեկատվական բաց հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների համար հասանելի սոցիալական պաշտպանության 

ծառայությունների և այդ ծառայություններից օգտվելու ընթացակարգերի վերաբերյալ: 

Տեղեկատվական բացն առավել մեծ է այն ծնողների մոտ, ում երեխաներն ընդգրկված 

չեն սոցիալական սպասարկման ծրագրերում` չեն օգտվում ցերեկային կենտրոնների 

ծառայություններից: Թեև վերջին տարիներին այս առումով նկատվել է որոշակի 

առաջընթաց և շնորհիվ ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող 

կազմակերպությունների այժմ տեղեկատվությունն ավելի հասանելի է, 

այնուամենայնիվ հաշմանդամություն ունեցող շատ երեխաներ և ծնողներ 

շարունակում են անտեղյակ մնալ իրենց իրավունքների և հասանելի 

ծառայությունների վերաբերյալ:  

«Տեղյակ չեմ ընդհանրապես ինչից կարող ենք օգտվել, կցանկանայի ավելի շատ իմանալ 
իրավունքների մասին» (ծնող):  

«Հաճախ է լինում, որ կողքից լսում եմ, որ ուրիշ երեխաներ շատ ավելի լայն 

ծառայություններից են օգտվում: Երևի ես պետք է ակտիվ լինեմ, որ իմանամ ինչ է հասնում 

երեխային» (ծնող):  

«Ինֆորմացիոն բաց կա, շատ հաճախ ծնողները չգիտեն ինչ ծառայություններ կան իրենց 
երեխաների համար: Պետական կառույցները պետք է շատ ինֆորմացիա տան, որ մարդիկ 

իմանան որտեղ ինչ ծառայություններից կարող են օգտվել: Վերջին տարիներին ես այդ 

առումով դրական փոփոխություն տեսնում եմ (փորձագետ):  

«Նախկինում տեղեկատվական բացն ավելի մեծ էր, հիմա` շնորհիվ պետական 

կառույցների և ոլորտում ակտիվ գործող հասարակական կազմակերպությունների կողմից 
տրվող տեղեկատվության և մատուցվող ծառայություների, ինֆորմացիան շատ ավելի մատչելի 

է» (փորձագետ):  

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության էլեկտրոնային կայքում 

մարդիկ կարող են գտնել իրենց հետաքրքրող ցանկացած ինֆորմացիա կամ տարածքային 

պոլիկլինիկաները կարող են ինֆորմացիա տրամադրել» (փորձագետ): 

Խախտված իրավունքի վերականգնում  

Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ շատ 

հաճախ մարդիկ հետամուտ չեն լինում խախտված իրավունքների վերականգնման 

հարցում` հաջողության հասնելու մեջ անվստահության ու հուսահատության 
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պատճառով: Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խախտված իրավունքների 

վերկանգնման գործում կարևորվում է և հաշմանդամութուն ունեցող անձանց, և 

ծնողների, և ոլորտում գործունենություն ծավալող կազմակերպությունների դերը: 

Հետազոտության մասնակիցների կողմից նշվում է, որ համատեղ ջանքերով հնարավոր 

է հասնել արդյունքի և ապահովել բարեկեցիկ կյանք երեխաների համար:  

«Շատ հաճախ մարդիկ չեն դիմում, որովհետև անվստահություն կա, որ իրենց խնդիրը 

լուծում կգտնի: Մի քանի անգամ դիմել են տարբեր կառույցներ խնդիր ունենալու դեպքում, 

լուծում չի ստացել, հետևաբար մարդիկ հիասթափվում են ու ձևավորվում է անվստահություն 

պետական կառույցների նկատմամբ (փորձագետ): 

«Հայաստանում գործում է մի օրենք…որ չկան օրենքներ (երեխա): 

«Ես մենակ ոչինչ չեմ կարող անել երեխայի խախտված իրավունքը վերականգնելու 
գործում: Եթե դիմեմ ՀԿ-ներին, մի գուցե օգնեն, բայց երբևէ չեմ դիմել: Պետության վրա հույս 

դնել չի լինի, մանավանդ մեր պետության: Էնքան պիտի չլեն… էստեղից էնտեղ, էս թուղթը, էն 

թուղթը, ու վերջում էլ արդյունք չլինի» (ծնող):  

«Պետք է ծնողներն էլ հետևողական լինեն, որովհետև ուր գնում ես, ասում են գնա, 

սպասի հետո կզանգենք: Եթե ես չզանգեմ կամ չգնամ, իրենք հաստատ չեն զանգի» (ծնող):  

«Ամեն տեղ ու ամեն ժամ են իրենց իրավունքները խախտվում: Եթե խնդրով զբաղվող 

կազմակորպություններ շատ լինեն, կկարողանանք ինչ-որ բանի հասնել» (ծնող):  

Անհրաժեշտ մեխանիզմենր 

Հետազոտության մասնակիցները կողմից նշվել է, որ անհրաժեշտ է ստեղծել 

գործուն մեխանիզմներ` հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար առկա 

սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման և 

խախտված իրավունքների վերկանգնման համար: Մասնավորպաես նշվել է, որ պետք 

է խրախուսել ծնողներին դիմել համապատասխան կառույցների օգնությանը, եթե 

վերջիններս բախվում են իրավունքերի ոտնահարման դեպքերի: Կարևորվել է նաև 

սոցիալական պաշտպանության ծառայությունների գործունեության վերահսկման 

գործուն մեխանիզմենրի ստեղծումը և դրանց գործունեության անընդհատության 

ապահովումը:  

«ՀԿ-ները պետք է խրախուսեն ծնողներին, որ դիմեն իրենց, եթե խնդիրների են բախվում: 

Եթե կազմակերպության ուժերից վեր լինի խնդիրը լուծել, կարող է այլ կառույցների 

օգնությանը դիմել» (փորձագետ): 

«Շատ հաճախ խնդիրներ առաջանում են վերահսկողության բացակայության 

արդյունքում: Օրինակ` թեքահարթակ կառուցվել է, բայց չի փորձարկվել արդյո՞ք հարմար է 
օգտագործման համար, թե` ոչ: Հետևաբար կատարված աշխատանքի վերահսկման 

մեխանիզմներ պետք է ստեղծել» (փորձագետ): 

«Լավ կլիներ, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց Շիրակի մարզային 

հանձնաժողովի նիստերը լինեին ավելի հաճախ, ոչ թե երկու-երեք ամիսը մեկ անգամ, քանի որ 
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խնդիրները շատ են» (փորձագետ): 
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Առաջարկություններ 

Հիմնվելով հետազոտության արդյունքների վրա՝ մշակվել են հետևյալ 

առաջարկությունները հաշմանդամության ունեցող երեխաների համար Գյումրիում 

գործող սոցիալական պաշտպանության ծառայությունների արդյունավետության 

բարձրացման համար: Առաջարկությունները բերված են ոչ թե ըստ առաջնայնության, 

այլ ըստ սոցիալական պաշտպանության կոմպոնենտների և հետազոտության արջև 

դրված խնդիրների:  

 Վերապատրաստել սոցիալական աշխատողներ և ընդլայնել վերջիններիս 

ներգրավումը հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին 

տրամադրվող սոցիալական աջակցության, հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների բացահայտման, սոցիալական պաշտպանության ծառայություններ 

տրամադրող կառույցների հետ ընտանիքի հարաբերման գործում: 

 Մեծացնել տեղային պոլիկլինիկաների, ընտանեկան բժիշկների դերը 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների բացահայտման, համապատասխան 

հաստատություններ ուղեգրման հարցում:  

 Տանել սոցիալ-հոգեբանական աշխատանք հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների ծնողների հետ` ուղղված երեխայի հաշմանդամություն ունենալու 

հետ կապված ներքին խարանի հաղթահարմանը: 

 Ջատագովել (advocate) հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար 

նախատեսված կենսաթոշակի չափի բարձրացման և երեխայի խնամակալի 

կարգավիճակի սահմանման և թոշակավորման համար:  

 Ներգրավել անկախ փորձագետներ և հաշմանդամության խնդրով ապրող 

մարդկանց (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ծնողներ) sարբեր պետական 

կառույցների շրջանակներում գործող հանձնաժողովների կազմում:  

 Ընդյալնել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար գործող ցերեկային 

կենտրոնների գործունեությունը և կենտրոններում տրամադրվող 

վերականագնողական ծառայությունները: 

 Տրամադրել սոցիալական սպասարկաման ծառայություններ տնային 

պայմաններում, հատկապես` սոցիալ-հոգեբանական օգնություն և բժշկական 

օգնություն ու սպասարկում 

 Համակարգել ոլորտում գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների 

գործունեությունը` տրամադրված ծառայությունների կրկնումից խուսափելու 
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համար: 

 Ջատագովել (advocate) պետության կողմից հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների համար մատչելի տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև կարիքին 

համապատասխան առողջարանային ուղեգրերի տրամադրման համար: 

 Բարձացնել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և 

ծնողների/խնամանակալների տեղեկացվածության աստիճանը Գյումրիում 

գործող սոցիալական պաշտպանության ծառայությունների և ծրագրերի, ինչպես 

նաև այդ ծառայություներից օգտվելու ընթացակարգերի վերաբերյալ` 

հեռուստատեսային հաղորդումների, տեղեկատվական նյութերի, հատուկ 

դասընթացների և այլ միջոցներով:  

 Իրազեկել հանրությանը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքների 

վերականգնման դրական դեպքերի մասին, ինչը և կխթանի նոր դեպքերի 

բացահայտումը, և կկանխի հետագայում նմանատիպ դեպքերի կրկնումը: 

 Ստեղծել և ապահովել «Անկախ Հանրային Վերահսկման Խմբերի» (Independent 

Public Monitoring Groups) գործունեությունը մարզում, որոնք պարբերաբար 

կիրականացնեն սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի վերահսկում ու 

գնահատում և կարձագանքեն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

իրավունքների խախտման դեպքերին:  
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Հավելվածներ 

Հավելված 1. Հետազոտության մասնակիցների ցանկ 

 

Խումբ Կազմակերպություն, Պաշտոն 

 

Հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաներ 

Անունները չեն հրապարակվում` գաղտնապահության 

սկզբունքից ելնելով 

Հաշմանդամություն 

ունեցող երեխաների 

ծնողներ 

Անունները չեն հրապարակվում` գաղտնապահության 

սկզբունքից ելնելով 

Փորձագետ Գյումրու Ավստրիական մանկական հիվանդանոց, 

գործադիր տնօրեն 

Փորձագետ Գյումրու քաղաքապետարան, Սոցիալական բաժին, 

ներկայացուցիչ 

Փորձագետ «Ինտեր-օրթո» ՍՊԸ պրոթեզավորման կենտրոնի 

Գյումրու մասնաճյուղ, ներկայացուցիչ 

Փորձագետ «Հայկական Կարիտաս» ՀԿ, «Արեգակ» ցերեկային 

խնամքի կենտրոն, սոցիալական աշխատող 

Փորձագետ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, 

ներկայացուցիչ 

Փորձագետ Շիրակի մարզի թիվ 2 ԲՍՓՀ, նախագահ 

 

Փորձագետ Շիրակի մարզպետարան, «Երեխաների, կանանց և 

ընտանիքի պաշտպանության» բաժնի պետ 

Փորձագետ «Փյունիկ» ՀԿ, Գյումրու մասնաճյուղի գործադիր 

տնօրեն 
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Հավելված 2. Հետազոտության ընթացվում կիրառված հարցաշարեր 

 

Հարցաշար հաշմանդամ երեխաների ծնողների հետ 

խորին հարցազրույցի համար 

 

 

Անձնական տվյալներ 

Սեռ, տարիք, կրթություն, երեխայի հաշմանդամության տեսակը, երբ է երեխան 

ճանաչվել հաշմանդամ 

 

Կեսաթոշակային ապահովություն 

 Արդյո՞ք ստանում է երեխան կենսաթոշակ: Որքանո՞վ եք բավարարված 

կենսաթոշակի գումարի չափով: Որքանո՞վ է գումարը բավարարում երեխայի 

կարիքները հոգալու համար: 

Շնորհակալություն եմ հայտնում Ձեզ մեր հանդիպմանը ժամանակ տրամադրելու 

համար: «Հայկական Կարիտաս» կազմակերպությունը իրականացնում է 

հետազոտություն` ուղղված Գյումրիում գործող սոցիալական պաշտպանության 

ծառայությունների արդյունավետության գնահատմանը: Իմ անունն է 

_________________, ես կցանկանայի Ձեզ հետ քննարկել հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների համար Գյումրիում գործող սոցիալական պաշտպանության 

ծառայություններից օգտվելու Ձեր փորձը: Հարցազրույցը կտևի մեկ ժամից ոչ ավելի: Եթե 

դեմ չեք, ես կձայնագրեմ մեր հարցազրույցը, քանի որ չեմ ցանկանում կորցնել Ձեր որևէ 

նկատառում: Ձեր բոլոր պատասխանները գաղտնի են և հասանելի կլինեն միայն 

հետազոտական թիմին: Վերջնական հաշվետվության մեջ ներգրավված որևէ կարծիքի 

կողքին չի նշվի հայտնողի անունը: Դուք կարող եք ընդհատել հարցազրույցը ցանկացած 

պահի: Կցանկանա՞ք մասնակցել հարցազրույցին: 
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 Երբևէ բախվե՞լ եք խնդիրների հաշմանդամության կարգավիճակի ճանաչման և 

կենսաթոշակի ձևակերպման ընթացքում: Եթե այո, ինչպիսի՞ խնդիրներ են եղել:  

 Որքանո՞վ եք բավարարված Շիրակի մարզի բժշկասոցիալական 

փորձաքննության հանձնաժողովի աշխատանքներից: 

 Ի՞նչ է ըստ Ձեզ անհրաժեշտ հաշմանդամության կարգավիճակի ճանաչման և 

կենսաթոշակի ձևավակերպման գործընթացն ավելի հեշտացնելու/արդյունավետ 

դարձնելու համար: 

 Ստանո՞ւմ եք որևէ արտոնություն որպես երեխայի խնամակալ: Ինչպիսի՞ 

խնդիրներ եք տեսնում հաշմանդամություն ունեցող երեխայի խնամակալի 

կարգավիճակի սահմանման և թոշակավորման ապահովման ոլորտում: 

 

Սոցիալական սպասարկում 

 Ի՞նչ տիպի սոցիալական սպասարկման և խնամքի կարիք ունեք` երեխայի 

հաշմանդամության կարգավիճակից ելնելով:  

 Տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկման և խնամքի ինչպիսի՞ 

ծառայություններից եք երբևէ օգտվել:  

 Կցանկանայի՞ք ստանալ տնային պայմաններում սպասարկման հետևյալ 

տեսակները: Եթե այո, ապա ինչո՞ւ, եթե ոչ` ինչո՞ւ 

1. կենցաղային սպասարկում 

2. բժշկական օգնություն և սպասարկում 

3. սոցիալ-հոգեբանական օգնություն 

4. իրավաբանական խորհրդատվություն 

 Սոցիալական սպասարկման և խնամքի ինչպիսի՞ ցերեկային կենտրոններ են 

գործում Գյումրիում: Որքանո՞վ եք բավարարված նրանց գործունեությունից: 

Ինչպիսի՞ նոր ծառայություններ կցանկանայիք ստանալ: 

 

Սոցիալական օգնություն 

 Արդյո՞ք ընդգրկված եք ընտանեկան նպաստների համակարգում: Որքանո՞վ եք 

բավարարված համակարգի գործունեությունից: 

 Տրամադրվե՞լ է արդյոք երեխայի համար օժանդակ տեխնիկա (սայլակ, պրոթեզ, 

օրթեզ, լսողական սարք և այլն): Եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ: Եթե այո` ո՞ւմ կողմից է 
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տրամադրվել և որքանով եք բավարարված որակից և քանակից:  

 Օգտվում եք արդյո՞ք հասարակական տրանսպորտից: Ի՞նչ խնդիրների եք 

բախվում հասարակական տրանսպորտից օգտվելիս:  

 Երբևէ օգտվել եք հաշմանդամների համար նախատեսված վերականգնողական 

օգնության տրամադրման և պետական պատվերի շրջանակում 

բուժհաստատություններ ուղեգրման ծրագրերից: Եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ: 

 

Տեղեկացվածության աստիճան 

 Ըստ Ձեզ, որքանով եք տեղեկացված սոցիալական պաշտպանության մասին ՀՀ 

գործող օրենսդրությունից («Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների 

մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, «ՀՀ-ում հաշմանդամների սոցիալական 

պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք, «Հաշմանդամների սոցիալական 

պաշտպանության 2006-2015 թվականների ռազմավարություն») 

 Ի՞նչ դեր ունեն հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ընտանիքի 

անդամները/խնամակալները, հասարակական կազմակերպությունները, 

պետական կառույցները գործող օրենսդրության վերաբերյալ 

հաշմանդամների/խնամալակների տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացման 

հարցում:  

 Եթե խախտվել է հաշմանդամ երեխայի իրավունքը, ի՞նչ դեր ունեն 

հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ընտանիքի անդամները/խնամակալները, 

հասարակական կազմակերպությունները երեխայի իրավունքների 

պաշտպանության և խախտված իրավունքի վերականգման հարցում: 
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Հարցաշար ոլարտում գործունեություն ծավալող շահագրգիռ կողմերի 

ներկայացուցիչների հետ խորին հարցազրույցի համար 

 

Ընդհանուր տվյալներ 

 Ո՞ր կազմակերպությունում եք աշխատում: 

 Ո՞րն է ձեր դերը տվյալ կազմակերպությունում/պարտավորությունները: 

 

Կեսաթոշակային ապահովություն 

 Ի՞նչ եք կարծում արդյո՞ք բոլոր հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

հաշմանդամությունն է վկայագրված: Եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ: Ի՞նչ խոչընդոտներ կան 

երեխաների հաշմանդամության վկայագրման գործընթացում:  

 Ինչ եք կարծում, արդյո՞ք բոլոր հաշմանդամության կարգավիճակ ունեցող 

երեխաներն են ստանում կենսաթոշակ: Ո՞րքան է կազմում հաշմանդամ 

երեխաների կենսաթոշակը: Որքանո՞վ է այդ գումարը բավարար երեխայի 

կենսագործունեության մինիմալ կարիքները բավարարելու համար:  

 Ի՞նչ խնդիրների են բախվում երեխաների ծնողները/խնամակալները 

Շնորհակալություն եմ հայտնում Ձեզ մեր հանդիպմանը ժամանակ տրամադրելու 

համար: «Հայկական Կարիտաս» կազմակերպությունը իրականացնում է 

հետազոտություն` ուղղված Գյումրիում գործող սոցիալական պաշտպանության 

ծառայությունների արդյունավետության գնահատմանը: Իմ անունն է 

_________________, ես կցանկանայի Ձեզ հետ քննարկել հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաների համար Գյումրիում գործող սոցիալական պաշտպանության 

ծառայությունների վերաբերյալ Ձեր կարծիքը: Հարցազրույցը կտևի մեկ ժամից ոչ ավելի: 

Եթե դեմ չեք, ես կձայնագրեմ մեր հարցազրույցը, քանի որ չեմ ցանկանում կորցնել Ձեր 

որևէ նկատառում: Ձեր բոլոր պատասխանները գաղտնի են և հասանելի կլինեն միայն 

հետազոտական թիմին: Վերջնական հաշվետվության մեջ ներգրավված որևէ կարծիքի 

կողքին չի նշվի հայտնողի անունը: Դուք կարող եք ընդհատել հարցազրույցը ցանկացած 

պահի: Կցանկանա՞ք մասնակցել հարցազրույցին: 
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հաշմանդամության կարգավիճակի ճանաչման և կենսաթոշակի ձևակերպման 

ընթացքում:  

 Որքանո՞վ է բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման կարգը 

հասկանալի ու մատչելի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

ծնողների/խնամակալների համար: 

 Ի՞նչ է ըստ Ձեզ անհրաժեշտ հաշմանդամության կարգավիճակի ճանաչման և 

կենսաթոշակի ձևավակերպման գործընթացն ավելի հեշտացնելու/արդյունավետ 

դարձնելու համար: 

 Ինչպիսի՞ խնդիրներ եք տեսնում հաշմանդամություն ունեցող երեխայի 

խնամակալի կարգավիճակի սահմանման և թոշակավորման ապահովման 

ոլորտում: 

 

Սոցիալական սպասարկում 

 Ի՞նչ տիպի սոցիալական սպասարկման և խնամքի ծառայություններ են գործում 

Գյումրիում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար: Տրամադրվո՞ւմ է 

արդյոք  

1. կենցաղային սպասարկում 

2. բժշկական օգնություն և սպասարկում 

3. սոցիալ-հոգեբանական օգնություն 

4. իրավաբանական խորհրդատվություն 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին: Եթե այո, 

ապա ո՞ւմ կողմից:  

 Տնային պայմաններում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար 

սոցիալական սպասարկման և խնամքի ինչպիսի՞ ծառայություններ են գործում 

Գյումրիում: 

 Սոցիալական սպասարկման և խնամքի ինչպիսի՞ ցերեկային կենտրոններ են 

գործում Գյումրիում: Ինչպե՞ս կգնահատեիք դրանց գործունեության 

արդյունավետությունը: 

 Ինչպիսի՞ նոր ծառայություններ կցանկանայիք տեսնել Գյումրիում 

հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար:  

 Տարբերություն կա արդյոք Երևանում և Գյումրիում տրամադրվող սոցիալական 

սպասարկման և խնամքի ծառայությունների միջև: Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ 
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տարբերություն եք տեսնում: 

 

 

 

Սոցիալական օգնություն 

 Ինչ եք կարծում, արդյո՞ք բոլոր հաշմանդամություն ունեցող անապահով 

երեխաներն են ընդգրկված ընտանեկան նպաստների համակարգում: Ինչպիսի՞ 

խնդիրներ են առաջանում ընտանեկան նպաստների համակարգի ներգրավվելիս: 

 Արդյո՞ք երեխաները ստանում են անհրաժեշտ օժանդակ տեխնիկա (սայլակ, 

պրոթեզ, օրթեզ, լսողական սարք և այլն): Եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ: Եթե այո` ո՞ւմ 

կողմից է տրամադրվում:  

 Ի՞նչ խնդիրների են բախվում հաշմանդամ երեխաներն ու ծնողները 

հասարակական տրանսպորտից օգտվելիս:  

 Ի՞նչ խնդիրների հետ են բախվում երեխաները հաշմանդամների համար 

նախատեսված վերականգնողական օգնության տրամադրման և պետական 

պատվերի շրջանակում բուժհաստատություններ ուղեգրման ծրագրերից 

օգտվելիս:  

 

Տեղեկացվածության աստիճան 

 Ըստ Ձեզ, որքանով են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ու ծնողները 

տեղեկացված սոցիալական պաշտպանության մասին ՀՀ գործող 

օրենսդրությունից («Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» 

ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, «ՀՀ-ում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 

մասին» ՀՀ օրենք, «Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2006-2015 

թվականների ռազմավարություն»): 

 Ի՞նչ դեր ունեն հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ընտանիքի 

անդամները/խնամակալները, հասարակական կազմակերպությունները, 

պետական կառույցները գործող օրենսդրության վերաբերյալ 

հաշմանդամների/խնամալակների տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացման 

հարցում:  

 Եթե խախտվել է հաշմանդամ երեխայի իրավունքը, ի՞նչ դեր ունեն 
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հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ընտանիքի անդամները/խնամակալները, 

հասարակական կազմակերպությունները երեխայի իրավունքների 

պաշտպանության և խախտված իրավունքի վերականգման հարցում: 

 Գործո՞ւմ է արդյոք հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարզային 

հանձնաժողով Շիրակում:  

 

Հարցաշար հաշմանդամ երեխաների հետ 

խորին հարցազրույցի համար 

 

Անձնական տվյալներ 

Սեռ, տարիք, կրթություն 

 

Կենսաթոշակային ապահովություն 

 Լսել եք արդյոք, որ Ձեր ծնողները բախվել են խնդիրների հաշմանդամության 

կարգավիճակի ճանաչման և կենսաթոշակի ձևակերպման ընթացքում: Եթե այո, 

ինչպիսի՞ խնդիրներ են եղել:  

 Ի՞նչ է ըստ Ձեզ անհրաժեշտ հաշմանդամության կարգավիճակի ճանաչման և 

կենսաթոշակի ձևավակերպման գործընթացն ավելի հեշտացնելու/արդյունավետ 

Շնորհակալություն եմ հայտնում Ձեզ մեր հանդիպմանը ժամանակ տրամադրելու 

համար: «Հայկական Կարիտաս» կազմակերպությունը իրականացնում է 

հետազոտություն` ուղղված Գյումրիում գործող սոցիալական պաշտպանության 

ծառայությունների ուսումնասիրմանը: Իմ անունն է _________________: 

Հարցազրույցը կտևի կես ժամից ոչ ավելի: Եթե դեմ չեք, ես կձայնագրեմ մեր 

հարցազրույցը, քանի որ չեմ ցանկանում կորցնել Ձեր որևէ նկատառում: Ձեր բոլոր 

պատասխանները գաղտնի են և հասանելի կլինեն միայն հետազոտական թիմին: 

Վերջնական հաշվետվության մեջ ներգրավված որևէ կարծիքի կողքին չի նշվի 

հայտնողի անունը: Դուք կարող եք ընդհատել հարցազրույցը ցանկացած պահի: 

Կցանկանա՞ք մասնակցել հարցազրույցին: 



 

                                                                                                                                                                                42                           

դարձնելու համար: 

 

Սոցիալական սպասարկում 

 Ի՞նչ տիպի սոցիալական սպասարկման և խնամք կցանկանայիք ստանալ:  

 Կցանկանայի՞ք ստանալ տնային պայմաններում սպասարկման հետևյալ 

տեսակները: Եթե այո, ապա ինչո՞ւ, եթե ոչ` ինչո՞ւ 

1. կենցաղային սպասարկում 

2. բժշկական օգնություն և սպասարկում 

3. սոցիալ-հոգեբանական օգնություն 

4. իրավաբանական խորհրդատվություն 

 Սոցիալական սպասարկման և խնամքի ինչպիսի՞ ցերեկային կենտրոններից եք 

օգտվում: Որքանո՞վ եք բավարարված նրանց գործունեությունից: Ինչպիսի՞ նոր 

ծառայություններ կցանկանայիք ստանալ: 

 

Սոցիալական օգնություն 

 Արդյո՞ք ընդգրկված եք ընտանեկան նպաստների համակարգում: Որքանո՞վ եք 

բավարարված այդ համակարգից: 

 Երբևէ ստացել ե՞ք օժանդակ տեխնիկա (սայլակ, պրոթեզ, օրթեզ, լսողական սարք 

և այլն): Եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ: Եթե այո` ո՞ւմ կողմից է տրամադրվել և որքանով եք 

բավարարված որակից և քանակից:  

 Օգտվում եք արդյո՞ք հասարակական տրանսպորտից: Ի՞նչ խնդիրների եք 

բախվում հասարակական տրանսպորտից օգտվելիս:  

 Երբևէ օգտվել ե՞ք որևէ վերականգնողական օգնության ծառայությունից: Եթե այո, 

որքանո՞վ եք բավարարված այդ ծառայությունից:  

 

Տեղեկացվածության աստիճան 

 Կցանկանայի՞ք ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ Ձեր իրավունքնեի մասին: 

Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ տեղեկատվություն կցանկանայիք ստանալ և ումից:  

 Եթե խախտվել է Ձեր իրավունքը, ի՞նչ դեր ունեն ընտանիքի 

անդամները/խնամակալները, հասարակական կազմակերպությունները Ձեր 
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իրավունքների պաշտպանության և խախտված իրավունքի վերականգման 

հարցում: 
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