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Նախաբան 

Տեղեկատվական և աջակցման կենտրոն hամակցված հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց համար ծրագրի նպատակն է հնարավորություն ընձեռել Գյումրիում 

(Շիրակի մարզում) բնակվող համակցված հաշմանդամություն ունեցող 

երեխաներին, երիտասարդներին և նրանց ընտանիքներին ներգրավվել 

հասարակության մեջ և արժանանալ հավասար վերաբերմունքի: 

Համաձայն Ազգային Վիճակագրական տվյալների և ՄԱԿ-ի մանկական 

հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի վերլուծած տվյալների հաշմանդամ 

երեխաների 70%-ը ապրում են աղքատության շեմից ներքև և 13%-ը ապրում են 

ծայրահեղ աղքատության մեջ: Լինելով հետ-սովետական երկիր Հայաստանը դեռևս 

չունի սոցիալական պաշտպանության համակարգ` նախատեսված հաշմանդամ 

անձանց համար: Կան օրենքներ, բայց դրանք իրականում չեն իրականացվում` 

մեխանիզմների բացակայության պատճառով: 

Հայկական Կարիտասը խորապես մտահոգված է այս իրավիճակով և պլանավորում 

է իր ներգրավածությունը ունենալ բոլոր շերտերում, որպեսզի զգալի 

բարեփոխումներ բերի այս դաշտում: Ծրագիրը կաջակցի հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքներին` տրամադրելով տեղեկատվություն, 

խորհրդատվություն և ուսուցում` ապահովելով նրանց հասարակական 

ներգրավվածությունը: Այն կնպաստի ստեղծելու դրական վերաբերմունք 

հաշմանդամության հանդեպ և արագացնելու նրանց հասարակական 

ներգրավվածության ընթացքը:  

Սույն հետազոտությունը կատարվել է Հայկական Կարիտասի “Արեգակ” óերեկային 

խնամքի կենտրոն համակցված հաշմանդամությամն ունեցող երեխաների համար 

Գյումրիում: Հավելյալ տեղեկությունների համար այցելել 

http://www.caritasarm.am/hy/projects/social-protection/children/aregak էլեկտրոնային 

կայք էջը:  

http://www.caritasarm.am/hy/projects/social-protection/children/aregak
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Հետազոտության նպատակը, թիրախ խումբը և մեթոդաբանությունը 

Հետազոտման նպատակն է հաշմանդամ երեխաների ծնողների շրջանում վերծանել 

հաշմանդամ երեխայի հանդեպ առավել հաճախ դրսևորվող խտրականության 

ձևերը, ծնողների իրավագիտակցությունը և տեղեկացվածությունը, ինչպես նաև 

ծնողի գնահատմամբ ներառական կրթության արդյունավետությունը: 

Հետազոտության կարևորությունը կայանում է նրանում, որ ծնողին 

հնարավորություն է ընձեռվում առաջ քաշել այն արտոնությունների ցանկը, որի 

բացակայությունն անմիջականորեն ազդում է հաշմանդամ երեխայի ընտանիքի 

սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի և բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա: 

Այսպիսով, հաշմանդամություն ունեցող երեխայի ծնողի կարծիքը դառնում է 

առաջնային` հնարավորություն տալով անմիջականորեն մասնակցել 

հաշմանդամությանն առնչվող արտոնությունների սահմանմանը: 

Թիրախ խումբը համակցված հաշմանդամությամբ երեխաներն են, որոնք առավել 

խոցելի են, պահանջում են անդադար խնամք, դեղորայքային և վիրահատական 

միջամտություններ: Համակցված հաշմանդամությամբ երեխայի խնամքը 

հիմնականում հոգում են ծնողները և շատ հաճախ սոցիալական վիճակը ուղղակի 

ազդեցություն է ունենում հաշմանդամ երեխայի բուժման հետագա ընթացքի վրա: 

Շիրակի մարզը ՀՀ աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող մարզն է, աչքի է 

ընկնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մասնավորապես երեխաների մեծ 

թվաքանակով: Մասնագետները դա բացատրում են 1988 թվականի աղետալի 

երկրաշարժի, մարզում տիրող սոցիալական ծանր պայմանների, 

անօթևանության/ժամանակավոր կացարաններում բնակվելու, ժամանակին բժշկին 

չդիմելու և այլ պատճառներով:   

Հետազոտման մեթոդը` հարցաշար/բաց հարցերով/ տես Հավելված 1, անհատական և 

խմբային զրույցներ: Հետազոտությունն անցկացվել է «Արեգակ» óերեկային խնամքի 

կենտրոնի սաների ծնողների շրջանում: Հարցվողների թիվը` 32 ծնող: 
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ՀՀ հաշմանդամությանն առնչվող իրավական կարգավորումները 

- ՀՀ-ում հաշմանդամությանն առնչվող հիմնական օրենքներն են` 

- Հաշմանդամների սոցիալակական պաշտպանության մասին օրենքը (1993թ., 

փոփոխված`1994, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2010թվականներին); 

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիա 

(2007,ՄԱԿ, Նյու Յորք), 

- Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ օրենք, (1996թ. 

փոփոխված 2000թ.), 

- Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական 

պաշտպանության մասին ՀՀ օրենք / Աշխատանքային Օրենսգիրք/, 

- Ձեռնարկատիրական գործունեության պետական գրանցման համար 

գործազուրկներին և հաշմանդամներին ֆինանսական աջակցություն 

տրամադրելու կարգ /Աշխատանքային Օրենսգիրք/, 

- Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց 

կրթության մասին ՀՀ օրենք /Կրթության մասին ՀՀ օրենք/: 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց առնչվող իրավունքներ կան նաև ՀՀ 

Աշխատանքային օրենսգրքում, Բնակչության զբաղվածության մասին, Պետական 

կենսաթոշակների մասին, Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 

սոցիալական ապահովության մասին, Բնակչության  բժշկական  օգնության և 

սպասարկման  մասին, Կրթության  մասին և Կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին  ՀՀ օրենքներում և այլ 

իրավական ակտերում: 

Օրենսդրական մասով հաշմանդամ անձանց իրավունքները պաշտպանված են 

գրեթե բոլոր ոլորտներում, սակայն խնդիրը կայանում է դրանց կիրառելիության 

մեխանիզմների բացակայության մեջ: Ստացվում է, որ օրենքները տեսականորեն 

գոյություն ունեն, սակայն գործնականում չեն կիրառվում: Օրենքների 

անգործությունը պայմանավորված է  մեխանիզմների  անհստակությամբ, ինչպես 

նաև չկիրառելու դեպքում պատասխանատվության  ենթարկելու  մեխանիզմների  

բացակայությամբ:   
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«Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հանդեպ դրսևորվող խտրականություն  

և ծնողների իրազեկվածություն» հետազոտական վերլուծություն  
5 

Խտրականություն, դրսևորման ձևեր 

Խտրականությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանդեպ արգելվում է, 

մասնավորապես «…հաշմանդամ և մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների 

նկատմամբ…»: Իրականության մեջ այս օրենքը հաճախ հեշտորեն շրջանցվում է 

պատժելիության բացակայության և վերահսկողության պակասի պատճառով:  

Աղյուսակ 1. Առօրյա կյանքում հաշմանդամ երեխային հանդիպող 

խտրականության ձևերը. 

 

Անվճար դեղամիջոցներ 

Ըստ օրենքով սահմանված կարգի պետբյուջեի հաշվին ապահովվում և 

երաշխավորվում է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների անվճար 

բուժօգնություն, սպասարկում, դեղորայքով ապահովում... 

Ծնողների գերակշիռ մասը չի տեսել հատկացվող դեղորայքի ցանկը, ուստի ամեն 

անգամ, լսելով, որ տվյալ դեղը անվճար չի տրամադրվում, ստիպված է վճարել դրա 

համար: Ավելին, այն դեղերը, որոնք տրամադրվում են, պարբերաբար ուշացվում են 

և տրվում ոչ բավարար չափաքանակով: 

Հասարակությու

ն 

21% 

Մանկապարտեզ 

9% 

Դպրոց 

6% 

Տրանսպորտ 

25% 

Պետական 

կառույցներ 

39% 

Խտրականության ձևերը 
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Աղյուսակ 2. Տեղեկացվածությունը պետության կողմից անվճար հատկացվող 

դեղերի ցանկի մասին 

 

Իրավագիտակցությունը 

Հաշմանդամ երեխայի իրավունքների մասին տեղեկացվածությունը ծնողների 

շրջանում ցածր է, իսկ այն ծնողները, որոնք իրազեկ են, դժվարանում են կիրառել 

իրենց գիտելիքները: Զրույցի ընթացքում պարզվեց, որ ծնողներից շատերը դիմում 

են Գյումրիում գործող Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, 

տեղեկանում իրենց իրավունքների մասին և այլևս ընտանեկան նպաստ ստանալու 

համար ավանդաբար պահանջվող կաշառքը տեսուչին չեն վճարում` չտրվելով 

սպառնալիքներին: 

Աղյուսակ 3. Տեղեկացվածությունը հաշմանդամություն ունեցող երեխայի 

իրավունքների մասին: 

 

այո 

22% 

ոչ 

46% 

մասամբ 

32% 

Տեղեկացվածությունը անվճար տրամադրվող դեղերի  

ցանկի մասին 

Այո 

25% 

Ոչ 

60% 

Մասամբ 

15% 

Հաշմանդամ երեխաների ծնողների  իրավունքի 

իմացությունը 
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Ներառական կրթություն 

Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի 12-րդ կետը 

սահմանում է. «Կրթության պետական համակարգի մարմինները սոցիալական 

ապահովության եւ առողջապահության մարմինների հետ համատեղ հաշմանդամի 

վերականգնման անհատական ծրագրին համապատաuխան ապահովում են 

հաշմանդամ երեխաների նախադպրոցական դաստիարակությունը, 

հաշմանդամների միջնակարգ, միջնակարգ-մասնագիտական եւ բարձրագույն 

կրթություն ստանալու համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը»: Հարցված 

ծնողներից ոչ մեկի հաշմանդամություն ունեցող երեխան չի հաճախում պետական 

նախակրթարան` մասնագետների և պայմանների բացակայության, ինչպես նաև  

վերաբերմունքային խոչընդոտների պատճառով: 

Ներառական կրթության հասանելիությունը ծնողների կողմից գնահատվել է 

հետևայլ կերպ. 

Աղյուսակ  4. Ներառական կրթության արդյունավետությունը 

 

Ներառական կրթության հասանելիության հիմնական խոչընդոտը տրանսպորտն է: 

Հանրային տրանսպորտը հաշմանդամին հարմարեցված չէ, իսկ պետության կողմից 

տրամադրվող ճանապարհածախսը չի բավականացնում ամեն օր վարձու 

մեքենային /տաքսի/ վճարելու համար: Ծնողների պնդմամբ երեխաները դպրոցում 

սնվելու կարիք չունեն, մանավանդ երբ դասարանում միայն հաշմանդամ 

երեխաներին է սնունդը հատկացվում` երեխային դնելով անհարմար դրության մեջ: 

Ծնողներն առաջարկում են, որ ներառական դպրոցներն ունենան հարմարեցված 

լավ 

15% 

վատ 

37% 

չեմ 

օգտվում 

22% 

փոփոխությունների 

կարիք ունի 

26% 

Ներառական կրթության մասին 
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տրանսպորտ, որը երեխաներին դպրոց կբերի և կտանի տուն: 

Արտոնություններ 

Հաշմանդամությանն առնչվող օրենքներում (ՀՀ-ում հաշմանդամների սոցիալական 

պաշտպանության մասին օրենք, ՀՀ-ում հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին ՀՀ օրենքի 

նախագիծ, և այլն) չեն սահմանվում արտոնություններ հաշմանդամ երեխաների 

ընտանիքների համար: Ընտանիքների գերակշիռ մասում մայրերը չեն աշխատում, 

դժվարանում են վճարել կոմունալ վճարները, ստացած թոշակը և նպաստը չեն 

բավարարում նվազագույն ծախսերը հոգալու, և այլն: Ծնողների կողմից 

առաջարկվեց նաև սահմանել երեխայի խնամակալին/մորը որոշակի ամսեկան 

թոշակ, տնակներում բնակվող կամ փաստացի անօթևան չճանաչված, սակայն 

կացարանի խնդիր ունեցող հաշմանդամ երեխաների ընտանիքներին ապահովել 

բնակարանով, բարձրահարկ շենքերում կառուցել վերելակներ: 

Աղյուսակ 5. Որոշակի արտոնությունները հաշմանդամ երեխաների ծնողների 

համար: 

 

բարձրացնել 

թոշակը 

30% 

նվազեցնել 

կոմունալ 

վճարները 

29% 

ծնողների համար 

սահմանել 

անվճար 

բուժսպասարկում 

11% 

ապահովել 

բնակարանով 

16% 

անվճար 

տրանսպորտ 

14% 

Առաջարկվող արտոնությունները 
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Եզրահանգումներ 

ՀՀ հաշմանդամությանն առնչվող օրենքների համաձայն` բացառվում է 

խտրականության դրսևորումը հաշմանդամ և մտավոր խնդիրներ ունեցող 

երեխաների նկատմամբ: Իրականության մեջ այս օրենքը հաճախ հեշտորեն 

շրջանցվում է պատժելիության բացակայության և վերահսկողության պակասի 

պատճառով: Ծնողների մեկնաբանմամբ պետական կառույցներն առաջինն են 

խտրականություն դրսևորում իրենց և իրենց երեխաների նկատմամբ, ապա 

հասարակությունը, կրթական հաստատությունները և տրանսպորտային միջոցներ 

շահագործող անձիք: 

-Հաշմանդամ երեխաների հանդեպ խտրականության դրսևորման դեպքում 

սահմանել տույժեր, արարքը դարձնել պատժելի` օրենքի կիրառելիության 

բարձրացման համար: 

-Օրենսդրական դաշտում գործեղ օրենքները հասանելի չեն հաշմանդամություն 

ունեցող անձամնց կամ նրանց ընտանիքի անդամներին, որի արդյունքում օրենքը 

մնում  է անկատար և հեշտությամբ շրջանցվում պատկան մսրմինների կողմից: 

Առաջարկում ենք հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով հաշմանդամ երեխաներին 

հասանելի տարբերակով նրանց ուսուցանել իրենց իրավունքների մասին: 

Ծնողների գերակշիռ մասը անտեղյակ է հատկացվող դեղորայքի ցանկի մասին, 

ուստի ամեն անգամ, լսելով, որ տվյալ դեղը անվճար չի տրամադրվում, ստիպված է 

վճարել դրա համար: Ելնելով ծնողների սոցիալապես անպահով վիճակից 

դեղամիջոցների ձեռքբերումը հաճախ դառնում է անհնարին` պատճառ դառնալով 

երեխայի առողջական վիճակի վատթարացմանը: Ավելին, հատկացվելու դեպքում, 

դեղերը  պարբերաբար ուշացվում են և տրվում ոչ բավարար չափաքանակով: 

Ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի, դիրքի չարաշահման հավանականությունը բարձր 

է: 

-Պետության կողմից տրամադրվող անվճար դեղերի ցանկը փակցնել 

հիվանդանոցում, այն դարձնել օրենքի պահանջ` կոռուպցիոն ռիսկերից և 
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ինֆորմացիայի անլիարժեքությունից խուսափելու համար: 

Ներառական կրթության ներդրումը ՀՀ կրթական համակարգում անշուշտ գովելի է, 

սակայն տրանսպորտային միջոցների անհարմարության, տրամադրվող չնչին 

ճանապարհածախսի, դպրոցների անհարմարության, ուսուցիչների ոչ բավարար 

պատրաստվածության համագումարի արդյունքում ծնողների շրջանում թյուր 

կարծիք կա ձևավորված ներառական կրթության արդյունավետության մասին: 

Իրականում ներառական կրթությունը միջազգայնորեն հայտնի է իր 

արդյունավետությամբ:    Ծնողներն առաջարկում են, որ ներառական դպրոցներն 

ունենան հարմարեցված տրանսպորտ, որը երեխաներին դպրոց կբերի և կտանի 

տուն: 

Հաշմանդամություն ունեցող երեխայի ծնողը, մասնավորապես մայրը, չի կարող 

աշխատել, քանի որ ամբողջ օրը պետք է հոգ տանի երեխայի մասին: 

Նախակրթարաններում  ևս ներառական կրթության ներդրումը և կիրառումը 

կնպաստի ծնողների զբաղվածության բարձրացմանը, որն էլ կհանգեցնի 

ընտանեկան բյուջեի ավելացմանը: Ավելին, ծնողը տանից դուրս գալով 

կլիցքաթափվի և առավել թարմ ուժերով հոգ կտանի երեխայի մասին: 

-Ներառական կրթության մոդելը ներդնել և կիրառել նախակրթարաններում ևս` 

բարձրացնելու երեխաների զարգացման հնարավորությունները, խթանելու 

ծնողների զբաղվածությանը: 

ՀՀ հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ օրենքներում չկան հստակ 

սահմանված արտոնություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 

ընտանիքների համար: Աղյուսակ 5-ում նշված են այն բոլոր արտոնությունների 

ցանկը, որոնք առավելապես կարևորվում են հաշմանդամություն ունեցող երեխայի 

ծնողների կողմից: Օրինակ, զրույցի ընթացքում ծնողները նշեցին, որ ձմռանը 

ստիպված են անհրաժեշտ ջերմաստիճան ապահովել տանը, այլապես երեխաները 

արագ կհիվանդանան, ինչը ծնողներին կհանգեցնի բազում այլ խնդիրների: 

Ուշագրավ է այն փաստը, որ հարցված ծնողները երբեք չեն մտածել հրաժարվել 

իրենց համակցված հաշմանդամություն ունեցող երեխաներից: «Ինչ է, ուզում են, որ 
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մանկատուն տանք երեխաներին, այն գումարը, որ պետությունը մանկատներին է 

տալիս մեկ երեխայի չափով, թող մեզ օգնի ու մենք պատրաստ ենք հոգ տանել մեր 

երեխաների մասին: պարզապես մեր վիճակը հեշտ չէ…»: 

-Հաշմանդամ երեխայի ծնողի/խնամակալի համար սահմանել որոշակի 

արտոնություններ /կենսաթոշակային, առողջապահական, կոմունալ վճարների 

զեղչեր/: 

Աղյուսակում նշված արտոնությունների ցանկը կարող է հիմք ծառայել սոցիալ-

իրավական բարեփոխումների համար, այն ամփոփ ներկայացնում է 

հաշմանդամություն ունեցող երեխայի ծնողի կարիքը, որի բավարարման դեպքում 

ծնողի ծանր բեռը կթեթևանա և նա իրեն պաշտպանված ու ապահով կզգա իր 

հայրենիքում: Չէ որ յուրաքանչյուր երկրի զարգացման ցուցանիշը որոշվում է 

հաշմանդամության հանդեպ իր վերաբերմունքով:  
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Հավելված 1 
Հարցաշար  

1.Առօրյա կյանքում հաշմանդամ երեխան խտրականություն ինչպիսի՞ ձևերի է հանդիպում:  

 

 

 

 

2. Տեղյա՞կ եք արդյոք ձեր և ձեր երեխայի իրավունքներին, եթե այո, ապա ինչպե՞ս և 

որտեղի՞ց եք տեղեկացել: 

 

 

3. Տեղյա՞կ եք արդյոք անվճար հատկացվող դեղերի ցանկի մասին: Տրամադրվող դեղերը 

ժամանակին հատկացվու՞մ են: Ինչպիսի՞ դժգոհություններ ունեք: 

 

 

 

4. Ի՞նչ կարծիքի եք ներառական կրթության մասին: Ինչպես կգնահատեիք այն /1-5 

սանդղակով` 1-նվազագույն, 5-առավելագույն/ 

 

5. Ինչպիսի՞ արտոնություններ պետք է սահմանվեն հաշմանդամ երեխաների 

ընտանիքների համար: 

 

 


