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ՆԱԽԱԲԱՆ
Վերջին տարիներին հայաստանյան սոցիալական պաշտպանության ոլորտում մի
շարք բերափոխումներ են իրականացվել՝ մասնավորապես, մարդու իրավունքների,
միջազգային հանրության շրջանում որդեգրած սկզբունքերի պահպանման և
ընդունման

շրջանակներում:

Սակայն

տեղական

և

ազգային

մակարդակի

բարեփոխումները հաճախ մշակվում և իրականցվում են՝ առանց շահառուների
իրական կարիքների ուսումնասիրության և գնահատման:
«Միասին հանուն Հայաստանում կայուն սոցիալական պետության» ծրագիրը
կոչված

է

բարձրացնել

բարեփոխումների

քաղաքացիների

գործընթացին՝

բարեփոխումների

մասնակցությունը

այդպիսով

իրականացման

ապահովելով

սոցիալական
սոցիալական

հասցեականությունն

ու

հաշվետվողականությունը:
Սոցիալական
իրականացվում

պաշտպանության
են

անհրաժեշտաբար

չորս
գտնվում

կազմակերպությունների,

ոլորտի

հիմնական
են

ոլորտներում,

ինչպես

այնպես

էլ

ներկայիս

բարեփոխումները

որոնք

քաղաքացիական

պետական

մշտապես

և

հասարակության

մարմինների

ուշադրության

կենտրոնում՝


հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանություն,



երեխաների սոցիալական պաշտպանություն,



ընտանեկան բռնությունների կանխարգելում,



համալիր սոցիալական ծառայությունների ներդրում:

Սոցիալական
իրականացման

պաշտպանության
գործընթացում

ոլորտի

ՀՀ

բարեփոխումների

քաղաքացիների

մշակման

և

տեղեկացվածության

և

մասնակցության բարձրացման նպատակով իրականացվել է հետազոտություն, որի
շրջանակներում

ուսումնասիրվել

տեղեկացվածության
վերաբերմունքը:

մակարդակը

է,

թե
նշված

ինչպիսին

են

ՀՀ

բարեփոխումների

քաղաքացիների
վերաբերյալ

և

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Հետազոտության նպատակ
Ուսումնասիրել ՀՀ քաղաքացիների և սոցիալական բարեփոխումների թիրախային
խմբերի տեղեկացվածությունն ու վերաբերմունքը սոցիալական բարեփոխումների
վերաբերյալ:
Հետազոտության խնդիրներ
1.

Բացահայտել ՀՀ քաղաքացիների տեղեկացվածությունը սոցիալական

բարեփոխումների մասին:
2.

Բացահայտել

քաղաքացիները

տեղեկատվական
հիմնականում

աղբյուրները,
տեղեկանում

որոնց

միջոցով

ՀՀ

են

սոցիալական

բարեփոխումների մասին:
3.

Ուսումնասիրել

ՀՀ

քաղաքացիների

հետաքրքրվածությունը

սոցիալական ոլորտի բարեփոխումներով:
4.

Բացահայտել

ՀՀ

քաղաքացիների

վերաբերմունքը

սոցիալական

բարեփոխումների նկատմամբ:
Տեղեկատվության հավաքման մեթոդներ
Հետազոտության խնդիրների բացահայտման նպատակով իրականացվել է
քաղաքացիների քարտերի մեթոդաբանության (citizen report card) կիրառություն:
Տվյալ մեթոդաբանությունը ենթադրում է հետևյալ փուլերի իրականացում՝

Որպես



պլանավորում և նախապատրաստում,



տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն,



ստացված արդյունքների տարածում։

տեղեկատվության

հավաքագրման

մեթոդ

ծառայել

է քանակական

ստանդարտացված դեմ առ դեմ հարցազրույցի մեթոդը: Նախագիծը հետապնդել է
ինչպես

վիճակագրական

նշանակալիության

և

քանակական

ընտրանքի

ներկայացուցչականության պահանջների բավարարման նպատակ, այնպես էլ

կենտրոնացել է հետազոտական առարկայի բազմակողմանի ուսումնասիրության
վրա՝ հետազոտական որակական մեթոդների կիրառության միջոցով: Որպես
տեղեկատվության առաջնային աղբյուր հանդես են եկել ՀՀ քաղաքացիները և
սոցիալական բարեփոխումների կրող հանդիսացող չորս թիրախային խմբերի
ներկայացուցիչները՝

հաշմանդամություն

ունեցող

անձիք,

սոցիալական

ծառայությունների շահառուները, ընտանեկան բռնության զոհերը և երեխաների
պաշտպանության համակարգի շահառուները:
Քանակական տվյալների լրացման և սոցիալական պաշտպանության ոլորտի
բարեփոխումների
ուսումնասիրության

վերաբերյալ
նպատակով

քաղաքացիների
ստանդարտացված

պատկերացումների

հարցազրույցներից

զատ

իրականացվել են խմբային քննարկումներ:
Հետազոտության ընտրանքային ռազմավարություն
Քանակական հետազոտության ընտրանքը կազմվել է ներկայացուցչականության և
պատահականության սկզբունքների հիման վրա, որոնց համապատասխան ՀՀ
յուրաքանչյուր քաղաքացի հնարավորություն է ունեցել մասնակցելու հարցմանը:
Ընդհանուր առմամբ, հարցմանը մասնակցել է 1100 հարցվող: Ստանդարտացված
հարցումները իրականացվել են ՀՀ բոլոր մարզերում: Յուրաքանչյուր մարզում
իրականացվող հարցումների քանակը որոշվել է՝ ըստ ՀՀ բնակչության ընդհանուր
թվաքանակում տվյալ մարզի բնակչության տոկոսային համամասնության:
Խմբային քննարկումներին մասնակցել է ավելի քան 800 քաղաքացի:

Ստացված տվյալների որակի վերահսկողություն, մուտքագրում և մշակում
Տվյալների

մուտքագրումից

վերահսկողություն:

Առաջին

առաջ

կատարվել

մակարդակում

է

որակի

վերահսկվել

բազմամակարդակ
է

հարցազրույցի

իրականացման կարգը դաշտային կոորդինատորի կողմից, երկրորդ մակարդակում
կատարվել է հարցաթերթերի լրացման կարգի տեխնիկական և տրամաբանական
ստուգում: Տվյալների մուտքագրումն իրականացվել է SPSS 22 ծրագրային փաթեթի
ձևաչափով:

Տվյալները

համակարգիչ

մուտքագրելուց

բացահայտված սխալների ստուգում և ճշգրտում:

հետո

իրականացվել

է

Տվյալների մշակվել են SPSS 22 ծրագրի միջոցով: Մշակման ընթացքում կատարվել է
ինչպես ընդհանուր վիճակագրական վերլուծություն, այդպես էլ խմբավորում,
ցուցիչների ձևավորում և հաշվառում:

Դաշտային աշխատանքերի իրականացման կարգ
Հարցազրույցները իրականացվել են հմուտ հարցազրուցավարների կողմից,
ովքեր

բացի

ընդհանուր

հրահանգավորում

վերապատրաստումից,

հետազոտության

անցել

են

նաև

առանձնահատկությունների

և

հատուկ
կարգի

վերաբերյալ: Հարցումներն իրականացվել են առանձնազրույցների ձևով: Բոլոր
դաշտային աշխատանքները՝ ներառյալ հարցազրույցների իրականացման որակը և
ժամկետները, վերահսկվել են դաշտային աշխատանքների համակարգողի կողմից:

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության
ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի գործունեության
միջոցառումների ծրագրին և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 122-Ն
որոշման N 1 հավելվածի 108-րդ կետի, ՀՀ կառավարության 2014թ. հունվարի 9-ի
«Անձի

բազմակողմանի

գնահատման`

Առողջապահության

համաշխարհային

կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման սկզբունքների վրա
հիմնված

հաշմանդամության

հայեցակարգին հավանություն

սահմանման

տալու

մասին

մոդելի

որոշմանը

ներդրման»

համապատասխան

նախատեսվում է հաշմանդամության սահմանման և գնահատման նոր հայեցակարգի
և ընթացակարգերի ներդրում, ինչպես նաև բժշկասոցիալական փորձաքննության
իրականացման կարգում որոշակի փոփոխությունների իրականացում:
Որպես նախագծի հիմնական նպատակներ առանձնացվում են հետևյալ կետերը՝


կազմավորել բժշկասոցիալական փորձաքննության կազմակերպման նոր

համակարգ` բացառելով որոշումների կայացման գործընթացում քաղաքացի և
որոշում կայացնող անձանց շփումը,


բարձրացնել հաշմանդամության սահմանման գործընթացի օբյեկտիվության

մակարդակը,


բարձրացնել

հաշմանդամություն

ունեցող

անձանց

մատուցվող

ծառայությունների արդյունավետությունը և հասցեականությունը,


հաշմանդամ

չճանաչված

անձանց

տրամադրել

համապատասխան

ծառայություն, ինչը կնպաստի հաշմանդամության կանխարգելմանը:1
Տվյալ

հետազոտության

իրականացված

շրջանակներում

հարցման

ընթացքում

ՀՀ

քաղաքացիների

ուսումնասիրվել

են

շրջանում
հետևյալ

փոփոխականները՝
 տեղեկացվածությունը

հաշմանդամության

ընթացակարգերի վերաբերյալ,
1
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կարգի

որոշման

գործող

 տեղեկացվածությունը

հաշմանդամության

որոշման

ընթացակարգերում

նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ,
 հաշմանդամության

որոշման

ընթացակարգերում

նախատեսվող

փոփոխությունների մասին տեղեկացման ցանկությունը,
 հաշմանդամության
փոփոխությունների

որոշման

մասին

ընթացակարգերում

տեղեկատվության

նախատեսվող

ձեռքբերման

հիմնական

աղբյուրները,
 հաշմանդամության
փոփոխությունների

որոշման

ազդեցությունը

ընթացակարգերում
հաշմանդամություն

նախատեսվող
ունեցող

անձանց

սոցիալական վիճակի վրա՝ ըստ ՀՀ քաղաքացիների,
 հաշմանդամություն

ունեցող

անձանց

մատուցվող

սոցիալական

մատուցվող

սոցիալական

ծառայությունների մասին տեղեկացվածությունը,
 հաշմանդամություն

ունեցող

անձանց

ծառայությունների օգտակարությունը՝ ըստ ՀՀ քաղաքացիների:

Հարցվածների 36%-ը նշել է, որ տեղեկացված է հաշմանդամության որոշման
գործող ընթացակարգերի վերաբերյալ, 59%-ը` ½-ից ավելին նշել է, որ տեղեկացված
չէ հաշմանդամության որոշման ընթացակարգերի վերաբերյալ:
Տեղեկացվածություն հաշմանդամության որոշման
ընթացակարգերի վերաբերյալ
32%

35%
30%

30%
27%

25%
20%
15%
10%

6%

5%

4%

0%
Ընդհանրապես
տեղեկացված
չեմ

Ավելի շուտ
Ավելի շուտ
Շատ
Դժվարանում եմ
տեղեկացված տեղեկացված եմ տեղեկացված եմ պատասխանել
չեմ

Գծապատկեր 1. Տեղեկացվածություն հաշմանդամության որոշման ընթացակարգերի վերաբերյալ

Այսպիսով,

հաշմանդամության

որոշման

ընթացակարգերից

անտեղյակ

քաղաքացիների թիվը առավել մեծ է, քան տեղեկացված քաղաքացիների թիվը:

Վաթսունհինգ
հարցվողներ

տարեկանից

են

նշել,

որ

բարձր

անձանց

տեղեկացված

շրջանում

են

առավել

հաշմանդամության

մեծ

թվով

որոշման

ընթացակարգերից. նման կերպ նշել են վաթսունհինգ տարեկանից բարձր անձանց
43%-ը: Ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկացվածության առավել ցածր մակարդակ
է նկատվում 25-34 տարեկան անձանց շրջանում:
Տեղեկացվածությունը հաշմանդամության որոշման գործող
ընթացակարգերից
2% 6%

65+

5% 9%

Տարիք

55-64

4%

45-54

Շատ տեղեկացված եմ

11%

25-34

3%
4%

18-24

3%6%

0%

10%

Դժվարանում եմ պատասխանել

27% 30%
30%
30%
26%
29%

Ավելի շուտ տեղեկացված եմ

3%5%

35-44

41%

24%27%

33%
28%
31%

Ավելի շուտ տեղեկացված չեմ

27%
25%
28%
28%
20%

Ընդհանրապես տեղեկացված
չեմ

40%

35%

30%

40%

50%

Գծապատկեր 2. Տեղեկացվածությունը հաշմանդամության որոշման գործող ընթացակարգերի վերաբերյալ ՝ ըստ տարիքային
խմբերի

Ըստ

մարզերի՝

հաշմանդամության

որոշման

ընթացակարգերից

տեղեկացվածությունը առավել բարձր է Երևանում, և առավել ցածր է Շիրակի և
Արագածոտնի մարզերում:

Տեղեկացվածություն հաշմանդամության որշման գործող
ընթացակարգերից ՝ ըստ մարզերի
Տավուշ
Սյունիք
Շիրակ
Լոռի
Կոտայք
Գեղարքունիք
Արմավիր
Արարատ
Արագածոտն
Երևան

7%
10%
5%
7%
10%
9%
10%
10%
4%
29%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Գծապատկեր 3. Տեղեկացվածություն հաշմանդամության որշման գործող ընթացակարգերից ՝ ըստ մարզերի

Ինչպես երևում է հաջորդող գծապատկերում այն հարցվողների շրջանում, որոնց
տնային տնտեսությունում բնակվում է հաշմանդամություն ունեցող անձ, գործող
ընթացակարգերից տեղյակ անձինք առավել փոքրաթիվ են, քան հաշմանդամություն
ունեցող ընտանիքի անդամ չունեցող անձիք:
Տեղեկացվածություն հաշմանդամության որոշման գործող
ընթացակարգերի վերաբերյալ

Դժվարանում եմ
պատասխանել
Շատ տեղեկացված եմ

5%
4%
2%

13%
21%

Ավելի շուտ տեղեկացված եմ
Ավելի շուտ տեղեկացված
չեմ
Ընդհանրապես
տեղեկացված չեմ

21%

49%
30%

Տնային տնտեսությունում չի բնակվում
հաշմանդամություն ունեցող անձ
Տնային տնտեսությունում բնակվում է
հաշմանդամություն ունեցող անձ

42%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Գծապատկեր 4. Տեղեկացվածություն հաշմանդամության որոշման գործող ընթացակարգերի վերաբերյալ՝ ըստ
տնային տնտեսությունում հաշմանդամություն ունեցող անձի բնակման սկզբունքի

Հարցվողների

80%-ը

տեղեկացված

չէ,

որ

հաշմանդամության

ընթացակարգերում նախատեսվում են փոփոխություններ:

որոշման

Տեղեկացվածությունը հաշմանդամության որոշման
ընթացակարգերում նախատեսվող փոփոխությունների
վերաբերյալ
20%

Այո
Ոչ

80%

Գծապատկեր 5. Տեղեկացվածությունը
փոփոխությունների վերաբերյալ

Հաշմանդամության

հաշմանդամության

որոշման

որոշման

ընթացակարգերում

ընթացակարգերում

նախատեսվող

նախատեսվող

փոփոխությունների մասին մասնավորապես անտեղյակ են 65 տարեկանից բարձր
տարիքային խմբի ներկայացուցիչները, և առավել բարձր է տեղեկացվածության
մակարդակը 45-54 տարիքային խմբի ներկայացուցիչների շրջանում:
Տեղեկացվածությունը հաշմանդամության որոշման
ընթացակարգերում նախատեսվող փոփոխությունների
վերաբերյալ ՝ ըստ տարիքային խմբերի
100%

84%

80%

78%

88%

80%

78%
70%

60%
Այո
40%
20%

30%
22%

15%

Ոչ

22%

20%

12%

0%
18-24

25-34

35-44

45-54

Գծապատկեր 6.Տեղեկացվածությունը
հաշմանդամության
փոփոխությունների վերաբերյալ ՝ ըստ տարիքային խմբերի

55-64

որոշման

65+

ընթացակարգերում

նախատեսվող

Ըստ մարզերի՝ տեղեկացվածության առավել ցածր մակարդակ է նկատվում
Երևանում

և

Սյունիքի

Գեղարքունիքի մարզում:

մարզում,

առավել

բարձր

մակարդակ՝

Լոռիում

և

Տեղեկացվածություն ընթացակարգերում նախատեսվող
փոփոխությունների վերաբերյալ-մարզ
Տավուշ

78%

22%

Սյունիք

84%

16%

Շիրակ

73%

27%

Լոռի

44%

Կոտայք

56%
80%

20%

Գեղարքունիք

29%

Արմավիր

19%

Արագածոտն

19%

Երևան

Այո
79%

21%

Արարատ

Ոչ

71%

80%
81%
86%

14%
0%

20%

40%

60%

Գծապատկեր 7. Տեղեկացվածությունը հաշմանդամության
փոփոխությունների վերաբերյալ՝ ըստ մարզերի

80%

որոշման

100%

ընթացակարգերում

նախատեսվող

Հաշմանդամություն ունեցող անձի հետ բնակվող հարցվողների 71%-ը տեղյակ չեն,
որ

հաշմանադամության

որոշման

ընթացակարգերում

նախատեսվում

են

փոփոխություններ:
Տեղեկացվածությունը հաշմանդամության որոշման
ընթացակարգերում նախատեսվող փոփոխությունների
վերաբերյալ հարցվողների շրջանում, որոնք բնակվում են
հաշմանդամություն ունեցող անձի հետ

Անտեղյակ

71%

Տեղյակ

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Գծապատկեր 8. Տեղեկացվածությունը հաշմանդամության որոշման ընթացակարգերում նախատեսվող
փոփոխությունների վերաբերյալ՝ ըստ տնային տնտեսությունում հաշմանդամություն ունեցող անձի բնակման

Քաղաքացիների

հետ

իրականացված

խմբային

հանդիպումներից

ելնելով՝

հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանության ոլորտում իրականացվող

բարեփոխումների վերաբերյալ բնակչության տեղեկացվածությունը հատվածական
բնույթ

է

կրում,

փոփոխությունների

բնակչության
մասին,

մի

սակայն

մասը

տեղեկացել

տիրապետում

է

է

նախատեսվող

ոչ

ամբողջական

տեղեկատվության: Որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանության
ոլորտի հիմնական խնդիրներ քաղաքացիները առանձնացրել են՝


հաշմանդամության

որոշման

բժշկափորձագիտական

ոլորտի

կոռումպացվածությունը,


ֆիզիկական միջավայրի հարմարեցված չլինելը հաշմանդամություն

ունեցող անձանց կարիքներին,


հաշմանդամություն

ունեցող

անձանց

հասարակական

ընկալման

խնդիրը և պիտակավորումը,


բարեփոխումների անկատարությունը գործնականում. որոշումները

հաճախ ուղղակի թղթի վրա գրված են, բայց իրականության մեջ չեն գործում,


քաղաքացիների

շրջանում

տեղի

ունեցող

փոփոխությունների

վերաբերյալ տեղեկացվածության ցածր մակարդակը,


ծառայությունների տեղայնացման խնդիրը՝ գյուղական համայնքներում

սոցիալական ծառայությունների անհասանելիությունը,


որոշումների

ընդունումից

առաջ

շահառուների

կարիքների

ուսումնասիրությանն ուղղված հետազոտությունների բացակայությունը,


շահառուների նկատմամբ անհավասար վերաբերմունքը. սոցիալական և

առողջապահական հաստատություններում հիմնականում բավարարվում են
աննահանջ և սեփական իրավունքները բազմիցս պնդող քաղաքացիների
դիմումները,


աշխատաշուկայում

հաշմանդամություն

ունեցող

անձանց

անմրցունակությունը,


տրամադրվող պետական օգնության և աջակցության ցածր որակը,

օրինակ՝ տրամադրվող սարքավորումների ցածրորակությունը:
Ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվության պակասը քաղաքացիների շրջանում
առաջացրել է որոշակի վարկածներ: Օրինակ, քաղաքացիները մտավախություն
ունեն, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց

այլևս դրամական օգնություն չի

մատուցվի պետության կողմից, կամ կամայական սկզբունքով կիրականացվի
դրամական օգնության դադարեցում: Քաղաքացիները նաև ունեն մտավախություն
երրորդ

կարգի

հաշմանդամություն

ունեցող

անձանց

վերաբերյալ:

Որպես

ընթացակարգերում նախատեսվող հիմնական փոփոխություն քաղաքացիները նշել
են հաշմանդամության երրորդ կարգի վերացումը, ինչը առաջացրել է ենթադրություն,
որ այս անձինք այլևս չեն ստանա որևէ պետական աջակցություն և կհայտնվեն բարդ
սոցիալական իրավիճակի մեջ:
Ընթացակարգերում նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ անտեղյակ
բնակչության

69%-ը

նշել

փոփոխությունների

է,

որ

վերաբերյալ:

ցանկանում
Նախատեսվող

է

տեղեկանալ

նախատեսվող

փոփոխությունների

մասին

ցանկանում են տեղեկանալ մասնավորապես վաթսունհինգ տարեկանից բարձր
տարիքային խմբի ներկայացուցիչները:

Տեղեկատվության աղբյուր
7%
Հեռուստատեսություն

7%

Համացանց
Շրջապատ

15%
45%

Աշխատավայր
Դժվարանում եմ
պատասխանել

9%

Գծապատկեր 9. Հաշմանդամության որոշման ընթացակարգեում նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության ձեռքբերման աղբյուրները

Որպես

հաշմանդամության

որոշման

ընթացակարգերում

նախատեսվող

փոփոխությունների մասին տեղեկանալու հիմնական աղբյուրներ ծառայել են՝
հեռուստատեսությունը և անձնական շփումները հարազատների և ընկերների հետ:
Ընթացակարգերում
անձանց

57%-ը

նախատեսվող

համարում

է,

փոփոխությունների
որ

նախատեսվող

վերաբերյալ

տեղյակ

փոփոխությունները

հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական վիճակի վրա դրականորեն են

անդրադառնալու, 20%-ը համարում է, որ ազդեցությունը բացասական բնույթ է
կրելու՝ հատկապես երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, իսկ
23%-ը դժվարացել է նշել, թե ինչպես կազդեն փոփոխությունները հաշմանդամություն
ունեցող անձանց սոցիալական վիճակի վրա:
Նախատեսվող փոփոխությունների ազդեցությունը
հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական վիճակի
վրա

Դժվարանում եմ պատասխանել

23%

Լավ

24%

Ավելի շուտ լավ

33%

Ավելի շուտ վատ

9%

Վատ

11%
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20%

25%

Գծապատկեր 10. Հաշմանդամության որոշման ընթացակարգերում նախատեսվող
ազդեցությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական վիճակի վրա

30%

35%

փոփոխությունների

Հարցվածների 63%-ը նշել է, որ տեղեկացված է հաշմանդամություն ունեցող
անձանց մատուցվող անվճար վերականգնողական ծառայությունների մասին, որոնց
41%-ը համարում է, որ այս ծառայությունները չեն օգնում հաշմանդամություն
ունեցող անձանց:
Վերականգնողական ծառայությունների օգտակարությունը
Դժվարանում եմ պատասխանել

8%

Շատ են օգնում

7%

Ավելի շուտ օգնում են

43%

Ավելի շուտ չեն օգնում

29%

Ընդհանրապես չեն օգնում

12%
0%

Գծապատկեր 11. Հաշմանդամություն
ծառայությունների օգտակարությունը

5%

ունեցող

10%

15%

անձանց

20%

համար

25%

30%

35%

նախատեսված

40%

45%

50%

վերականգնողական

Հարցվողները,

որոնք

ունեն

հաշմանդամություն

կամ

բնակվում

են

հաշմանդամություն ունեցող անձի հետ, հիմնականում տեղեկացված են անվճար
մատուցվող վերականգնողական ծառայությունների վերաբերյալ և նրանց 1/3- ը
համարում է, որ այս ծառայությունները օգնում են հաշմանդամություն ունեցող
անձանց:
Քաղաքացիները որպես պետության կողմից հաշմանդամություն ունեցող անձանց
մատուցվող աջակցություն նշում են անվճար բժշկական ծառայությունները, անվճար
դեղորայքը

և

սոցիալական
անտեղյակ

առողջապահական
վերականգնման

են:

Միևնույն

վերականգնումը,

միջոցառումների

ժամանակ

իսկ

մասնագիտական

վերաբերյալ

տարածված

առողջապահական վերականգման ծառայությունները

է

այն

և

քաղաքացիները
կարծիքը,

որ

հաճախ արդյունավետ չեն

գործում: Որպես ծառայությունների կազմակերպման ամենատարածված խնդիր
նշում են մարզային ծառայությունների թերզարգացվածությունը

և դեղորայքի

տրամադրման հետ կապված խնդիրները:
Խմբային քննարկումների ընթացքում քաղաքացիները հիմնականում նշել են
ոլորտի բարեփոխման հետևյալ առաջարկությունները՝


տեղեկացվածության բարձրացումը իրականացնել ոչ միայն ԶԼՄ-ների, այլև

իրազեկում-հանդիպումների միջոցով, որոնց կմասնակցեն հատուկ մասնագետներ,


սոցիալական

իրականացնել
հաշմանդամություն

ծառայություններ
մասնագետների
ունեցող

անձի

տրամադրող

հաստատություններում

վերապատրաստում՝
հետ

աշխատելու

տրամադրելով
հոգեբանական

պատրաստվածություն՝ ՝ առանց տրավմատիկ հետևանքների,


աշխատաշուկայում

բարձրացնել

հաշմանդամություն

ունեցող

անձանց

մրցունակությունը,


որոշումները կայացնել մասնակցային սկզբունքով՝ ներգրավելով առավել մեծ

թվով հաշմանդամություն ունեցող անձանց,


ներմուծել հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների և ներկա վիճակի

մշտադիտարկման ընթացակարգեր,



հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող ծառայությունները դարձնել

մրցակցային բնույթի. շահառուներին ընձեռվի ընտրության հնարավորություն, թե որ
կառույցը կամ հաստատությունը մատուցի իրեն սոցիալական և առողջապահական
վերականգնման ծառայություններ:

Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների ոլորտում իրականացված
բարեփոխումներ

2011-12 թվականներից ի վեր ՀՀ-ում սկիզբ է առել ինտեգրված սոցիալական
ծառայությունների համակարգի 2 ներդրման գործընթացը, որը ենթադրում է սերտ
համագործակցություն սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ
պետական ծառայությունների միջև, հետևաբար նաև միջգերատեսչական կապերի
ամրապնդում:
2017 թվականին պետական սոցիալական ծառայությունների համակարգում՝
մասնավորապես, սոցիալական աջակցության տարածքային բաժիններում (ՍԱՏԲ)
ներմուծվեց դեպքի վարման 3 ինստիտուտը, և ՍԱՏԲ-ների տեսուչները վերածվեցին
դեպք

վարողների:

Տվյալ

փոփոխությունը

ենթադրում

է

ՍԱՏԲ-ների

հարցման

ընթացքում

աշխատակիցների գործառույթների փոփոխություն:
ՀՀ

քաղաքացիների

շրջանում

իրականացված

ուսումնասիրվել են հետևյալ փոփոխականները՝


քաղաքացիների

տեղեկացվածությունը

դեպքի

վարման

ինստիտուտի

ներդրման մասին,


դեպքի

վարման

ինստիտուտի

ներդման

վերաբերյալ

հիմնական

տեղեկատվական աղբյուրները,


ՍԱՏԲ-ներում դեպքի վարողների ներմուծման մասին տեղեկացվածության

բարձրացման ցանկությունը,


փոփոխությունների ազդեցությունը սոցիալական ծառայությունների որակի

վրա՝ ըստ քաղաքացիների:

Հարցմանը մասնակցած քաղաքացիների միայն 14%-ն է տեղյակ, որ 2017
թվականից ՍԱՏԲ-ների տեսուչները վերածվել են դեպքի վարողների: ՍԱՏԲ-ներում
2

Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների,
կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց, սոցիալական աջակցության շրջանակներում նրանց կողմից իրականացվող
գործառույթների (լիազորությունների) և միջոցառումների ամբողջությունն է:
3 Սոցիալական դեպքի վարումն անձի սոցիալական կարիքների առկայության պայմաններում պլանավորման եղանակով այդ
կարիքներին համարժեք ահրաժեշտ աջակցության տրամադրումը կազմակերպելու և համակարգելու գործընթացն է, որում
միավորվում են սոցիալական դեպք վարողի կազմակերպության և սոցիալական համագործակցության ցանցի անդամ այլ
կազմակերպությունների և անհատների կողմից տրամադրվող սոցիալական ծառայությունները:

տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին առավել տեղեկացված են 24-35 տարեկան
անձանց տարիքային խմբի ներկայացուցիչները՝ ի համեմատ այլ տարիքային
խմբերի:
Տեղեկացվածությունը դեպքի վարողների ինստիտուտի
ներմուծման մասին
14%

Այո
Ոչ

86%

Գծապատկեր 12. Տեղեկացվածությունը ՍԱՏԲ-ներում դեպքի վարողների ներմուծման մասին

Ըստ մարզերի՝

տեղի ունեցած փոփոխության

մասին

առավել մեծ թվով

քաղաքացիներ տեղեկացված են Լոռու և Կոտայքի մարզերում, ավելի փոքր թվով
քաղաքացիներ՝ Արագածոտնի մարզում և Երևանում:
Դեպք վարողների ներմուծման մասին տեղեկացվածությունը՝
ըստ մարզերի
Տավուշ

73%

27%

Սյունիք

91%

9%

Շիրակ

80%

20%
53%
47%

Լոռի
Կոտայք

73%

27%

Արմավիր

90%

10%

Արագածոտն

3%

Երևան

4%
0%

Այո

88%

12%

Արարատ

Ոչ

97%
96%
20%

40%

60%

80%

100%

120%

Գծապատկեր 13. Տեղեկացվածությունը ՍԱՏԲ-ներում դեպք վարողների ներմուծման մասին՝ ըստ մարզերի

Սոցիալական աջակցության շահառուների (թոշակառու, նպաստառու) 83%-ը
տեղյակ

չէ ՍԱՏԲ-ների

աշխատակիցների

գործառույթներում

տեղի ունեցած

փոփոխությունների մասին:
Փոփոխությունների

մասին

տեղեկացված

հարցվողների

25%-ը

որպես

տեղեկատվության ձեռքբերման աղբյուր նշել է անձնական շփումները ընկերների և
հարազատների

հետ,

տեղեկատվության

18%-ը

ձեռքբերման

՝

հեռուստատեսությունը,
հիմնական

աղբյուր

իսկ

նշել

22%-ը

է

որպես

ՍԱՏԲ-ների

աշխատակիցներին:
Տեղեկատվության ձեռքբերման աղբյուրներ

ՍԱՏԲ

22%

Անձնական շփումներ

25%

Հեռուստատեսություն

18%
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Գծապատկեր 14. ՍԱՏԲ-ներում դեպք վարողների ներմուծման վերաբերյալ տեղեկատվության ձեռքբերման
աղբյուրները

Դեպք վարողների ինստիտուտի ներմուծման մասին անտեղյակ քաղաքացիների
69%-ը ցանկանում է տեղեկանալ փոփոխությունների մասին:
Փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկացված քաղաքացիների ½-ը գտնում է, որ
դեպքի վարողների ներմուծումը դրականորեն է անդրադառնալու սոցիալական
ծառայությունների որակի վրա և միայն 4%-ն է գտնում, որ ազդեցությունը
բացասական է լինելու: Հարցվողների 28%-ը դեռ չի կողմնորոշվել, թե ինչ բնույթի
ազդեցություն

կթողնի

դեպքի վարման

սոցիալական ծառայությունների որակի վրա:

ինստիտուտի ներդրումը

մատուցվող

Փոփոխությունների ազդեցությունը ծառայությունների որակի
վրա
4% 2%

Վատ

12%

28%

Ավելի շուտ վատ
Ավելի շուտ լավ
Լավ
Դժվարանում եմ
պատասխանել

54%

Գծապատկեր 15. ՍԱՏԲ-ներում դեպք վարողների ներմուծման ազդեցությունը մատուցվող ծառայությունների
որակի վրա

Ընդհանուր առմամբ, սոցիալական աջակցության համակարգում տեղի ունեցող
փոփոխությունների նկատմամբ՝ ներառյալ դեպքի վարման ինստիտուտի ներդրումը,
քաղաքացիների վերաբերմունքը դրական է:
Որպես դեպքի վարման ինստիտուտի արդյունավետ գործառնության հիմնական
պատնեշ խմբային քննարկումների մասնակիցները նշում են մասնագետների
վերապատրաստումներին

և

բավարար

ռեսուրսները:

ֆինանսական

ծառայությունների

մատուցմանը

Բարեփոխմանը

հատկացվող

առավել

լավ

ոչ

ծանոթ

հարցվողները նշել են, որ դեպք վարողները կարիք ունեն վերապատարստումների՝
նոր հմտությունների ձեռքբերման նպատակով: Դեպք վարողները հաճախ բախվում
են տեխնիկական միջոցների և տունայցերի իրականացման համար անհրաժեշտ
միջոցների բացակայության կամ անբավարարության հետ, ինչը անհնարին է
դարձնում դեպք վարողների պարտականությունների իրականացումը: Հարցվողները
նշել են սոցիալական աջակցության համակարգի հետևյալ խնդիրները՝


դրամահավաքություն շահառուներից,



ոչ կոմպետենտ և ցածր որակավորմամբ աշխատողներ,



միջգերատեսչական համագործակցության պակաս,



սոցիալական ծառայությունների անհասանելիություն համայնքներում,



սոցիալական աջակցության համակարգի և շահառուների միջև կապի

բացակայություն. շահառուները հնարավորություն չունեն իրենց մատուցվող
ծառայությունները գնահատելու և իրենց բողոքները հայտնելու:
Քաղաքացիները իրականացրել են հետևյալ առաջարկությունները՝


վերապատրաստել արդեն աշխատող մասնագետներին,



աշխատանքի ընդունել միայն համապատասխան մասնագիտություն

ունեցող անձանց,


բարձրացնել

հասարակության

տեղեկացվածության

մակարդակը

ընթացիկ բարեփոխումների վերաբերյալ,


բարձրացնել դեպք վարողների աշխատավարձը,



նվազեցնել

նպաստառուների

քանակը՝

ակտիվացնելով

աշխատատեղերի ստեղծումը,


ակտիվացնել

մասնավորապես
բժշկասոցիալական

միջգերատեսչական
ՍԱՏԲ-ի,

համգործակցությունը՝

զբաղվածության

փորձաքննության

մարմնի

գործակալության,
և

բժշկական

հաստատությունների միջև,


կարիքահեն աջակցության ներմուծում. տրամադրվող աջակցությունը

իրականացվի ընտանիքի կարիքներից ելնելով,


ընտանեկան նպաստը փոխարինել երեխային տրվող նպաստով և

նպաստ սահմանել բոլոր երեխաների համար:
Թեև խմբային քննարկումների մասնակիցները հիմնականում անտեղյակ են դեպք
վարողների ինստիտուտից, նշում են, որ «մեկ պատուհանի» սկզբունքը, որը
հանդիսանում
հիմնական

է

ինտեգրված

բաղադրիչներից

սոցիալական

մեկը,

ծառայությունների

դրականորեն

կազդի

համակարգի

շահառուների

վրա՝

նվազեցնելով թղթաբանական քաշքշուքները: Միևնույն ժամանակ այս համակարգը
կնպաստի միջգերատեչական համագործակցության և ընդհանուր տեղեկատվական
բազաների ձևավորմանը:
Նկատվում է դեպքի վարման ինստիտուտի նկամամբ թերահավատ մոտեցում,
քանի որ քաղաքացիները համարում են, որ տեղի է ունեցել լոկ անվանման

փոփոխություն՝ տեսուչներին այլևս անվանում են դեպք վարողներ, սակայն այս
ձևական փոփոխությունը բովանդակային հետևանքներ չի ունեցել: Կարծիք է
շրջանառվում,

որ

սոցիալական

աջակցության

համակարգում

իրական

փոփոխություններ տեղի կունենան, երբ դեպք վարողները կդադարեն հետապնդել
շահառուներից «ֆինանսական պարգևատրում» ստանալու նպատակը և միտված
կլինեն շահառուների կարիքների բազմակողմանի, համալիր ուսումնասիրությանը և
այդ կարիքների բավարարմանը: Վերը նշված փոփոխություններն էլ հնարավոր են
միայն այն դեպքում, երբ ծառայություններ մատուցող մասնագետները լինեն
որակավորված, կոմպետենտ և բանիմաց:
Սոցիալական աջակցության ծառայությունները՝ մասնավորապես ՍԱՏԲ-ներն ու
ԲՍՓ-ները,

վարկաբեկված

են

քաղաքացիների

շրջանում:

Այս

կառույցները

ընկալվում են որպես մի կողմից «Սովետական միության հիմունքներով աշխատող» և
«ժամանակավրեպ», մյուս կողմից որպես «կոռուպացված հիմնարկություններ»:
Քաղաքացիների

շրջանում

դիտարկվում

է

վստահության

սոցիալական աջակցության համակարգի նկատմամբ:

ցածր

մակարդակ

Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի նախագիծ

2014 թվականին Ազգային ժողովին ներկայացվել է «Ընտանեկան բռնության
կանխարգելման մասին» օրենքի նախագիծը, որը դեռևս գտնվում է քննարկման
փուլում:
Հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են հետևյալ փոփոխականները՝


«Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի

վերաբերյալ տեղեկացվածությունը,


«Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի

վերաբերյալ տեղեկացվածության ձեռքբերման ցանկություն,


«Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի

վերաբերյալ տեղեկատվության ձեռքբերման աղբյուրներ,


ՀՀ-ում «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի

ընդունման անհրաժեշտություն՝ ըստ քաղաքացիների:
Քաղաքացիների 66%-ը տեղյակ չէ «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մասին :

Տեղեկացվածությունը ընտանեկան բռնության
կանխարգելման մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ

34%

Այո
Ոչ
66%

Գծապատկեր 16. Տեղեկացվածությունը ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի նախագծի
վերաբերյալ

Նախագծի վերաբերյալ ավելի մեծ քանակությամբ 45-54 տարեկան անձանց
տարիքային խմբի ներկայացուցիչներն են տեղեկացված: Սեռատարիքային բաշխման
տեսանկյունից 55-64 և 65 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի իգական սեռի
ներկայացուցիչները առավել անտեղյակ են նախագծի վերաբերյալ:
Տեղեկացվածությունը ընտանեկան բռնության
կանխարգելման մասին օրենքի վերաբերյալ՝ ըստ
սեռատարիքային բաշխման
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Գծապատկեր 17. Տեղեկացվածությունը ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի վերաբերյալ՝ ըստ
սեռատարիքային բաշխման

Նախագծի

վերաբերյալ

անտեղյակ

տեղեկանալ նախագծի վերաբերյալ:

քաղաքացիների

69%-ը

ցանկանում

է

Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի
նախագծի վերաբերյալ տեղեկացման ցանկություն
1%
30%
Այո
Ոչ
Դժվարանում եմ
պատասխանել

69%

Գծապատկեր 18. Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ տեղեկացման
ցանկություն

Ինչպես երևում է գծապատկեր 19-ում, իգական սեռի ներկայացուցիչների շրջանում
նախագծի վերաբերյալ տեղեկատվության ձեռքբերման ցանկություն ունեցողները
առավել մեծ թիվ են կազմում. իգական սեռի ներկայացուցիչները, որոնք ցանկանում
են ձեռք բերել տեղեկատվություն 22%-ով ավելին են, քան նման ցանկություն
արտահայտած արական սեռի ներկայացուցիչները:
Տեղեկացվածության բարձրացման ցանկությունը՝ ըստ սեռի
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Գծապատկեր 19. Ընտանեկան բռնության կանխարգելման
տեղեկացվածության բարձրացման ցանկությւոնը՝ ըստ սեռի

Որպես

նախագծի

վերաբերյալ

մասին

տեղեկատվության

օրենքի

նախագծի

ձեռքբերման

աղբյուրներ ծառայել են հեռուստատեսությունը և համացանցը:

վերաբերյալ

հիմնական

Հիմնական տեղեկատվական աղբյուրներ
60%

56%

50%
40%
30%
20%

16%
7%

10%
0%
Հեռուստատեսություն

Համացանց

Գծապատկեր 20. Ընտանեկան բռնության
տեղեկատվության ձեռքբերման աղբյուրները

Անձնական շփումներ

կանխարգելման

մասին

օրենքի

նախագծի

վերաբերյալ

Տեղեկացված քաղաքացիների 77%-ը համարում է, որ ընտանեկան բռնության
կանխարգելման մասին օրենքի ընդունումը ՀՀ-ում անհրաժեշտ է ընտանեկան
բռնությունների կանխարգելման տեսանկյունից: Իգական սեռի ներկայացուցիչների
92%-ը, իսկ արական սեռի ներկայացուցիչների 84%-ն է համարում, որ նախագծի
ընդունումն անհրաժեշտ է:

90%
80%

Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի
ընդունման անհրաժեշտությունը
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Գծապատկեր 21. Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը

Որպես ընտանեկան բռնության հետ կապված հիմնական խնդիր նշվում է
հասարակական ընկալումը. մի կողմից բռնության զոհը (որպես զոհ հիմանակնում
նշվում է կինը) չի ընկալում իր նկատմամբ կիրառվող գործողությունները որպես

բռնություն, մյուս կողմից անգամ իրավապահ մարմինները հաճախ չեն ցանկանում
միջամտել ընտանեկան բռնության դեպքերին՝ համարելով դա ընտանիքի անձնական
հարց: Մտածում են կմտնեն “մատի ու մատանու” արանքը… (մեջբերում Արմավիրում
քաղաքացիների հետ կայացած խմբային քննարկումից)

Ընտանեկան բռնության սահմանման և ընկալման վերաբերյալ առկա են երկակի
կարծիքներ. մի խումբ քաղաքացիներ համարում են, որ անհրաժեշտ է կոտրել
կարծրատիպն այն մասին, թե ընտանեկան բռնությունը երբեմն արդարացված է,
երկրորդ խումբը համարում է, որ հայկական ավանդույթներից ելնելով՝ անհրաժեշտ է
չմիջամտել ընտանեկան հարաբերություններին, եթե իրավիճակը ծայրահեղ չէ, և
զոհի կյանքին վտանգ չի սպառնում: Շեշտադրվում է զոհի, բռնարարի և իրավապահ
մարմինների միջև միջանկյալ օղակի ձևավորման անհրաժեշտությունը, որն ուղղված
կլինի

ընտանեկան հարաբերությունների վերականգնմանը և բռնարարի կողմից

բռնության ընկալման փոփոխմանը:
Կանայք համարում են, որ անպատժելիությունը առաջացնում է կրկին բռնի
գործողությունների իրականացման խրախուսում: Կանայք տեղեկացված չեն իրենց
իրավունքներից,

ինչի

հետևանքով

անպաշտպան

են:

Միևնույն

ժամանակ

քաղաքացիները նշում են, որ միայն ծայրահեղ դեպքերում է անհրաժեշտ դիմել
իրավապահ մարմիններին:
Իսկ

երեխաների

նկատմամբ

բռնությունը,

որն

իրականացվում

է

դաստիարակչական նպատակով, համարվում է ընդունելի և հիմնականում չի
դատապարտվում հարցվողների կողմից:
Որպես հիմնական կանխարգելիչ միջոց հնչել է երեխաների հետ աշխատանքը վաղ
տարիքից բռնությունների կանխարգելման նպատակով՝ մանկապարտեզներում և
դպրոցներում իրականացվող սոցիալականացնող աշխատանքների միջոցով:
Հարցվողները մտավախություն են արտահայտում՝ բռնության սահմանման հետ
կապված. հարց է տրվում, թե ինչն է համարվում բռնություն: Այսինքն` անհրաժեշտ է
նախևառաջ քաղաքացիներին տեղեկացնել, թե ինչպիսի արարքներն է կարելի
որակավորել որպես ընտանեկան բռնություն:

Որպես հիմնական առաջարկություններ նշվել են՝


համայնքային սոցիալական աշխատողների, մարզային հոգեբանների և

համայնքային

ոստիկանների

կողմից

դեպքերի

բացահայտում

և

կանխարգելում,


բռնարարի նկատմամբ պատժի սահմանում դրամական տույժի և

հասարակական աշխատանքների ձևով, եթե գործողությունը ենթակա չէ
քրեական պատասխանատվության,


դպրոցներում

երեխաներին՝

իրենց

իրավունքների

վերաբերյալ իրազեկում- հանդիպումների իրականացում,


լայնամաշտաբ տեղեկատվական գործողությունների իրականացում՝

քաղաքացիների իրավագիտակցության բարձացման նպատակով՝ ընտանեկան
բռնությունների կանխարգելման համար,


հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող հաղորդումների և գովազդների

արգելում, որտեղ առկա են բռնության տեսարաններ,


եկեղեցական գործիչների կողմից բացատրական աշխատանքների

իրականացում։

Երեխաների պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումներ

2013 թվականին ՀՀ Կառավարության , ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի և ԱՄՆ
Միջազգային

զարգացման

համապատասխան
իրականացվում

են

ծառայության

երեխայի

միջև

իրավունքների

բարեփոխումներ:

կնքվել

է

հուշագիր,

պաշտպանության

Ոլորտի

հիմնական

որին

ոլորտում

բարեփոխումը

մանկատների և գիշերօթիկների բեռնաթափման գործընթացն է, որի նպատակն է
երեխաներին հնարավորություն ընձեռել ապրել ընտանիքում:
Հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են հետևյալ փոփոխականները՝


քաղաքացիների տեղեկացվածությունը մանկատների վերակազմակերպման

գործընթացի վերաբերյալ,


քաղաքացիների հիմնական տեղեկատվական աղբյուրները,



քաղաքացիների տեղեկացվածության բարձրացման ցանկությունը,



գործընթացի ազդեցությունը շահառու-երեխաների սոցիալական վիճակի վրա,



քաղաքացիների վերաբերմունքը երեխաների տեղափոխմանը այլ

ընտանիքներ, եթե կենսաբանական ընտանիքում չկան բավարար պայմաններ և
միջավայր:
Ըստ հետազոտության արդյունքների՝ ՀՀ քաղաքացիների ½-ից ավելին տեղյակ չէ,
որ ՀՀ-ում իրականացվում է մանկատների վերակազմակերպման գործընթաց:
Գործընթացի մասին տեղյակ են առավել մեծ թվով 35-44 տարիքային խմբի
ներկայացուցիչներ, և ավելի փոքր թվով 65 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի
ներկայացուցիչներ:

Այլ

տարիքային

տեղեկացվածության միատեսակ է:

խմբերում

բաշխվածությունը՝

ըստ

Տեղեկացվածությունը՝ երեխաների շուրջօրյա խնամքի
հաստատությունների վերակազմակերպման վերաբերյալ

46%
Այո
54%

Ոչ

Գծապատկեր
22.
Տեղեկացվածությունը՝
վերակազմակերպման վերաբերյալ

երեխաների

շուրջօրյա

խնամքի

հաստատությունների

Ըստ մարզերի տեղեկացվածության ամենացածր մակարդակը առկա է Երևանում և
Արագածոտնի մարզում, իսկ ամենաբարձր մակարդակը՝ Սյունիքում:
Տեղեկացվածությունը երեխաների շուրջօրյա խնամքի
հաստատությունների վերակազմավորման վերաբերյալ- մարզ
Տավուշ
20%

Սյունիք

80%
41%

Շիրակ
Կոտայք

56%
57%

43%

Գեղարքունիք

58%

42%

Արմավիր

55%

45%
45%

Արարատ
Արագածոտն

55%
61%

39%

Երևան
10%

20%

30%

40%

Գծապատկեր
23.
Տեղեկացվածությունը
երեխաների
վերակազմավորման վերաբերյալ՝ ըստ մարզերի

վերաբերյալ
երեխաների

վերակազմակերպման

անտեղյակ

գործընթացի

50%

60%

շուրջօրյա

հարցվողների

շուրջօրյա

Ոչ

66%

34%
0%

տեղեկանալ

59%

44%

Լոռի

Գործընթացի

56%

44%

խնամքի

մասին:

70%

խնամքի

63%-ը

80%

Այո

հաստատությունների

ցանկանում

է

հաստատությունների

Գործընթացի

վերաբերյալ

տեղեկացվածության բացթողումների լրացմամբ կրկին առավել շատ հետաքրքրված

են 35-44 տարեկան անձանց տարիքային խմբի ներկայացուցիչները. այս տարիքային
խմբի 70%-ը ցանկանում է տեղեկանալ գործընթացի մասին: Առավել ցածր է
ցանկությունը

գործընթացի

մասին

տեղեկացվածության

բարձրացման
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տարեկանից բարձր տարիքային խմբի ներկայացուցիչների շրջանում:
Տեղեկացվածության բարձրացման ցանկություն

35%

Այո
Ոչ
63%

Գծապատկեր 24. Երեխաների շուրջօրյա խնամք ապահովող հաստատությունների վերակազմավորման
վերաբերյալ տեղեկատվության բարձրացման ցանկություն

Այն հարցվողների գերակշռող մասը, որոնք տեղյակ են գործընթացի մասին
տեղեկատվությունը ձեռք են բերել հեռուստատեսության միջոցով՝ հարցվողների
43%-ը, առավել փոքր թվով հարցվողներ գործընթացի մասին տեղեկացել են
անձնական

շփումների

ընթացքում,

և

հարցվողների

միայն

11%-ն

է

տեղեկատվությունը ստացել համացանցի միջոցով:
Տեղեկատվության ձեռքբերման հիմնական աղբյուրներ
Դժվարանում եմ պատասխանել

9%

ՀԿ

4%

Աշխատավայր

6%

Անձնական շփումներ

21%

Համացանց

11%

Հեռուստատեսություն

43%
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Գծապատկեր 25. Երեխաների շուրջօրյա խնամքի հաստատությունների վերակազմավորման վերաբերյալ
տեղեկատվության ձեռքբերման հիմնական աղբյուրները

Քաղաքացիների

82%-ը

համարում

է,

որ

գործընթացը

դրականորեն

է

անդրադառնալու մանկատներում գտնվող երեխաների վրա:
Վերակազմավորման գործընթացի ազդեցությունը երեխաների
վրա
47%

50%
45%
40%
35%
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35%

4%

3%

Վատ

Ավելի շուտ վատ

Ավելի շուտ լավ

Լավ

Գծապատկեր 26. Երեխաների շուրջօրյա խնամքի հահստատությունների վերակազմավորման գործընթացի
ազդեցությունը շահառու երեխաների վրա

Միևնույն ժամանակ հարցվողների 41%-ը բացասականորեն է վերաբերում
երեխաների տեղափոխմանը խնամակալ կամ խնամատար ընտանիքներ, եթե
կենսաբանական ընտանիքում չկան երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար
բավարար պայմաններ և միջավայր: Վերաբերմունքը բացասական է հատկապես 4554

տարեկան

անձանց

և
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տարեկանից

բարձր

տարիքային

խմբերի

ներկայացուցիչների շրջանում և առավել դրական է՝ 55-64 տարեկան անձանց
տարիքային խմբի ներկայացուցիչների շրջանում:
Խմբային քննարկումների ընթացքում գերակշռող էր դրական վերաբերմունքը
բարեփոխման

նկատմամբ,

այն

պայմանով,

որ

խնամատար

ընտանիքների

ընտրությունը իրականացվի մանրակրկիտ ձևով, և մշտական վերահսկողություն
լինի այս ընտանիքների նկատմամբ՝ երեխայի պաշտպանության նպատակով:
Մանկատները քննարկումների մասնակիցների կողմից նկարագրվում են որպես
երեխայի

ապագա

կյանքի

վրա

հաստատություններ,

որոնցից

դուրս

բացասական
գալով

ազդեցություն

երեխաները

ունեցող

դժվարությամբ

են

հարմարվում ինքնուրույն կյանքին հասարակությունում, քանի որ ունենում են
հավաքագրված կենցաղային, սոցիալական, կրթական և տնտեսական ոչ բավարար
ռեսուրսներ և հմտություններ մանկատանը ապրած տարիների ընթացքում: Միևնույն

ժամանակ

մասնակիցների

մի

մասը

համարում

է,

որ

եթե

գործընթացը

ծրագրավորված և մտածված կերպով չի իրականացվելու, ինչի հետևանքով
երեխաները կարող են հայտնվել փողոցում կամ ոչ բարենպաստ միջավայրով
ընտանիքներում, տեղափոխությունները ավելի շատ կվտանգեն երեխայի հոգեկանը:
Տվյալ դեպքում հարցվողները համարում են, որ նախընտրելի է վերակազմակերպման
գործընթացը դադարեցնել:
Խմբային

քննարկումների

մասնակիցները

արտահայտել

են

մի

շարք

մտավախություններ՝


խնամատար կամ կենսաբանական ընտանքիներում երեխաները կարող

են ենթարկվել շահագործման կամ թրաֆիքինգի,


խնամատար ընտանիքները կարող են առաջնորդվել ֆինանսական

օգուտով, այլ ոչ թե երեխային օգնելու ցանկությամբ,


խնամատար ընտանիքում կենսաբանական երեխաների առկայության

դեպքում կենսաբանական և խնամատար երեխաների հարաբերությունները
կարող են սրված լինել, ինչը բացասական կազդի խնամատար երեխայի վրա,


երեխայի հոգեբանական անպատրաստության դեպքում հարմարումը

խնամատար ընտանիքում կարող է ընթանալ խոչընդոտներով,


խնամատար

ընտանիքի

ոչ

հետևողական

ընտրության

դեպքում,

երեխայի հոգեկան և ֆիզիկական առողջությունը կարող է վտանգվել:
Վերաբերմունքը երեխաների տեղափոխմանը ոչ
կենսաբանական ընտանիքներ
28%
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22%

21%

13%

Վատ

Ավելի շուտ
վատ

Ավելի շուտ լավ

Լավ

Գծապատկեր 27. Վերաբերմունքը երեխաների տեափոխմանը խնամատար ընտանիքներ, եթե կենսաբանական ընտանիքում
բացակայում են երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ պայամններ և միջավայր

Երեխաների տեղափոխմանը խնամատար ընտանիքներ, եթե կենսաբանական
ընտանիքում չկան բավարար պայմաններ, առավել դրական են տրամադրված
Գեղարքունիքի մարզում և Երևանում, առավել բացասական են տրամադրված՝
Տավուշի

և

Սյունիքի

մարզերում:

Տավուշի

մարզի

բոլոր

հարցվողները

բացասականորեն են արտահայտվել տվյալ հարցադրման շուրջ: Տվյալ հարցի շուրջ
չկողմնորոշված հարցվողների թիվը մեծ է Արարատի, Արմավիրի և Շիրակի
մարզերում:
Վերաբերմուքնը երեխաների տեղափոխմանը ոչ
կենսաբանական ընտանիքներ
Տավուշ

93%

Սյունքի

0%
7%

71%

Շիրակ

39%

Լոռի

40%

Կոտայք

24%
34%

Գեղարքունիք

29%

Արմավիր

27%

Արարատ

34%

0%

20%

12%

61%
40%

Դժվարանում եմ
պատասխանել

26%
36%

28%

Դրական

15%
24%

52%

Երևան

17%

56%
37%

Բացասական

11%

39%

40%

Արագածոտն

27%

49%

44%

5%

60%

11%
80%

100%

120%

Գծապատկեր 28. Վերաբերմունքը երեխաների տեղափոխմանը խնամատար ընտանիքներ, եթե կենսաբանական
ընտանիքում բացակայում են խնամքի համար անհրաժեշտ բավարար պայմանները՝ ըստ մարզերի

Երեխաների տեղափոխմանը այլ ընտանիքներ հատկապես բացասական են
վերաբերում

գյուղական

համայնքների

ներկյացուցիչները,

վերաբերմունքը այս հարցի նկատմամբ դեռևս անորոշ է:

որոնց

20%-ի

Վերաբերմունքը երեխաների տեղափոխմանը ոչ
կենսաբանական ընտանիքներ

Գյուղ

49%

31%

20%
Բացասական

Այլ քաղաք

45%

Երևան

38%

28%

0%

20%

17%

61%

40%

60%

Դրական
Դժվարանում եմ
պատասխանել

11%

80%

100%

120%

Գծապատկեր 29. Վերաբերմունքը երեխաների տեղափոխմանը խնամատար ընտանքիեներ, եթե կենսաբանական
ընտանիքում բացակայում են երեխայի խնամքի համար անհրաժեշտ բավարար պայմաններ՝ ըստ քաղաք-գյուղ
բաշխման

Խմբային

քննարկումների

մասնակիցները

նախընտրությունը

տալիս

են

կենսաբանական ընտանիքին, սակայն այն դեպքում, երբ երեխայի ֆիզիկական և
հոգեբանական վիճակին վտանգ չի սպառնում: Եթե ընտրություն է առաջ գալիս՝
մանկատան և խնամատար ընտանիքի միջև, հարցվողները նախընտրությունը տալիս
են խնամատար ընտանիքներին:
Իրականացված

խմբային

քննարկումների

ընթացքում

հնչել

են

հետևյալ

առաջարկությունները՝


ֆինանսապես ոչ ապահով կենսաբանական ընտանիքներին մատուցել

աջակցող ծառայություններ երեխայի խնամքի հետ կապված՝ ցերեկային
խնամքի, դասապատրաստման, ծնողավարման հմտությունների զարգացման,


ֆինանսապես օգնել կենսաբանական ընտանիքներին,



խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի գործառույթների

մեջ

ներառել

պարբերական

մշտադիտարկումը

և՛

խնամատար,

և՛

կենսաբանական ընտանիքների նկատմամբ, որոնցում հաստատությունից
ընտանիք վերադարձած երեխա է ապրում,


իրականացնել խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների

ներուժի և հմտությունների զարգացում,



ապահովել

որդեգրության

ընթացակարգերի

խրախուսելով որդեգրության դրական ընթացքը:

թափանցիկություն

՝

Հաշմանդմություն ունեցող անձանց տեղեկացվածությունը և
վերաբերմունքը սոցիալական պաշտպանության ոլորտի
բարեփոխումների վերաբերյալ

Հետազոտության շրջանակներում կազմակերպված ստանդարտացված հարցմանը
մասնակցել է 100 հաշմանդամություն ունեցող անձ:
Հարցման մասնակից հաշմանդամություն ունեցող անձանց 35%-ը տեղեկացված չէ
հաշմանդամության կարգի որոշման գործող ընթացակարգերից:
Տեղեկացվածություն՝ հաշմանդամության որոշման
ընթացակարգերի վերաբերյալ
10%

17%
Ընդհանրապես
տեղեկացված չեմ
Ավելի շուտ տեղեկացված
չեմ
18%

Ավելի շուտ տեղեկացված
եմ
Շատ տեղեկացված եմ

55%

Գծապատկեր 30. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղեկացվածությունը հաշմանդամության որոշման
գործող ընթացակարգերի վերաբերյալ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 77%-ը տեղեկացված չէ հաշմանդամության
որոշման

ընթացակարգերում

նախատեսվող

փոփոխությունների

վերաբերյալ:

Հաշմանդամության որոշման գործող ընթացակարգերից տեղեկացված հարցվողների
միայն 30%-ն է տեղյակ, որ նախատեսվում են ընթացակարգային փոփոխություններ:

Տեղեկացվածություն՝ հաշմանդամության որոշման
ընթացակարգերում նախատեսվող փոփոխությունների
վերաբերյալ
23%

Այո
Ոչ

77%

Գծապատկեր 31. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղեկացվածությունը հաշմանդամության որոշման
ընթացակարգերում նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ

Այն անձանց 92%-ը, որոնք տեղեկացված չեն, ցանկություն ունեն տեղեկանալու
ընթացակարգերում նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ:
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող անվճար վերականգնողական
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկացված

են հաշմանդամություն ունեցող

անձանց 66%-ը, և նրանց 1/2-ից ավելին, այսինքն՝ յուրաքանչյուր երկրորդը,
համարում է, որ այս ծառայությունները օգտակար են հաշմանդամություն ունեցող
անձանց համար:
Տեղեկացվածությունը մատուցվող ծառայություններից

34%

Այո
Ոչ
66%

Գծապատկեր 32. Հաշմանդամություն
ծառայությունների վերաբերյալ

ունեցող

անձանց

տեղեկացվածությունը

վերականգնողական

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 93%-ը տեղեկացված չէ դեպքի վարման
ընթացակարգերի ներդրման մասին, թեև հաշմանդամություն ունեցող անձիք
հանդիսանում են ՍԱՏԲ-ների շահառուներ: Տեղեկացվածության ցածր մակարդակ
ունեցող անձանց 90%-ը ցանկանում է տեղեկանալ դեպքի վարողների ինստիտուտի
ներդրման վերաբերյալ:
Տեղեկացվածությունը ՍԱՏԲ-ներում տեղի ունեցած
փոփոխություններից
7%

Այո
Ոչ

93%

Գծապատկեր 33. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղեկացվածութունը ՍԱՏԲ-ներում դեպք վարողների
ներմուծման վերաբերյալ

Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ
տեղեկացված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց 49%-ը: Այն անձանց 83%-ը,
որոնք տեղեկացված չեն ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի
նախագծի վերաբերյալ, ցանկանում են բարձրացնել իրենց տեղեկացվածության
մակարդակը նախագծի վերաբերյալ:

Տեղեկացվածությունը ընտանեկան բռնության
կանխարգելման մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ

49%
Այո

51%

Ոչ

Գծապատկեր 34. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց
կանխարգելման մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ

տեղեկացվածությունը

ընտանեկան

բռնության

Նախագծի վերաբերյալ տեղեկացված հարցվողների 80%-ը համարում է, որ օրենքի
ընդունումը անհրաժեշտ է ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման նպատակով:
Օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը
Դժվարանում եմ պատասխանել

2%

Ավելի շուտ ոչ

7%

Ավելի շուտ այո

10%

Այո

80%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Գծապատկեր 35. Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը՝ ըստ
հաշմանդամություն ունեցող անձանց

Երեխաների շուրջօրյա խնամքի հաստատությունների վերակազմակերպման
գործընթացի վերաբերյալ տեղեկացված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց 76%ը, որոնք հիմնականում փոփոխության մասին տեղեկացել են հեռուստատեսության և
անձնական շփումների միջոցով:

Տեղեկացվածությունը երեխաների խնամքի շուրջօրյա
հաստատությունների վերակազմակերպման վերաբերյալ
24%

Այո
Ոչ

76%

Գծապատկեր 36. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղեկացվածությունը երեխաների շուրջօրյա խնամքի
հաստատությունների վերակազմավորման վերաբերյալ

Գործընթացի վերաբերյալ տեղեկացված հարցվողների 68%-ը համարում է, որ
փոփոխությունը դրականորեն կանդրադառնա հաստատություններում գտնվող
երեխաների վրա, իսկ 5%-ը այլ կարծիք ունի՝ համարելով, որ փոփոխությունը
բացասականորեն կազդի այս երեխաների վրա: Հարցվողների 27%-ը առայժմ չի
կողմնորոշվել, թե ինչպիսին կլինի ազդեցության բնույթը:
Բեռնաթափման ազդեցությունը երեխաների վրա

27%

Դժվարանում եմ պատասխանել
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Գծապատկեր 37. Երեխաների շուրջօրյա խնամքի հաստատությունների վերակազմավորման գործընթացի
ազդեցությունը շահառու երեխաների վրա

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 46%-ը բացասականորեն է վերաբերում
երեխաների տեղափոխմանը խնամատար ընտանիքներ, եթե ընտանիքում չկան

բավարար պայմաններ երեխայի խնամքի և դաստիարակության ապահովման
համար:
Վերաբերմունքը երեխաների տեղափոխմանը խնամատար
ընտանիքներ, եթե կենսաբանական ընտանիքում չկան
բավարար պայմաններ
18%

Դժվարանում եմ պատասխանել
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Գծապատկեր 38. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերմունքը երեխաների տեղափոխմանը խնամատար
ընտանիքներ, եթե կենսաբանական ընտանիքում երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար բացակայում
են բավարար պայմաններ և միջավայր

Նպաստառու ընտանիքների տեղեկացվածությունը և վերաբերմունքը
սոցիալական պաշտպանության ոլորտում տեղի ունեցող
բարեփոխումների վերաբերյալ

Ընտանեկան նպաստ ստացող տնային տնտեսությունների 37%-ը ընտանիքում
ունի հաշմանդամություն ունեցող անձ:
Նպաստառու ընտանիքների տեղեկացվածությունը
հաշմանդամության որոշման ընթացակարգերում
նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ
23%

Այո
Ոչ
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Գծապատկեր 39. Նպաստառու ընտանիքների տեղեկացվածությունը
ընթացակարգերում նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ

հաշմանդամության

որոշման

Նպաստառու ընտանիքների 76%-ը տեղեկացված չէ հաշմանդամության որոշման
ընթացակարգերում նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ: Տեղեկացված
հարցվողները

հիմնականում

տեղեկատվությունը

ձեռք

են

բերել

հեռուստատեսության միջոցով:
Նպաստառու ընտանիքների 58%-ը տեղեկացված է, որ հաշմանդամություն ունեցող
անձանց պետք է մատուցվեն վերականգնողական ծառայություններ: Տեղեկացված
հարցվողների 56%-ը համարում է, որ վերականգնողական ծառայությունները չեն
օգնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց:

Նպաստառու ընտանիքների տեղեկացվածությունը
վերականգնողական ծառայությունների վերաբերյալ

42%
Այո
Ոչ

58%

Գծապատկեր 40. Նպաստառու ընտանիքների տեղեկացվածությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց
համար նախատեսված վերականգնողական ծառայությունների վերաբերյալ

Նպաստառու ընտանիքների 81%-ը տեղյակ չէ, որ 2017 թվականից ի վեր ՍԱՏԲների տեսուչները դարձել են դեպք վարողներ:
Նպաստառու ընտանիքների տեղեկացվածությունը ՍԱՏԲներում դեպք վարողների ներմուծման մասին
19%

Այո
Ոչ

81%

Գծապատկեր 41. Նպաստառու ընտանիքների տեղեկացվածությունը ՍԱՏԲ-ներում դեպք վարողների ներմուծման
մասին

Անտեղյակ նպաստառուների 76%-ը ցանկանում է տեղեկանալ փոփոխության
մասին:
«Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ
տեղյակ են նպաստառուների 38%-ը, որոնց գերակշռող մասը համարում է, որ օրենքի
ընդունումը անհրաժեշտ է ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման նպատակով:

Նախագծից անտեղյակ նպաստառուների 75%-ը ցանկանում է տեղեկանալ նախագծի
վերաբերյալ:
Ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման մասին
օրենք- նպաստառու ընտանիքներ
Օրենքի ներդրման
անհրաժեշտություն
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Գծապատկեր 42. Նպաստառու ընատնիքների տեղեկացվածությունը, տեղեկտվության
ցանկությունը և վերաբերմունքը ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի վերաբերյալ

բարձրացման

Նպաստառուների 44%-ը տեղյակ է, որ նախատեսվում է երեխաների խնամքի
հաստատությունների վերակազմակերպում, որոնց 74%-ը համարում է, որ այս
փոփոխությունները դրականորեն կանրադառնան երեխաների վրա: Իսկ անտեղյակ
նպաստառուների
փոփոխությունների

58%-ը

ցանկանում

մասին:

է

տեղեկանալ

Վերակազմակերպման

նախատեսվող

գործընթացի

մասին

նպաստառուները հիմնականում տեղեկացել են հեռուստատեսության և անձնական
շփումների միջոցով:
Նպաստառու ընտանիքների տեղեկացվածությունը
երեխաների շուրջօրյա խնամքի համար նախատեսված
հաստատությունների վերակազմակերպման վերաբերյալ
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Գծապատկեր 43. Նպաստառու ընտանիքների տեղեկացվածությունը երեխաների շուրջօրյա խնամքի համար
նախատեսված հաստատությունների վերակազմակերպման վերաբերյալ

Նպաստառուների 36%-ը դրականորեն է վերաբերում երեխաների տեղափոխմանը
խնամատար ընտանիքներ, եթե կենսաբանական ընտանիքում չկան խնամքի և
դաստիարակության համար բավականաչափ պայմաններ և միջավայր, 34%-ը ՝
բացասականորեն, իսկ 29%-ը դեռ չի կողմնորոշվել, թե ինչ դիրքորոշում ունի տվյալ
հարցի շուրջ:
Նպաստառու ընտանիքների վերաբերմունքը երեխաների
տեղափոխմանը խնամատար ընտանիքներ, եթե
կենսաբանական ընտանիքում բացակայում են երեխայի
խնամքի և դաստիարակության համար անհրաժեշտ
պայմաններ
Դժվարանում եմ պատասխանել
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Գծապատկեր 44. Նպաստառու ընտանիքների վերաբերմունքը երեխաների տեղափոխմանը խնամատար
ընտանիքներ, եթե կենսաբանական ընտանիքում բացակայում են երեխայի խնամքի և դաստիարակության համար
անհրաժեշտ պայմաններ

Կանանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված
կազմակերպությունների շահառուների տեղեկացվածությունը և
վերաբերմունքը սոցիալական պաշտպանության ոլորտի
բարեփոխումների վերաբերյալ

Կանանց իրավունքների պաշտպան կազամակերպությունների (այսուհետև՝ ԿԻՊԿ)
շահառուների 36%-ը իրենք են հանդիսանում կամ տնային տնտեսությունում ունեն
հաշմանդամություն

ունեցող

անձ,

որոնց

½

նշել

է,

որ

տեղեկացված

չէ

հաշմանդամության որոշման գործող ընթացակարգերից:
Կանանց իրավունքների պաշտպան
կազմակերպությունների շահառուների շրջանում տնային
տնտեսություններում հաշմանդամություն ունեցող անձի
առկայությունը

36%
Այո
Ոչ

64%

Գծապատկեր 45. Կանանց իրավունքների պաշտպան կազմակերպությունների շահառուների շրջանում տնային
տնտեսություններում հաշմանդամություն ունեցող անձի առկայությունը

ԿԻՊԿ

շահառուների

81%-ը

տեղյակ

չէ,

որ

հաշմանդամության

որոշման

ընթացակարգերում նախատեսվում են փոփոխություններ: Անտեղյակ հարցվողների
½-ը ցանկանում է բարձրացնել տեղեկացվածության մակարդակը:

ԿԻՊԿ շահառուների տեղեկացվածությունը
հաշմանդամության որոշման ընթացակարգերում
նաշատեսվող փոփոխություններից
19%

Այո
Ոչ

81%

Գծապատկեր 46. ԿԻՊԿ շահառուների տեղեկացվածությունը հաշմանդամության որոշման ընթացակարգերում
նաշատեսվող փոփոխություններից

ԿԻՊԿ շահառուների 36%-ն է տեղյակ, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց
պետք

է

մատուցվեն

անվճար

վերականգնողական

ծառայություններ:

Հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքի անդամ ունեցող ԿԻՊԿ շահառուների միայն
½-ն է տեղեկացված ծառայություններից:
ԿԻՊԿ շահառուների 42%-ը հանդիսանում է նպաստառու, որոնց միայն 20%-ն է
տեղյակ, որ 2017 թվականից ի վեր ՍԱՏԲ տեսուչները դարձել են դեպք վարողներ:
ԿԻՊԿ շահառուների տեղեկացվածությունը ՍԱՏԲ-ներում
դեպք վարողների ներմուծման վերաբերյալ

14%

Այո
Ոչ
86%

Գծապատկեր 47. ԿԻՊԿ շահառուների տեղեկացվածությունը
վերաբերյալ

ՍԱՏԲ-ներում դեպք վարողների ներմուծման

Ընդհանուր առմամբ, ԿԻՊԿ շահառուների միայն 14%-ն է տեղեկացված, որ ՍԱՏԲ
տեսուչները վերածվել են դեպք վարողների: Անտեղյակ հարցվողների 1/3-ը
ցանկանում է տեղեկանալ փոփոխության վերաբերյալ:
ԿԻՊԿ շահառուների 40%-ը տեղյակ չէ ընտանեկան բռնության կանխարգելման
մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ, որոնց ½ ցանկանում է տեղեկանալ նախագծի
մասին: Տեղեկացված հարցվողները որպես տեղեկատվության հիմնական աղբյուրներ
նշել

են

հեռուստատեսությունը,

համացանցը

և

հասարակական

կազմակերպությունների կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը:
ԿԻՊԿ շահառուների տեղեկացվածությունը ընտանեկան
բռնության կանխարգելման օրենքի նախագծի վերաբերյալ

40%
Այո
60%

Ոչ

Գծապատկեր 48. ԿԻՊԿ շահառուների տեղեկացվածությունը ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի
նախագծի վերաբերյալ

ԿԻՊԿ շահառուները, որոնք տեղյակ են նախագծի մասին, միակարծիք են, որ
նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման
համար:
ԿԻՊԿ շահառուների

շրջանում

ցածր

է տեղեկացվածությունը

երեխաների

պաշտպանության ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունների վերաբերյալ. նրանց
միայն 20%-ն է տեղյակ, որ իրականացվելու է երեխաների համար նախատեսված
հաստատությունների վերակազմակերպում: Ի համեմատ հարցվողների այլ խմբերի՝
ԿԻՊԿ շահառուների շրջանում նաև ցածր է հետաքրքրվածությունը՝ երեխաների
պաշտպանության

ոլորտում

տեղի

ունեցող

փոփոխությունների

վերաբերյալ

տեղեկացվածության բարձրացմամբ. անտեղյակ հարցվողների միայն 40%-ն է
ցանկանում տեղեկանալ վերակազմակերպման գործընթացի վերաբերյալ:
ԿԻՊԿ շահառուների տեղեկացվածությունը երեխաների
շուրջօրյա խնամքի համար նախատեսված
հաստատությունների վերակազմակերպման վերաբերյալ
20%

Այո
Ոչ

80%

Գծապատկեր 49. ԿԻՊԿ շահառուների տեղեկացվածությունը երեխաների շուրջօրյա
նախատեսված հաստատությունների վերակազմակերպման վերաբերյալ

խնամքի համար

Այնուամենայնիվ, դրական դիրքորոշում է առկա խնամատար ընտանքիների
նկատմամբ. ԿԻՊԿ շահառուների 46%-ը դրականորեն է վերաբերում, երբ երեխային
տեղափոխում են խնամատար ընտանիք, եթե կենսաբանական ընտանիքում չկան
բավարար պայամաններ և միջավայր երեխայի խնամքի և դաստիարակության
համար: Այս խմբում նաև մեծ է տվյալ հարցի շուրջ չկողմնորոշված հարցվողների
քանակությունը:
ԿԻՊԿ շահառուների վերաբերմունքը խնամատար ընտանիք
երեխաների տեղեփոխման նկատմամբ
Դժվարանում եմ պատասխանել

41%

Լավ

19%

Ավելի շուտ լավ

27%

Ավելի շուտ վատ

4%

Վատ

9%
0%

5%
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Գծապատկեր 50. ԿԻՊԿ շահառուների վերաբերմունքը խնամատար ընտանիք երեխաների տեղեփոխման
նկատմամբ

Երեխաների պաշտպանության ոլորտի կազմակերպությունների
շահառուների տեղեկացվածությունը և վերաբերմունքը սոցիալական
պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ

Հետազոտության շրջանակներում իրականացված հարցումներին մասնակցել է ԵՊ
(երեխաների պաշտպանության) ոլորտի 100 շահառու՝ մասնավորապես շուրջօրյա
խնամքի հաստատություններում երեխա ունեցող ծնողները:
Ըստ ԵՊ ոլորտի շահառուների շրջանակներում իրականացված հարցումների
արդյունքների՝ այս խմբի հարցվողների 49%-ը տնային տնտեսությունում ունեն
հաշմանդամություն

ունեցող

անձ:

Ընդհանուր

առմամբ,

55%-ը

ԵՊ

ոլորտի

շահառուների տեղյակ չէ հաշմանդամության որոշման գործող ընթացակարգերից,
որոնց ½-ը տեղյակ չէ հաշմանդամության որոշման ընթացակարգերի վերաբերյալ:
ԵՊ ոլորտի շահառուների տեղեկացվածությունը
հաշմանդամության որոշման ընթացակարգերում
նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ
27%

Այո
Ոչ
73%

Գծապատկեր 51. ԵՊ ոլորտի շահառուների տեղեկացվածությունը հաշմանդամության որոշման ընթացակարգերում
նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ

Ինչպես երևում է ներկայացված գծապատկեր 51-ում, հարցվողների 73%-ը
տեղեկացված չէ հաշմանդամության որոշման ընթացակարգերում նախատեսվող
փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնց հիմնական մասը ցանկանում է բարձրացնել
տեղեկացվածության մակարդակը:

ԵՊ ոլորտի շահառուների տեղեկացվածությունը
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար
նախատեսված անվճար վերականգնողական
ծառայություններից

36%
Այո
Ոչ

64%

Գծապատկեր 52. ԵՊ ոլորտի շահառուների տեղեկացվածությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված
անվճար վերականգնողական ծառայություններից

ԵՊ ոլորտի շահառուների 64%-ը տեղեկացված է, որ հաշմանդամություն ունեցող
անձանց պետք է մատուցվեն անվճար վերականգնողական ծառայություններ, որոնց
գրեթե ½-ը համարում է, որ այդ ծառայությունները օգնում են հաշմանդամություն
ունեցող անձանց:
ԵՊ

ոլորտի

շահառուների

82%-ը

նպաստառու

է:

Այնուամենայնիվ,

այս

սոցիալական խմբի հարցվողների միայն 17%-ն է տեղեկացված, որ ՍԱՏԲ-ներում
այսուհետև

գործելու

են

դեպք

վարողներ:

Միևնույն

ժամանակ,

անտեղյակ

հարցվողների 81%-ը ցանկանում է բարձրացնել տեղեկացվածության մակարդակը
ՍԱՏԲ-ներում տեղի ունեցող փոփոխությունների վերաբերյալ:
ԵՊ ոլորտի շահառուների տեղեկացվածությունը ՍԱՏԲներում դեպք վարողների ներմուծման վերաբերյալ
17%

Այո
Ոչ

83%

Գծապատկեր 53. ԵՊ ոլորտի շահառուների տեղեկացվածությունը ՍԱՏԲ-ներում դեպք վարողների ներմուծման վերաբերյալ

ԵՊ ոլորտի շահառուների 42%-ը տեղեկացված է ընտանեկան բռնության
կանխարգելման

մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ: Անտեղյակ հարցվողների

70%-ը ցանկանում է տեղեկանալ նախագծի վերաբերյալ: Տեղեկացված հարցվողների
հիմնական մասը տեղեկատվությունը ձեռք է բերել հեռուստատեսության միջոցով և
համարում է, որ օրենքի ընդունումը անհրաժեշտ է ընտանեկան բռնությունների
կանխարգելման նպատակով:
ԵՊ ոլորտի շահառուների տեղեկացվածությունը
ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքի
նախագծի վերաբերյալ

42%
Այո
58%

Ոչ

Գծապատկեր 54. ԵՊ ոլորտի շահառուների տեղեկացվածությունը ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին
օրենքի նախագծի վերաբերյալ

ԵՊ ոլորտի շահառուների 44%-ը տեղեկացված չէ երեխաների շուրջօրյա խնամքի
հաստատությունների վերակազմակերպման գործընթացի վերաբերյալ, այսինքն՝
նման տասը հարցվողից միայն հինգն են տեղեկացված գործընթացի վերաբերյալ։
ԵՊ ոլորտի շահառուների տեղեկացվածությունը
երեխաների շուրջօրյա խնամքի հաստատությունների
վերակազմավորման վերաբերյալ

44%

Այո
56%

Գծապատկեր 55. ԵՊ ոլորտի շահառուների տեղեկացվածությունը երեխաների շուրջօրյա խնամքի
հաստատությունների վերակազմավորման վերաբերյալ

Ոչ

Այս սոցիալական խմբի հարցվողների միայն ½-ն է ցանկանում տեղեկանալ
վերակազմակերպման գործընթացի վերաբերյալ, իսկ տեղեկացված հարցվողները
տեղեկատվությունը հիմնականում ստացել են հեռուստատեսության և անձնական
շփումների միջոցով:
Տեղեկացված հորցվողների ավելի քան ½-ը, այսինքն՝ յուրաքանչյուր երկրորդը,
համարում է, որ այս փոփոխությունները դրականորեն են անդրադառնալու շահառու
երեխաների վրա, իսկ 38%-ը դժվարացել է նշել, թե ինչ բնույթի կլինի ազդեցությունը
երեխաների վրա:
ԵՊ ոլորտի շահառուների վերաբերմունքը երեխաների
տեղափոխմանը խնամատար ընտանիքներ, եթե
կենսաբանական ընտանիքում բացակայում են բավարար
պայմաններ և միջավայր երեխայի խնամքի և
դաստիարակության համար
Դժվարանում եմ պատասխանել

32%

Լավ

7%

Ավելի շուտ լավ

17%

Ավելի շուտ վատ

19%
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Գծապատկեր 56. ԵՊ ոլորտի շահառուների վերաբերմունքը երեխաների տեղափոխմանը խնամատար
ընտանիքներ, եթե կենսաբանական ընտանիքում բացակայում են բավարար պայմաններ և միջավայր երեխայի
խնամքի և դաստիարակության համար

Միևնույն
խնամատար

ժամանակ

հարցվողների

ընտանիքներ

44%-ը

երեխաների

բացասական

տեղափոխման

դիրքորոշում

ունի

վերաբերյալ,

եթե

կենսաբանական ընտանիքում բացակայում են բավարար պայմաններ երեխայի
խնամքի ապահովման համար: Ինչպես այլ սոցիալական խմբերում, այստեղ ևս այս
հարցի շուրջ չկողմնորոշված հարցվողների թվաքանակը բավականին մեծ է:

Եզրակացություն
Ամփոփելով հետազոտության արդյունքները՝ կարելի է իրականացնել հետևյալ
եզրակացությունները.
o

Սոցիալական

պաշտպանության

ոլորտում

իրականացվող

չորս

հիմնական

բարեփոխումների վերաբերյալ քաղաքացիների տեղեկացվածության մակարդակը
բավականին ցածր է: Տեղեկացվածության մակարդակը առավել բարձր է երեխաների
պաշտպանության ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունների վերաբերյալ և
հատկապես ցածր է հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանության ոլորտի
բարեփոխումների վերաբերյալ:
o

Տեղեկացվածության մակարդակը ըստ մարզերի առավել ցածր է Երևանում և
Արագածոտնի մարզում, բարձր է՝ Լոռվա մարզում:

o

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ բացասական
վերաբերմունք ունեն հատկապես բարեփոխումների վերաբերյալ տեղեկացվածության
ցածր մակարդակ ունեցող քաղաքացիները: Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի
բարեփոխումների գործընթացը արդյունավետ կերպով կընթանա, եթե թե՛ պետական
մարմինները, թե՛ ՔՀԿ-ները ուղղորդված կերպով պարզ, բայց հիմնավորված
իրականացնեն ազգաբնակչության տեղեկացվածության բարձրացմանն ուղղված
գործողություններ:

o

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների արդյունավետության և
հաջողման հիմնական գրավականը թիրախավորված և կարիքահեն սոցիալական
ծառայություններն են և որակավորված, բանիմաց, պատրաստված մասնագետների
առկայությունը:

