
 

ՄԵԾԱՄՈՐ 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ  

Բնակչության թիվ 12,165 

Տնային տնտեսությունների թիվ 3,014 

Երեխաների թիվ 4,120 

Գործազուրկներ N/A 

«Ընտանեկան նպաստ» համակարգում 

հաշվառված տնային տնտեսությունների թիվ 

109 

Համայնքային սոցիալական աշխատող Այո 

ՀԿ-ների թիվը 2 

Ֆոկուս խմբային հանդիպման 

մասնակիցների թիվ 

37 

(տարիք 18-65՝ 29 , 65+ ՝ 8 մասնակից) 

 

 

Սոցիալական հիմնախնդիրներ, կարիքներ 

 

Համայնքի առաջնային կարիքներից մասնակիցներն առանձնացրեցին հետևյալ 

կարիքները 

➢ Երեխաների համար ժամանցի վայրերի՝ մանկական սրճարանի, 

խաղահրապարակների բացակայությունը – բնակիչների խոսքով, ամբողջ քաղաքում 

կա՛մ մեքենաներ են, կա՛մ ավտոտնակներ, և երեխաները խաղալու, ժամանցի որևէ 

հնարավորություն չունեն։ Երեխաներն էլ ստիպված խաղում են ճանապարհներին, 

կամ էլ հավաքվում են զրուցարաններում, որտեղ տարեցները զբաղված են 

թղթախաղով կամ նարդի խաղալով 

➢ Շենքերի նկուղների անմխիթար վիճակը – այս խնդրի առկայությունը հատկապես 

ակնհայտ զգացել են 44-օրյա պատերազմի օրերին, երբ ցուցանակներով մարդկանց 

հայտնում էին, որ վտանգի դեպքում անհրաժեշտ է պատսպարվել նկուղներում։ Այնինչ 

շենքերի նկուղները անմխիթար վիճակում են, և հատկապես պատերազմական 

վիճակում նկուղում պատսպարվելը մեծ հարցականի տակ է մնում: Առաջարկվում էր 

նկուղները մարդկանց անձնական օգտագործման նպատակով բաժանելու փոխարեն 

նախապատրաստել որպես ապաստարան արտակարգ իրավիճակների համար  

➢ Մանկապարտեզների անմխիթար վիճակը մանկապարտեզները չեն գործում ձմռան 

ամիսներին 

➢ 13+ տարիքի երեխաները ներգրավված են գյուղատնտեսական աշխատանքներում։  

➢ Միայնակ, ինքնախնամք իրականացնել չկարողացող,դժվարությամբ տեղաշարժվող 

տարեցների կենցաղային սպասարկման, բճշկական օգնության խնդիրը: Ցանկալի 

կլիներ նրանց կցվեր մեկը նման ծառայություններ մատուցելու համար: 

 



➢ Տարեցների զբաղմունքի, ժամանցի, խնամքի վայրի  բացակայությունը Տարեցները 

ցանկություն ունեն աշխատելու, եկամուտ ստեղծելու, հասարակության լիարժեք անդամ 

զգալու և ինքնադրսևորվելու։ 

➢ Հաշմանդամ երեխաների ծնողներըին  աշխատանքով ապահովելու խնդիրը 

 

➢ Տնային պայմաններում հաշմանդամներին, անկողնային հիվանդներին խնամքի 

սպասարկում 

➢ Ցերեկային խնամքի տրամադրում հաշմանդամ երեխաներին։ Համայնքում գործում է 

հաշմանդամ երեխաների խնդիրներով զբաղվող միակ Հկ-ն՝ «Հույսի Մեծամոր»-ը, որը 

ամենօրյա խնամքի ծառայություն չի տրամադրում ֆինանսական միջոցների 

բացակայության պատճառով: 

➢ Մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի բացակայություն հաշմանդամների համար։  

 

Առաջարկներ 

➢ Հարցվողները կարևորում են համայնքում ակտիվ մարդկանցից կազմված խմբի ձևավորումը։ 

Խմբի հիմնական նպատակը պետք է լինի համայնքի զարգացմանն ուղղված տարբեր 

միջոցառումների կազմակերպումը և ներդրումների ներգրավումը։  

➢ Հաշմանդամների և՛ մեծերի, և՛ երեխաների ցերեկային կենտրոնի ստեղծում, որը կապահովի 

հաշմանդամի զբաղվածությունը, հնարավորություն կտա խնամողին աշխատելու։ Այս 

դեպքում խնամողը ոչ մեկից գումար չի պահանջի: 

➢ Տարեցների համար ժամանցի ու զբաղվածություն ցերեկային կենտրոնի ստեղծում՝ 

«Ծերապարտեզ»։ 

➢ Միայնակ ծերերի համար տնային խնամքի ծառայության ստեղծում։ 

➢ Սպորտային համալիրի վերանորոգումն ու  շահագործում։ 

➢ Երիտասարդների համար արհեստների ուսուցման ծառայության ստեղծում: 

➢ Մանկական ժամանցի և զարգացման կենտրոնների ստեղծում: 

➢ Երեխաների համար խաղահրապարակի կառուցում։   

➢ Կանանց ձեռքի աշխատանքների կենտրոնի հիմնադրում, որտեղ հնարավոր կլինի սովորել, 

ստեղծագործել և հնարավորության դեպքում վաճառել աշխատանքները: 

ՄՐԳԱՇԱՏ 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ  

Բնակչության թիվ 5,500 

Տնային տնտեսությունների թիվ 1,404 

Երեխաների թիվ 1,060 

Գործազուրկներ N/A 

«Ընտանեկան նպաստ» համակարգում 

հաշվառված տնային տնտեսությունների թիվ 

80 

Համայնքային սոցիալական աշխատող Այո 

ՀԿ-ների թիվը 0 

Ֆոկուս խմբային հանդիպման 

մասնակիցների թիվ 

38 

(Տարիք 18-65՝ 32, 65+ ՝ 6 մասնակից) 



 

Սոցիալական հիմնախնդիրներ, կարիքներ 

 

➢ Համայնքի առաջնային կարիքների շարքում է զբաղվածությունը, հատկապես 

երիտասարդների զբաղվածությունը, քանի որ համայնքում գյուղատնտեսությունը դարձել է 

անարդյունավետ: 

➢ Առաջնային են համարում երեխաների զբաղվածության  և ժամանցի  խնդիրը, երեխաների 

համար չկա որևէ վայր, որտեղ կարող է անցկացնել ազատ ժամանակը, դպրոցական 

առարկաներից զատ ստանալ այլ գիտելիքներ, զարգանալ: 

➢ Խնդիրներ կան հատկապես հաշմադամություն ունեցող երեխաների հետ․ նրանց համար 

որևէ ծառայություն չկա համայնքում՝ ոչ զարգացնող, ոչ խնամքի։ Խնդրահարույց է նաև այդ 

երեխաների համար օգնող պարագաների՝ քայլակ և այլն ձեռք բերումը․ գործընթացը խիստ 

բյուրոկրատական է և շատ ժամանակատար։   

➢ համայնքի համար դժվար լուծելի խնդիների շարքում հիմնականում նշում են ոռոգման ջրի, 

լուսավորության խնդիրները:  

➢ Բնակչության սոցիալական վիճակով պայմանավորված՝ ավելանում են նաև 

հիմնախնդիրները, որտեղ առաջնային են  համարվում առողջապահական խնդիրները, քանի 

որ ցածր եկամուտների պատճառով շատերը դժվարանում են օգտվել առողջապահական 

ոլորտի ծառայություններից, որից առավելապես տուժում են երեխաներն ու տարեցները։ Մի 

կողմից ոչ բոլոր մասնագետներն են տեղում առկա, մյուս կողմից, եթե ծառայությունները 

Արմավիրում կամ Երևանում կարող են գտնել, ապա վճարունակ չեն դրանց ստանալու 

համար։  

➢ Համայնքի առաջնային խնդիրներից են նաև երեխաների և երիտասարդների համար 

ժամանցի վայրերի բացակայությունը՝ սրճարան, խաղահրապարակ, տարեցների խնամքի 

կենտրոնների բացակայությունը, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար 

ցերեկային կենտրոնի բացակայությունը։ 

 

Առաջարկներ 

 

➢ Հիմնել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և չափահաս անձանց ցերեկային 

ծառայություն:  

➢ Համայնքում բացել տարեցների ժամանցի կենտրոն: 

➢ Հիմնել մանկական ժամանցի, զարգացման կենտրոններ: 

➢ Ստեղծել կանանց, ինչու չէ նաև տարեցների ձեռքի աշխատանքների կենտրոն, որտեղ 

հնարավոր կլինի սովորել, ստեղծագործել և հնարավորության դեպքում վաճառել 

աշխատանքները: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Մեծամոր 

խոշորացված 

համայնքում ներդրված 

է ընտանիքների 

աջակցության 

ծառայություն, որը 

տարեկան 

սպասարկում է 

առնվազն 120 ընտանիք 

 

✓ 

✓ 

✓ 
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https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%AB%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%BE%D5%A1%D5%AE_%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B7%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D6%81%D5%B8%D5%B2_%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D5%A1%D5%B6%D6%81_%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6_%D5%AF%D5%B8%D5%B6%D5%BE%D5%A5%D5%B6%D6%81%D5%AB%D5%A1
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