
ՄԵԹՈԴ ԵՎ ԸՆՏՐԱՆՔ

«ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ՀԱՆՈՒՆ ԻՐԵՆՑ
ԱՊԱԳԱՅԻ» 
ԾՐԱԳԻՐ

«Հանրային կյանքում և տեղական
ինքնակառավարման ոլորտում երիտասարդների

ներգրավվածության գնահատում» hետազոտության
արդյունքներ

Այս զեկույցը պատրաստվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ, «Ինֆորմացիայի
ազատության կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Տեղեկատվության մատչելիություն և հետաքննական
լրագրություն առավել իրազեկված քաղաքացիների համար» ծրագրով տրամադրված ենթադրամաշնորիհի
շրջանակում «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ի կողմից: Դրա բովանդակության համար
պատասխանատվություն է կրում «Գործընկերություն և ուսուցում»/ԳՈՒՄ ՀԿ-ն և պարտադիր չէ, որ
արտահայտի Եվրոպական միության և/կամ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի տեսակետները:



ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ   ՆՊԱՏԱԿԸ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

Բացահայտել Գորիս խոշորացված համայնքում
հանրային կյանքում և տեղական
ինքնակառավարման ոլորտում երիտասարդների
ներգրավվածության մակարդակը
Պարզել, թե որքանով են երիտասարդները
ներգրավված համայնքային մակարդակում
քաղաքականությունների մշակման, իրականացման
և գնահատման ոլորտներում:



ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ, ԸՆՏՐԱՆՔԸ

Ուսումնասիրության ոլորտներ՝
Երիտասարդների
իրազեկվածություն, դիրքորոշումներ, մասնակցություն ՏԻՄ և
համայնքային կյանքում
Երիտասարդների մասնակցությունը խոչընդոտող
գործոններ, կարողությունների և հմտությունների կարիքներ
Իրականացված երիտասարդական ծրագրեր և գործողություններ
ՏԻՄ համայնքային զարգացման ծրագրում և բյուջեում
երիտասարդներին ուղղված դրույթներ և ծրագրեր

Հետազոտության ընտրանքը
Ֆոկուս խմբային քննարկում համայնքի բնակիչ 16-ից 30
տարեկան երիտասարդների հետ՝ ընդհանուր թվով 10 հատ՝ 4-ը
Գորիս քաղաքում և 6-ը բնակավայրերում։

Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն - ներառվել են
համայնքային բյուջեն, համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիր
և ՏԻՄ աշխատանքային պլաններ (2018թ.-2019թ.):



ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏԵԶ

Հետազոտության աշխարհագրություն
 Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ Սյունիքի
մարզի Գորիս խոշորացված համայնքում՝ ներառելով
համայնքի մաս կազմող 7 բնակավայրերը՝

Գորիս, Վերիշեն, Ակներ, Քարահունջ, Որոտան, Խ
նձորեսկ, Հարթաշեն, 



ԳՈՐԻՍ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԸՍՏ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ

1.Համայնքային ենթակառուցվածքների ոչ
բարվոք վիճակը կամ բացակայությունը,

2.Զբաղվածության և աշխատատեղերի
բացակայությունը համայնքում,

3.Սոցիալ-մշակութային կյանքի
պասիվությունը,

4.Երտասարդների ցածր իրազեկությունը և
մասնակցությունը համայնքային կյանքին
և ՏԻՄ գործունեությանը։



ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՎ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔՈՒՄ



ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ
ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԻՄ-ԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ԿՅԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

7%

4%

41%

9%

28%

8%

1%

3%

0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%

Տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններից/ներկայացուցիչներից

Հանրային կազմակերպվող 
հանդիպումներից, քննարկումներից

Ծանոթներից, բարեկամներից

Համայնքային կառույցներում 
փակցվող հայտարարություններից

Սոցիալական ցանցերում տեղադրվող 
նյութերից

Համայնքային կայքից

Այլ

Հիմնականում չեմ տեղեկանում

Ինչպե՞ս եք տեղեկանում Ձեր համայնքում տեղի 
ունեցող նորությունների, իրադարձությունների մասին



30%

38%

15%

11%

6%

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

Ոչ մեկին չեմ ճանաչում

Ճանաչում եմ մեկ կամ երկու հոգու

Ճանաչում եմ մի քանիսին

Ճանաչում եմ հիմնական մասին

Ճանաչում եմ բոլորին

Ձեր համայնքի ավագանու անդամներից 
քանիսի՞ն եք ճանաչում 



Հարցին, թե արդյոք կարող եք հիշել համայնքապետարանի կողմից
վերջին վեց ամիսների ընթացքում իրականացված/իրականացման
ընթացքում գտնվող ծրագրեր ձեր բնակավայրում և խորոշացված
համայնքում, ընդհանուր առմամբ առնվազն մեկ ծրագիր կամ
միջոցառում կարողացել են նշել հարցման ենթարկված
երիտասարդների 77%-ը:  Ընդամենը 7%-ը նշել է, որ վերջին վեց
ամիսների ընթացքում ոչ մի ծրագիր չի իրականացվել
համայնքում, իսկ 18%-ը որևէ ծրագիր հիշել չի կարողացել: Այն
երիտասարդները, ովքեր կարողացել են նշել համայնքում
իրականացվող որևէ ծրագիր կամ միջոցառում, առավել հաճախ
հիշատակել են ճանապարհների բարեկարգման, աղբահանության
կազմակերպման, լուսավորության իրականացման, թատերական և
մշակութային միջոցառումներ, այգու բարեկարգում և
կազմակերպված ամանօրյա միջոցառումները որպես
իրականացված/իրականացման փուլում գտնվող ծրագրերի կոնկրետ
օրինակներ:



ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ

30%

27%

29%

10%

4%

0% 10% 20% 30% 40%

Ընդհանրապես ակտիվ չեմ   

Ավելի շուտ ակտիվ չեմ     

Ավելի շուտ ակտիվ եմ

Լիովին ակտիվ եմ

Դժվարանում եմ պատասխանել

Որքանո՞վ ակտիվ եք հետևում Ձեր համայնքում 
տեղի ունեցող սոցիալ-մշակութային և 
համայնքային իրադարձություններին 



ՏԻՄ-երի և համայնքային կյանքում երիտասարդների
ակտիվության ինքնագնահատումը

32%

42%

24%

2%

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

Ընդհանրապես ակտիվ 
չեմ

Ավելի շուտ ակտիվ չեմ

Ավելի շուտ ակտիվ եմ

Լիովին ակտիվ եմ

Ընդհանուր առմամբ ինչպես կգնահատեք 
ՏԻՄ-երի և համայնքային կյանքում Ձեր 

մասնակցությունը և ակտիվությունը



3%

2%

2%

2%

3%

6%

8%

93%

96%

92%

78%

86%

87%

91%

2%

1%

5%

11%

5%

3%

1%

2%

0%

1%

6%

4%

1%

0%

1%

0%

0%

3%

3%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Համայնքի ավագանու նիստեր

Համայնքի բյուջեի վերաբերյալ
լսումներ/քննարկումներ

Համայնքի քաղաքականությունների,
ծրագրերի և պլանների քննարկումներ

ՀԿ-(ներ)ի կազմակերպած խնդիրների
քննարկում,սեմինար կամ այլ…

Բողոքի ցույց կամ երթ

Համայնքային խնդիրների վերաբերյալ
ստորագրահավաք

Համայնքային ծառայությունների
մատուցման վերահսկողություն

Մասնակցո՞ւմ եք Ձեր համայնքում տեղի ունեցող
հետևյալ միջոցառումներին

Տեղի չի ունեցել
Երբեք չեմ մասնակցել



5%

2%

1%

2%

7%

1%

90%

92%

93%

89%

85%

92%

3%

3%

4%

7%

5%

3%

1%

2%

1%

2%

3%

2%

1%

0%

1%

0%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Քաղաքական կուսակցություն կամ դրա
տեղական մասնաճյուղ

Հասարակական կազմակերպություն,
համայնքային կազմակերպություն կամ

ասոցիացիա

Քաղաքացիական ակտիվիստների 
խումբ

Որևէ բիզնես գաղափար 
իրականացնելու շուրջ հավաքված 

խումբ

Արվեստի, մշակույթի կամ սպորտի հետ
առնչվող խմբակ

Այլ կամավորական միություն

Արդյոք անդամակցո՞ւմ եք այս խմբերին, և եթե 
այո, ապա ի՞նչ կարգավիճակով

Եղել եմ նախկինում Անդամ չեմ Պասիվ անդամ Ակտիվ անդամ Ղեկավար



ՏԻՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ
ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

34% 21% 21% 23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Դատողություն 1: Մեր համայնքում առկա են բավարար 
հնարավորություններ՝ տեղական 

ինքնակառավարմանը մասնակցելու համար 

Ընդհանրապես համաձայն չեմ Ավելի շուտ համաձայն չեմ
Ավելի շուտ համաձայն եմ Լիովին համաձայն եմ

54% 24% 11% 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Դատողություն 2: ՏԻՄ ղեկավարները և 
համայնքապետարանի աշխատակիցները չեն 

խրախուսում երիտասարդների մասնակցությունը

Ընդհանրապես համաձայն չեմ Ավելի շուտ համաձայն չեմ
Ավելի շուտ համաձայն եմ Լիովին համաձայն եմ



8%

13%

47%

21%

11%

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

Ընդհանրապես զգալի չէ

Ավելի շուտ զգալի չէ

Ավելի շուտ զգալի է

Լիովին զգալի է

Դժվարանում եմ 
պատասխանել

Ձեր համայնքի խնդիրների վերաբերյալ 
ավագանու և համայնքապետի որոշումների 

կայացման վրա որքանո՞վ է զգալի 
համայնքի երիտասարդների ազդեցությունը 



10%

19%

45%

23%

3%

0% 20% 40% 60%

Ընդհանրապես պատրաստ չեմ

Ավելի շուտ պատրաստ չեմ

Ավելի շուտ պատրաստ եմ

Լիովին պատրատ եմ

Դժվարանում եմ 
պատասխանել

Որքանո՞վ եք Դուք պատրաստ ժամանակ 
հատկացնել ՏԻՄ-երում և համայնքային 

աշխատանքներում մասնակցության համար



ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ
ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ



ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ և ԽԹԱՆԵԼ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,

ՆՊԱՍՏԵԼ ԳՐԱՎԻՉ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՁևԱՎՈՐՄԱՆԸ,

ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ՝ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ
ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ, ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ և ԿԱՆԱՉ
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՐԱԿԸ,

ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ(2018-2022)



ԽԹԱՆԵԼ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ՝ՆՊԱՍՏԵԼՈՎ
ԱՅՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ և
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԲԱՐՁԱՑՄԱՆԸ,

ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ և ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ,

ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ
ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ, ԲԻԶՆԵՍԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԴԵՐԸ և
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ԿՅԱՆՔԻՆ,

ԽՐԱԽՈՒՍԵԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ և
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ և
ԱՌԱՆՁԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ և
ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, 

ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ(2018-2022)



ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԼ ԿԱՊԵՐԸ և
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՈՒՅՐ
ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ, ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԿ-
ՆԵՐԻ, ԳՈՐԾԱՐԱՐԱՆԵՐԻ ՀԵՏ,

ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՆԵԼ ՋԱՆՔԵՐԸ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ՝
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ,  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱ
Ն, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ,  ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱԿԱՆ, ՏՐԱ
ՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ,  ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ,  ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ և
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՎԵՐԱԾԵԼՈՒ
ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ։

ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ(2018-2022)



ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՃ՝ 27,4 %-
ՈՎ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԱՃ՝ 5-6 %-ՈՎ
ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ՝
10-15%-ՈՎ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ և
ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՃ՝ 10-20%
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌՈՂՋ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊՈՎ ԱՊՐՈՂ
ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԱՃ՝ 15-20% 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ և ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՃ՝ 25-30%
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ և ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՊՈՏԵՆՑՅԱԼԻ ԱՃ՝ 5-
10%
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ, ԺԱՄԱՆՑԻ և
ՀԱՆԳՍՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՃ՝
25-30%

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.



ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ.

ՏՏ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Տեղեկատվական ժամանակակից գիտակրթական
կենտրոնի հիմնում, «արմաթ» լաբորատորիաների ցանցի
զարգացում,

Գյուղական բնակավայրերի հանրակրթական
հաստատություններում ինժեներական և գիտական
լաբորատորիաների ստեղծում,

Ռոբոտաշինության, ինժեներական մասնագիտությունների
խրախուսում

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
և ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ



ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ,

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ՝
ՈՒՂՂՎԱԾ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ ԿԱՊԻ
ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆԸ և ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ՈՒՂՂՈՐԴՄԱՆԸ,

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ.
ԴՊՐՈՑ-ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ-ՄԿՈՒ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-
ԲԻԶՆԵՍ ԿԱՊԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ,

ԳՊՀ-ՈՒՄ,  ՄԿՈՒ ՀԱՍԱՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՏՏ ՈԼՈՐՏԻ
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ.



«ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ»,

«ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
ՍՏԵՂԾՈՒՄ»,

«ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԽԹԱՆՈՒՄ ՏՏ ՈԼՈՐՏՈՒՄ»
«ԳՈՐԻՍՅԱՆ ԿԱՍԿԱԴ»,

«ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ ԳՈՐԻՍ(GORIS BIKE)» ,

«ՔԱՐԱՆՁԱՎԱՅԻՆ ԿԻՆՈԹԱՏՐԱՆ»

ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 Երիտասարդների կողմից առավել կարևորված համայնքային

հիմնախնդիրները ներառում են համայնքային
ենթակառուցվածքների ոչ բարվոք վիճակը, կամ
բացակայությունը, զբաղվածության և աշխատատեղերի
բացակայությունը համայնքում, սոցիալ-մշակութային կյանքի
պասիվություն:

 Աշխատանքի և զբաղվածության հնարավորությունների
բացակայությունը, և դրա հետևանքով առաջ եկող
ֆինանսական և սոցիալական դժվարությունները
հանդիսանում են երիտասարդի՝ որպես անձի և իր ընտանիքի
առջև ծառացած ամենակարևոր հիմնախնդիրը համայնքում:

 Համայնքում երիտասարդների անձի զարգացման և
ինքնադրսևորման հնարավորությունները սահմանափակ
են, ինչն ընդհանուր առմամբ հանգեցնում է երիտասարդների
մոտիվացիայի նվազման, մեկուսացման և ընդհանուր առմամբ
երիտասարդական ներուժի թերի օգտագործման:



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ    շարունակություն

Համայնքի երիտասարդները
հիմնականում չեն տիրապետում այն
հմտություններին, որոնք կարող են
ծառայեցնել ի շահ իրենց և համայնքի
զարգացման, ինչպես օրինակ տուրիզմի
զարգացման նախաձեռնություններն
են, տարբեր հասարակական
կազմակերպությունների հետ
աշխատելու հմտությունները։

Ընդհանուր առմամբ երիտասարդներն
ունեն ցածր տեղեկացվածություն
տեղական ինքնակառավարման
ոլորտի և տեղի ունեցող
գործընթացների վերաբերյալ։
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Որպես ՏԻՄ և համայնքային կյանքում
չներգրավվելու հիմնական պատճառը
երիտասարդները նշել են իրազեկվածության
պակաս,  ժամանակի սղությունը և
մասնակցության արդյունքների վերաբերյալ
թերահավատությունը:

 Համանքապետարանի կողմից իրականացվում
երիտասարդական հիմնախնդիրների
լուծմանն ուղղված աշխատանքներ, սակայն
այն համակարգված քաղաքականության բնույթ
չի կրում, իսկ իրականացվող միջոցառումները
հիմնականում կրում են հատվածական բնույթ
և լիարժեք չեն անդրադառնում
երիտասարդների հիմնախնդիրներին և
կարիքներին: 
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 Խթանել երիտասարդների քաղաքացիական
ակտիվությունը և մասնակցությունը համայնքային
կյանքում,

 Նպաստել երիտասարդների զբաղվածության և սոցիալ-
տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման համար
անհրաժեշտ մեխանիզմների մշակմանը և ներդրմանը,

 Խթանել երիտասարդների շրջանում առողջ
ապրելակերպը,

 Խթանել երիտասարդների ներգարվվածությունը
մշակութային կյանքին,

 Նպաստել հոգևոր-մշակութային արժեքների
ձևավորմանը,

 Համայնքում նպաստել երիտասարդների
շարունակական կրթությանը, ստեղծել ոչ ֆորմալ
կրթական պայմաններ:



Շնորհակալություն
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