
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

թադրամաշնորհային ծրա 

 

 

ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ 

ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Գործընկերություն և Ուսուցում/ԳՈՒՄ 

հասարակական կազմակերպություն 

«Հանրային վերահսկողությունը որպես համայնքների զարգացման խթան» ծրագիրն իրականացվում է ԳՈՒՄ 

ՀԿ-ի կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ Ինֆորմացիայի Ազատության Կենտրոն/Freedom of 

Information Center հասարակական կազմակերպության  «Իրազեկ Հայաստան»  ենթադրամաշնորհային 

ծրագրի  շրջանակներում: 
 

https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ
https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ
https://www.facebook.com/FOICenterArmenia/?__tn__=KH-R&eid=ARB01oBMBqtT74oMYBfs60Y_yDQOCa_JZjcNxFh7PDvy4QdS0r69nZw4AndRwaoLummi5U63NB6Z4Y4k&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARBTn0QERpvMbBoY9swWFkZ29xouxxodcG0Hjl6Xsl3e1FhuLmCCU0TsY-lhPWFbnilhYYoPF7Dx3yzgrKFCmTeL2pJhRlpUcNFoXRQpLL7JfOhc5BxLM14hRzkZpMkrte8s_izT8DAp42LEl4dt1rUmBnbqC6cGpcPU0XoXLyOu3ZTYNySjia3Yo0mV6Cjj8oCmrZ-TUzaYiryXE-slhlp2ud5e48agQgLBJQpjLTcNUwb24EG6WHhp08Sp8PDeWO41XNm2BlEd4lFuKazLJYHVpslJNsDwRPZ2MOJILFsbeSYisY7QpIGtDcJ_3NKYDd2IB87UUnisjvfaGaNNSgQ2mQ
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ԳՈՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 «Հանրային վերահսկողությունը որպես համայնքների զարգացման խթան» 

ԾՐԱԳԻՐ 

 

Ծրագրի  իրականացման   վայրը  

 ՀՀ Սյունիքի մարզ, Գորիս, Տեղ, Սիսիան և Գորայք համայնքներ 

 

Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված 

22 հուլիս  – 22 նոյեմբեր, 2019 

  

Դոնոր կազմակերպություն 

«Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն»  ՀԿ / Եվրոպական միություն 

 

Ծրագրի նպատակը 

Բարելավել կազմակերպության կարողությունները հանրային վերահսկողության և 

մշտադիտարկման գործընթացներում՝ շեշտադրելով համայնքներում երիտասարդների 

մասնակցությունը և ներգրավվածությունը։  

 

Գործողություններ 

 

 Մոնիտորիների խմբերի ձևավորում 

 Երիտասարդ մոնիտորների կարողությունների զարգացում 

 Հնգամյա զարգացման  ծրագրերի մոնիտորինգի իրականացում, զեկույցի 

պատրաստում 

 Համայնքային ֆորումների իրականացում 

 Առաջարկությունների փաթեթի պատրաստում 

 Համայնքային հանդիպումներ ՏԻՄ-երի հետ  

 

Ծրագրի թիրախ խմբերն են 

 

 Գորիս, Սիսիան,  Գորայք, Տեղ, խոշորացված համայնքների  երիտասարդների հետ 

աշխատող կառույցները, ՏԻՄ-երը, ուսումնական հաստատությունները:  

  

Ծրագրի շահառուներն են 

 

 Գորիս, Սիսիան,  Գորայք, Տեղ, խոշորացված համայնքների  18-30 տարեկան 

երիտասարդները՝ ընդհանուր թվով 9024 հոգի: 

 

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներ 

 

 Բարձրացել են ԳՈՒՄ ՀԿ-ի երիտասարդ մոնիտորների խմբերի  կարողությունները 

հանրային վերահսկողության և մշտադիտարկման մեխանիզմների վերաբերյալ և 

ձևավորվել են 5-7 հոգանոց  մշտադիտարկման  խմբեր։  
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 Իրականացվել  է Գորիս, Սիսիան, Գորայք և Տեղ խոշորացված համայնքների հնգամյա 

զարգացման ծրագրերի և բյուջեների կատարողականների  մշտադիտարկում և 

մշակվել է դրանց բարելավմանն ուղղված  առաջարկությունների փաթեթներ։ 

 Ձևավորվել է համագործակցության հարթակներ կազմակերպության և մարզի 

երիտասարդական հարցերով շահագրգիռ բոլոր կառույցների միջև՝  ՏԻՄ և մարզային 

կառույցների ներգրավմամբ։  
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ԳՈՐԻՍ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ 

 

Մոնիտորինգի նպատակն է իրականացնել Գորիս խոշորացված համայնքում հանրային 

կյանքում և տեղական ինքնակառավարման ոլորտում 18-35 տարեկան երիտասարդների 

ներգրավվածության գնահատում և համայնքային զարգացման ծրագրերում և բյուջեներում 

երիտասարդներին ուղղված ծրագրերի ուսումնասիրություն։ 

 

Կիրառված մեթոդներ 

 Քանակական կիսաստանդարտացված դեմ առ դեմ հարցումներ 

 Ֆոկուս խմբային քննարկումներ 

 Փաստաթղթերի վերլուծություն 

  

Գնահատման ենթակա ոլորտները 

 Երիտասարդների դիրքորոշումներ, մասնակցություն ՏԻՄ և համայնքային 

կյանքում 

 Իրականացված երիտասարդական ծրագրեր և գործողություններ 

 ՏԻՄ համայնքային զարգացման ծրագրում և բյուջեում երիտասարդներին 

ուղղված դրույթներ և ծրագրեր  

 

 

                                                       Մոնիտորինգի խնդիրները 

 

 Ուսումնասիրել, թե որքանով են խոշորացված համայնքում երիտասարդները իրազեկված 

համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության և 

համայնքային կյանքի վերաբերյալ, 

 Ուսումնասիրել, թե որքանով են երիտասարդները մասնակցում տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանը և հանրային քաղաքականության 

մշակմանը, 

 Ուսումնասիրել,    թե    որքանով    են    երիտասարդները    ներգրավված համայնքում 

իրականացվող միջոցառումներին, ծրագրերին և նախաձեռնություններին, 

 Պարզել,   թե   ըստ   երիտասարդների,   որ   պայմանների   առկայության պարագայում 

հնարավոր կլինի ավելացնել երիտասարդների ներգրավվածությունը և 

մասնակցայնությունը, 

 Պարզել, թե ՏԻՄ ներկայացուցիչներն ինչպիսի հեռանկարներ են տեսնում 

երիտասարդների մասնակցայնության ավելացման ուղղությամբ, 

 Իրականացնել ՏԻՄ-ի գործունեության մոնիթորինգ՝ համայնքային բյուջե, հնգամյա 

զարգացման ծրագիր և ՏԻՄ աշխատանքային պլան (2018թ.)՝ հաշվի առնելով 

երիտասարդներին ուղղված միջոցառումները՝ ներառելով նախորդ հինգ տարիները։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումներ երիտասարդների շրջանում 

 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումները անդրադարձել են ՏԻՄ-երում և հանրային 

կյանքում երիտասարդների իրազեկվածությանը, մասնակցությանը, 

դիրքորոշումներին և երիտասարդների առաջարկություններին: Քանակական դեմ 

առ դեմ հարցումների իրականացման համար մշակվել է և կիրառվել է 

կիսաձևայնացված հարցաթերթ։ Հետազոտության շրջանակներում ներառվել են 

Գորիս քաղաքը, Վերիշեն, Քարահունջ և Խնձորեսկ բնակավայրերը։ Հարցումներն 

իրականացվել են 18-ից 30 տարեկան երիտասարդների հետ, որոնց թիվը 

համայնքում  2660 է: Ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 93 հարցում:  

 

                                               Հարցվածները ըստ սեռի 

 

 

Հարցվածների կրթությունը 

 

 

29.17%

70.83%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

Արական 

Իգական

8.6%

1.7%

3.0%

86.8%

Միջնակարգ կրթություն 

Նախնական մասնագիտական 
/արհեստագործական/

Միջին մասնագիտական 

Բարձրագույն մասնագիտական 
(բակալավր, դիպլոմավորված 

մասնագետ, մագիստրոս) 
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Ֆոկուս խմբային քննարկում երիտասարդների հետ 

Հետազոտության շրջանակներում իրականացվել են ֆոկուս խմբային քննարկումներ 

երիտասարդների շրջանում: Ընդհանուր առմամբ  իրականացնել  է 2 խմբային քննարկում: 

Ֆոկուս խմբերում մասնակիցները հնարավորինս տարբեր զբաղվածություն ունեցող 

երիտասարդներ են եղել՝ աշխատող, ուսանող, տնտեսապես ոչ ակտիվ, գործազուրկ, 

արտագնա աշխատանքի մեկնող և այլն:   

 

Փաստաթղթերի վերլուծության 

Ուսումնասիրվել է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Խոշորացված համայնքի ներսում հարցումների քանակը առանձին բնակավայրերում 

բաշխվել է թիրախ բնակչության թվին համամասնորեն՝ կիրառելով որոշակի ճշգրտումներ: 

Համապատասխանաբար վերջնական ընտրանքի բաշխումն ըստ առանձին բնակվայրերի 

ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում: 

Բնակավայր Բնակչության 

թիվ 
Արական Իգական 

Գորիս 21199 9540 11659 

Վերիշեն 2096 943 1153 

Քարահունջ 1376 619 757 

Խնձորեսկ 2021 909 1112 

Աղյուսակ  1. Բնակչության թվի սեռային կազմն ընտրված բնակավայրերում 

 

Բնակավայր Արական Իգական 

Գորիս 30 38 

Վերիշեն 4 5 

Քարահունջ 3 4 

Խնձորեսկ 4 5 

Աղյուսակ 2. Ընտրանքի բաշխումն ըստ առանձին բնակվայրերի 

 

Հարցմանը մասնակցածների շուրջ 63.6%-ը ընդհանուր առմամբ ակտիվ մասնակցում է 

համայնքում տեղի ունեցող սոցիալ-մշակութային և համայնքային իրադարձություններին, իսկ 

շուրջ 36.4%-ը ավելի շուտ ակտիվ և ընդհանրապես ակտիվ չեն մասնակցում։ Հարցմանը 

մասնակցածների շուրջ 86.8%-ը ունի բարձրագույն կրթություն։ Ըստ սեռի հարցմանը 

մասնակցել են 70.8% իգական և 29.1% արական սեռի մարդիկ։  
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Հարց: Որքանո՞վ ակտիվ եք հետևում համայնքում տեղի ունեցող սոցիալ-մշակութային և 

համայնքային իրադարձություններին: 

 

 

 

 

Համաձայն իրականացված հարցումների՝ երիտասարդները տեղեկատվություն 

հիմնականում ստանում են սոցիալական ցանցերում տեղադրվող նյութերից, համայնքային 

կայքից և ծանոթներից ու բարեկամներից։  

Ֆոկուս խմբային քննարկումների ընթացքում երիտասարդները նույնպես փաստել են, որ 

հիմնականում տեղեկատվություն են ստանում ծանթոներից ու բարեկամներից, փակցվող 

հայտարարություններից և համացանցից։ Որպես հիմնական տեղեկատվության աղբյուրներ 

առանձնացվել են նաև Goris Today-ը և Գորիսի համայնքապետարանի էջերը: 

Երիտասարդներն առանձնացրեցին, որ իրենց ակտիվության շնորհիվ է, որ համայնքում 

տեղի ունեցող նորությունների և իրադարձությունների մասին իրենց անհատապես 

տեղեկացնում և հրավիրում են ինչպես համայնքապետարանից, այնպես էլ ՀԿ-ները և 

կազմակերպիչ կառույցները։ Ֆոկուս խմբային քննարկումների մասնակցած 

երիտասարդները միաձայն նշում են, որ տարածվող տեղեկատվության մեթոդները 

բազմազան են և հասանելի։   

 

 

 

 

 

 

8.2%

28.2%

49.1%

14.5%

Ընդհանրապես ակտիվ չեմ Ավելի շուտ ակտիվ չեմ

Ավելի շուտ ակտիվ եմ Լիովին ակտիվ եմ
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Հարց: Ինչպե՞ս եք տեղեկանում Ձեր համայնքում տեղի ունեցող նորությունների, 

իրադարձությունների մասին: 

 

 

 1-Տեղեկանում եմ 

 2.Չեմ տեղեկանում 

Համաձայն քանակական հարցումների արդյունքների՝ երիտասարդների գերակշռող 

մեծամասնությունը երբեք չի մասնակցել կամ  հազվադեպ է մասնակցում համայնքում տեղի 

ունեցող միջոցառումներին։  

Ֆոկուս խմբային քննարկումների թեման եղել է համայնքում երիտասարդների 

հիմնախնդիրները և մասնակցությունը ՏԻՄ աշխատանքներում։ Երիտասարդների մի մասը 

նշում էր, որ ակտիվորեն մասնակցել է ավագանու նիստերին, ինչպես նաև համայնքում 

ոլորտային այլ քննարկումների։ 

Ավագանու նիստերի ժամանակ երիտասարդները հեշտորեն կարողանում են բարձրացնել 

իրենց հուզող հարցերը։ Երիտասարդները նշել են, որ մասնակցում են նիստերին, քանի որ 

հետաքրքիր է համայնքային հիմնախնդիրները և բյուջեն։  Երիտասարդները նշել են նաև, որ 

ֆիզիկական ներկայությունից բացի հնարավորություն են ունենում առցանց՝ ուղիղ եթերով 

հետևել ավագանու նիստերին, ինչն առավել հարմար է իրենց։   

 

 

 

1 2

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններից/ներկայացուցիչներից

Հանրային կազմակերպվող հանդիպումներից, քննարկումներից

Ծանոթներից, բարեկամներից

Համայնքային կառույցներում փակցվող հայտարարություններից

Սոցիալական ցանցերում տեղադրվող նյութերից

Համայնքային կայքից

Հիմնականում չեմ տեղեկանում
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Հարց: Ընդհանուր առմամբ մասնակցո՞ւմ եք Ձեր համայնքում տեղի ունեցող հետևյալ 

միջոցառումներին: 

Գնահատումն իրականացվել է հետևյալ բաղադրիչներով՝ 0.Համայնքում նման 

իրադարձություն տեղի չի ունեցել 1. Երբեք չեմ մասնակցել 2. Մասնակցում եմ հազվադեպ 3. 

Մասնակցում եմ երբեմն-երբեմն 4.Մասնակցում եմ գրեթե միշտ,երբ տեղի են ունենում: 

 

 

 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումների արդյունքներով երիտասարդները ՏԻՄ-երի և 

համայնքային կյանքում իրենց մասնակցությունը գնահատում են հետևյալ 

համամասնությամբ՝ 18.2%-ը լիովին ակտիվ են, 13.1%-ն ընդհանրապես ակտիվ չեն, 30.3%-

ն ավելի շուտ ակտիվ են և 38.4%-ը ավելի շուտ ակտիվ չեն։  

Ֆոկուս խմբային քննարկումների արդյունքում երիտասարդներն առանձնացնում են, որ 

նիստերի և քննարկումների ժամանակ երիտասարդները ակտիվորեն ներգրավվում են և 

իրենց ձայնը լսելի է, սակայն բարձրացված հարցերը/խնդիրները քիչ են լուծում ստանում։ 

Երիտասարդները մեկնաբանում են, որ համայնքում առաջնային խնդիրները շատ են և 

հավատում են, որ իրենց բարձրացված խնդիրները նույնպես մոտ ապագայում լուծումներ 

կստանան։  Երիտասարդները նշել են նաև, որ ավագանու անդամները նույնպես հարցեր են 

հղում երիտասարդներին` կարծիք լսելու և առաջարկներ ստանալու նպատակով։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

3%

3%

4%

4%

74%

76%

71%

78%

82%

13%

12%

12%

4%

5%

10%

8%

9%

8%

8%

0%

1%

5%

5%

1%

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

Համայնքային խնդիրների վերաբերյալ 
ստորագրահավաք

Համայնքային ծառայությունների մատուցման 
վերահսկողություն

Համայնքում նման իրադարձություն տեղի չի ունեցել

Երբեք չեմ մասնակցել

Մասնակցում եմ հազվադեպ

Մասնակցում եմ երբեմն-երբեմն

Մասնակցում եմ գրեթե միշտ, երբ տեղի են ունենում
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Հարց: Ընդհանուր առմամբ ինչպես կգնահատեք ՏԻՄ-երի և համայնքային կյանքում Ձեր 

մասնակցությունը և ակտիվությունը: 

 

 

 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումների արդյունքներով երիտասարդների կարծիքով 

ավագանու և համայնքապետի որոշումների կայացման վրա իրենց ազդեցությունը հետևյալն 

է՝  

 39.7% -լիովին զգալի է 

 52.4%- ավելի շուտ զգալի է 

  6.8%- ավելի շուտ զգալի չէ 

 1%-ընդհանրապես զգալի չէ 

 

Ֆոկուս խմբային քննարկումների արդյունքում դուրս է բերվել, որ մասնակիցների մի մասը չի 

մասնակցել համայնքային այնպիսի նիստերի, որտեղ քննարկվել են երիտասարդների 

հիմնախնդիրները, սակայն այդ մասով տարբեր քննարկումների են մասնակցել ոլորտում 

աշխատող այլ կառույցների հետ, այդ թվում ՀԿ-ների։ Քննարկումների արդյունքում մշակել 

են տարբեր ծրագրեր և ներկայացրել համայնքապետարան։ Երիտասարդները փաստում են, 

որ ՀԿ-երը մեծ դեր են խաղում, քանի որ նրանց միջոցով հնարավոր է լինում բարձրաձայնել 

առաջացած խնդիրներն ու առաջարկները։  

Երիտասարդները նշել են, որ խոշորացումն ինչ-որ զգալի փոփոխությունների չի հանգեցրել, 

սակայն համայնքների երիտասարդներն ավելի ակտիվորեն են փորձում մասնակցել 

կառավարման գործընթացներին, իսկ համայնքների խոշորացումից հետո մեծացել է 

երիտասարդների հետաքրքրությունները գյուղական բնակավայրերի նկատմամբ։  

 

 

13.1%

38.4%30.3%

18.2%

Ընդհանրապես ակտիվ չեմ
Ավելի շուտ ակտիվ չեմ
Ավելի շուտ ակտիվ եմ
Լիովին ակտիվ եմ
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Հարց: Ասացեք խնդրեմ, Ձեր համայնքի խնդիրների վերաբերյալ ավագանու և համայնքապետի 

որոշումների կայացման վրա որքանո՞վ է զգալի համայնքի երիտասարդների ազդեցությունը: 

 

 
 

Քանակական դեմ առ դեմ հարցումների արդյունքներով, այն հարցին, թե երիտասարդները 

որքանով են պատրաստ ժամանակ հատկացնել ՏԻՄ-երի և համայնքային 

աշխատանքներում մասնակցության համար, եթե ստեղծվեն նպաստավոր պայմաններ, 

ստացվել է հետևյալ պատկերը՝ 

 28% -լիովին պատրաստ եմ 

 46%- ավելի շուտ պատրաստ եմ 

 18%- ավելի շուտ պատրաստ չեմ 

 7%-ընդհանրապես պատրաստ չեմ 

Ֆոկուս խմբային քննարկումների արդյունքում առանձնացվել են առաջարկներ, որոնք 

կօժանդակեն երիտասարդների ներգրավվածությանը, այն է՝ ունենալ համայնքային 

երիտասարդական խորհուրդ և համակարգող թիմ։ Երիտասարդների մի մասն էլ նշում է, որ 

համայնքապետարանում երիտասարդների հարցերով աշխատող հատուկ/առանձին մարմնի 

աշխատելը կարևոր և առաջնային է երիտասարդների ակտիվ ներգրավվածությունը 

ապահովելու համար։  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.0% 6.8%

52.4%

39.7%

Ընդհանրապես զգալի չէ Ավելի շուտ զգալի չէ

Ավելի շուտ զգալի է Լիովին զգալի է
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Հարց: Որքանո՞վ եք Դուք պատրաստ ժամանակ հատկացնել ՏԻՄ-երի և համայնքային 

աշխատանքներում մասնակցության համար, եթե ստեղծվեն Ձեր մասնակցության համար 

նպաստավոր պայմաններ: 

 

 

 

Գորիսի համայնքի զարգացման 2018-2022 թվականների ծրագիրն ընդհանուր առմամբ 

անդրադարձ կատարում է երիտասարդության ոլորտին և երիտասարդական 

հիմնախնդիրներին։ Մասնավորապես, որ համայնքի զարգացման խոչընդոտներ և 

դժվարություններ նշվում է երիտասարդության պասիվություն և գործազրկության բարձր 

մակարդակ՝  

Երիտասարդները պասիվ են և չեն մասնակցում համայնքի կառավարման գործընթացներին: 

Երիտասարդները պասիվ են մրցակցային ծրագրեր, գաղափարներ առաջ քաշելու հարցում: 

Բարձր է երիտասարդների գործազրկության մակարդակը, աշխատաշուկայում մրցունակ 

չեն. Թույլ է մասնագիտական կողմնորոշման հնարավորությունները։ Ոչ բավարար են 

զարգացված միջին մասնագիտական կրթության ուղղությունները, դրանք ապահովող 

ենթակառուցվածքները: 

Երիտասարդները քիչ են օգտագործում հնարավորությունները ժամանցի, հանգստի և 

ինքնակազմակերպմանհամար: 

 

 

 

 

 

7%

18%

46%

28%

Ընդհանրապես պատրաստ չեմ Ավելի շուտ պատրաստ չեմ

Ավելի շուտ պատրաստ եմ Լիովին պատրատ եմ
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Համայնքում երիտասարդների խնդիրների լուծում ըստ ՀԶԾ-ի 

 

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 

Մասնավոր ոլորտի 

ֆինանսավորում, 

ներդրողներ, 

դպրոցներ, ԲՈՒՀ-

եր, ակտիվ խմբեր, 

գործատուներ, 

սարքավորումներ` 

համակարգիչներ, 

եռաչափ տպիչներ, 

ՏՏ ոլորտի 

փորձագետներ 

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  
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«Համայնքային երիտասարդական կենտրոնի ստեղծում» ծրագրի անձնագիր 

 

Ծրագրի անմիջական նպատակ 

 

Գորիս համայնքում ստեղծել և զարգացնել համայնքային երիտասարդական 

նախաձեռնությունների կենտրոն՝ խթանելով համայնքի երիտասարդների զբաղվածությունը, 

ժամանցը և ինտելեկտուալ կարողությունների իրացումը: 

Գորիս համայնքում երիտասարդները համախմբվել և ձևավորել են համայնքային 

երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն 

Կենտրոնի շուրջ 

համախմբված 

երիտասարդների 

քանակը 

Ելակետային 
արժեք 

Թիրախային արժեքներ 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
- 100 300 600 1000 1500 

 
Ծրագրի համառոտ նկարագրություն 

 

Ծրագրի նպատակն է զարգացնել Գորիսի խոշորացված համայնքի երիտասարդներին՝ 

բարձրացնելով նրանց դերը համայնքային զարգացման գործընթացներում: Այս ծրագրի 

շրջանակներում համայնքի  Գորիս, Վերիշեն, Ակներ, Խձորեսկ, Ներքին Խնձորեսկ, 

Բարձրավան, Քարահունջ, Հարթաշեն, Որոտան, Շուռնուխ բնակավայրերի  16-30 տարեկան 

երիտասարդները հնարավորություն կունենան  մասնակցելու ծրագրին որպես անմիջական 

դերակատարներ: Մասնակից երիտասարդները հնարավորություն կունենան վեր հանել 

համայնքային հիմնախնդիրներ, նպաստել դրանց լուծմանը, ստանալ մի շարք հմտություններ 

և կարողություններ, ինքնարտահայտվել և մասնակցել համայնքում որոշումների կայացման 

գործընթացներին: Ծրագրի շրջանակներում կձևավորվի համայնքային երիտասարդական 

նախաձեռնությունների կենտրոն, որը հնարավորությւոն կստանա իր ծառայությունները 

մատուցելու համայնքի բոլոր բնակավայրերի երիտասարդներին՝ դառնալով 

երիտասարդների համախմբման, ակտիվացման և հնարավորությունների ընդլայման 

կենտրոն: 

 

Ծրագրի բյուջեն  

11 մլն 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

 Գորիս միավորված համայնքի երիտասարդների մեծամասնությունը, շուրջ 63.6%-ը 

ընդհանուր առմամբ ակտիվ հետևում է համայնքում տեղի ունեցող սոցիալ-մշակութային 

և համայնքային իրադարձություններին։  

 Երիտասարդների շրջանում համայնքային կյանքի մասին տեղեկատվության 

տարածման հիմնական աղբյուրներն են՝ սոցիալական ցանցերը, համայնքային 

կայքերը, ծանոթներն ու բարեկամները։  

 Գորիս միավորված համայնքում երիտասարդները առանձնացնում են, որ նիստերի և 

քննարկումների ժամանակ երիտասարդները ակտիվորեն ներգրավվում են և իրենց 

ձայնը լսելի է, սակայն բարձրացված հարցերը/ խնդիրները քիչ են լուծում ստանում։  

 Երիտասարդների գերակշիռ մեծամասնության կարծիքով ավագանու և 

համայնքապետի որոշումների կայացման վրա իրենց ազդեցությունը զգալի է։ 

 Երիտասարդները մեծամասամբ՝ շուրջ 70%, պատրաստ են ժամանակ հատկացնել 

ՏԻՄ-երի և համայնքային աշխատանքներում մասնակցության համար, եթե ստեղծվեն 

նպաստավոր պայմաններ։ 

 Երիտասարդները առաջարկում են համայնքապետարանում ստեղծել 

երիտասարդական  խորհուրդ, աշխատանքային խումբ կամ համայնքապետարանում 

ունենալ առանձին աշխատող մարմին, որը կզբաղվի երիտասարդների 

հիմնահարցերով և կապահովվի իրենց ակտիվ մասնակցությունը համայնքային 

կյանքում։     

 Գորիսի համայնքային զարգացման ծրագիրը ծավալուն անդրադարձ է կատարում 

երիտասարդական հիմնախնդիրներին և ունի նախատեսված միջոցառումների ցանկ 

ուղղված երիտասարդությանը։ ՀԶԾ-ն ներառում է «Համայնքային երիտասարդական 

կենտրոնի ստեղծում» ծրագրի անձնագիրը։ 

 


