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Առաջարկություններ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության 2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և 

2021թ. բյուջեի նախնական նախագծի միջոցառումների և 

արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ 
 

 

Ծրագիր1011. Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն 

 

Միջոցառում11005. Սոցիալական շտապ օգնություն 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

• Աշխատակիցների թիվը, մարդ 

• ՀԿ-ների և բարեգործական կազմակերպությունների թիվը․ հատ 

• Իրակացվող ծրագրերի թիվը, հատ 

• Որոշակի սոցիալական կարգավիճակ կամ գնահատված սոցիալական կարիք 

ունեցող ընտանիքների ընդգրկվածությունը, տոկոս 

Միջոցառում 12001. Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված 

նպաստներ 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

• Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ ստացող 

ընտանիքների թիվ, հատ,  այդ թվում՝ 

o Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների թիվ, հատ 

o Սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների թիվ, հատ 

o Ընտանիքի կայուն եկամտի ձևավորման դրամագլուխ ստացող 

ընտանիքների թիվ, հատ 

• Եկամուտների աճ ունեցող ընտանիքների տեսակարար կշիռը ընտանիքի 

կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ ստացող 

ընտանիքների թվում 

• Ծայրահեղ աղքատ համարվող ընտանիքների տեսակարար կշիռը 

անապահով ճանաչված ընտանիքների թվում, տոկոս 

 

Ծրագիր 1032. Խնամքի ծառայություններ 18 տարեկանից բարձր տարիքի 

անձանց 

 

Միջոցառում 11003. Տարեցներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

ցերեկային խնամքի ծառայություններ 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• ՀՀ մարզերի թիվ, որտեղ մատուցվում են ցերեկային խնամքի 

ծառայություններ, հատ 
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• Պետական վկայագրերի միջոցով ցերեկային խնամքի կենտրոններում 

սպասարկվող անձանց (խնամվողների) թիվ, մարդ 

• Ցերեկային խնամքի ծառայությունների մատուցման ծածկույթը ՀՀ 

տարածքում, տոկոս 

• Ցերեկային խնամքի ծառայությունների ստացողների թիվը նման 

ծառայությունների կարիք ունեցող անձանց ընդհանուր թվում, տոկոս 

 

Միջոցառում 11004.  î³ñ»óÝ»ñÇ ßáõñçûñÛ³ ËÝ³ÙùÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչը 

 

• Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց 

տրամադրվող հագուստի և անկողնային պարագաների ապահովման 

համապատասխանությունը սահմանված խնամքի և սպասարկման 

նվազագույն չափորոշիչներին, (մոնիտորինգի և գնահատման արդյունքներ), 

տոկոս 

Միջոցառում 11005. Անօթևան մարդկանց  համար ժամանակավոր օթևանի 

տրամադրման ծառայություններ 

 

Շարադրել միջոցառման նկարագրությունը. «Անօթևան մարդկանց ժամանակավոր 

կացարանով, կենսաապահովման համար անհրաժեշտ այլ պայմաններով, սոցիալ-

հոգեբանական օգնությամբ, առաջնային բժշկական օգնությամբ 

ևխորհրդատվությամբապահովում» խմբագրությամբ: 

 

Շարադրել «Անօթևան մարդկանց ժամանակավոր կացարանում տրամադրվող  

խորհրդատվական, սոցիալ-հոգեբանական, առաջնային բժշկական և  բնաիրային 

օգնության (սննդի, հիգիենայի միջոցների, հագուստի, կոշիկի) տրամադրման 

ծառայությունների համապատասխանությունը սահմանված չափանիշներին, 

տոկոս» արդյունքի չափորոշիչը «Անօթևան մարդկանց ժամանակավոր 

կացարանում տրամադրվող  ծառայությունների համապատասխանությունը 

սահմանված չափանիշներին, տոկոս» խմբարգրությամբ: 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Ժամանակավոր կացարանում խնամվող անձանց թիվը օթևանի կարիք 

ունեցող անձանց ընդհանուր թվում, տոկոս 

• Ժամանակավոր կացարանում խնամվող անձանց գոհունակության 

աստիճանը ստացված ծառայություներից, տոկոս։ 
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Միջոցառում 11007. Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման 

ծառայությունների տրամադրում 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Սոցիալական բնակարանային ֆոնդում ներառված կառույցներում բնակվող  

անձանց (ընտանիքների) թիվը սոցիալական բնակարանի կարիք ունեցող 

անձանց (ընտանիքների) թվում, տոկոս 

• Բնակիչներին տրամադրված սոցիալական ծառայությունների 

համապատասխանությունը իրենց սոցիալական կարիքներին, տոկոս 

• Սոցիալական բնակարաններում բնակվողների գոհունակության աստիճանը 

ստացված ծառայություներից, տոկոս։ 

 

Միջոցառում11010. Հատուկ խմբերին դասված որոշակի կատեգորիայի անձանց 

կացարանով ապահովման ծառայություններ 

 

 

Շարադրել միջոցառման նկարագրությունը «Հատուկ խմբերին դասված որոշակի 

կատեգորիայի անձանց կահավորված կացարանով ապահովում և առաջնային 

բժշկական օգնության տրամադրում» խմբագրությամբ: 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Սպասարկվող անձանց թիվը կացարանի կարիք ունեցող անձանց թվում, 

տոկոս 

• Կացարանի բնակիչներին տրամադրված ծառայությունների 

համապատասխանությունը իրենց սոցիալական կարիքներին, տոկոս 

• Կացարանում բնակվողների գոհունակության աստիճանը ստացված 

ծառայություններից, տոկոս։ 

 

Ծրագիր 1068. Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ծրագիր 

 

Միջոցառում 12001. Մինչև 2 տարեկան երեխայի նպաստ 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչը 

 

• Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ ստացող ստացող 

քաղաքացիների թիվ, մարդ, այդ թվում՝ 

o մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնող, 

մարդ 
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o գյուղական բնակավայրերում բնակվող վարձու աշխատող 

չհանդիսացող մայրեր, մարդ 

 

Միջոցառում 12003. Երիտասարդ և երեխա ունեցող ընտանիքների 

բնակարանային ապահովմանաջակցություն 

 

Միջոցառման չափորոշիչները ձևակերպել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

• Մարզային բնակավայրերում բնակարան ձեռք բերելու համար միանվագ 

դրամական աջակցություն ստացած շահառուների թիվ, ընտանիք 

• Բնակարան ձեռք բերելու համար կանխավճարի ապահովագրություն 

ստացած շահառուների թիվ, ընտանիք 

• Երեխայի ծննդով պայմանավորված՝ հիփոթեքային վարկի մարման համար 

դրամական աջակցություն ստացած շահառուների թիվ, ընտանիք 

 

Ծրագիր 1082. Սոցիալական աջակցություն անաշխատունակության դեպքում 

 

Միջոցառում12002. Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում նպաստ 

 

Միջոցառման անվանումը փոխել Հավելված 3-ի մաս 2-ում ներկայացված՝ 

«Մայրության նպաստ» անվանմամբ։  

 

 

Ծրագիր 1088.¼µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý Íñ³·Çñ 
 

Միջոցառում 11001.¶áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ՝ ³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ïÙ³Ý éÇëÏ áõÝ»óáÕ, 
ÇÝãå»ë Ý³և ³½³ï³½ñÏÙ³Ý Óևáí å³ïÇÅÁ Ïñ»Éáõ ³í³ñïÇÝ í»ó ³ÙÇë ÙÝ³ó³Í 
³ßË³ï³Ýù ÷ÝïñáÕ ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ 

 

• «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվ, մարդ» չափորոշիչը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Մասնագիտական ուսուցում անցած 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվ, մարդ» 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի համապատասխանությունն 

աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող աշխատատեղերին, տոկոս 

• Շահառուների գոհունակության մակարդակը, տոկոս 

• Շահառուների թիվն ըստ սեռային տարանջատման  

 

Միջոցառում11002. ²ßË³ï³ÝùÇ ïáÝ³í³×³éÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 
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• Աշխատանքի տոնավաճառների արդյունքում աշխատանքի տեղավորված 

անձանց թիվ, մարդ 

• Աշխատանքի տոնավաճառի արդյունքում աշխատանքի տեղավորված 

անձանց թիվը տոնավաճառի աշխատանք փնտրող այցելուների ընդհանուր 

թվում, տոկոս 

 

Միջոցառում 11004. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր 

ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում ծրագրի 

ուսուցման կազմակերպման և խորհրդատվական ծառայություններ 

 

• «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվ, մարդ» չափորոշիչը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Ուսուցում անցած հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց թիվ, մարդ» 

 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Ուսուցում անցնելուց հետո ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսած 

շահառուների թիվը ուսուցում անցած շահառուների ընդհանուր թվում, տոկոս 

• Շահառուների գոհունակության մակարդակը, տոկոս 

• Շահառուների թիվն ըստ սեռային տարանջատման  

 

Միջոցառում 11006. ì³ñÓ³ïñíáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Հասարակական աշխատանքների ծրագրերում ընդգրկված գործազուրկների 

թիվ, մարդ, այդ թվում՝ 

կին 

տղամարդ 

• Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների ծրագրերում ընդգրկված 

գործազուրկների գոհունակության մակարդակ, տոկոս 

 

 

Միջոցառում 11007. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողների համար 

դասընթացների կազմակերպում 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Ուսուցում անցնելուց հետո աշխատանքի տեղավորված շահառուների թիվը 

ուսուցում անցած շահառուների ընդհանուր թվում, տոկոս 
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• Շահառուների գոհունակության մակարդակը, տոկոս 

 

Միջոցառում 12001. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր 

ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Աջակցություն ստացած շահառուների թիվը աջակցություն ստանալու համար 

դիմած չափանիշներին համապատասխանող անձանց թվում, տոկոս 

• Շահառուների գոհունակության մակարդակը, տոկոս 

• Ինքնազբաղվածությամբ ապահովված անձանց թիվն ըստ սեռային 

տարանջատման 

 

Միջոցառում 12002. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի 

տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում և 

հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար դրամական օգնության 

տրամադրում 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչը 

 

• Շահառուների թիվն ըստ սեռային տարանջատման 

 

 

Միջոցառում12003.  Գործազուրկին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորման 

աջակցության տրամադրում 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչը 

 

• Շահառուների թիվն ըստ սեռային տարանջատման 

 

 

Միջոցառում 12004. Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական 

աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության 

տրամադրում  

 

Միջոցառման չափորոշիչները ձևակերպել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

 

• Գործատուի մոտ աշխատանքային պրակտիկա անցած գործազուրկների թիվ, 

մարդ, այդ թվում՝ 

կին 

տղամարդ 

• Աշխատանքային պրակտիկա անցած հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

թիվ, մարդ 
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Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Աշխատանքային պրակտիկայի միջին տևողությունը, ամիս 

• Շահառուների գոհունակության մակարդակը, տոկոս 

• Շահառուների թիվն ըստ սեռային տարանջատման 

 

Միջոցառում 12005. Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի 

տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում 

 

Ճշգրտման կարիք ունի ըստ կին և տղամարդ տարանջատումը որ չափորոշիչին է 

վերաբերում, քանի որ «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց թիվը, որոնք 

գործատուի մոտ աշխատանքային ունակություններ և կարողութուններ են ձեռք 

բերում» չափորոշիչի ոչ ֆինանսական արժեքը ոչ մի հաշվարկով չի ստացվում։  

 

 

Միջոցառում 12006. Սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով 

գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրում 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչը 

 

• Շահառուների թիվն ըստ սեռային տարանջատման 

 

 

Միջոցառում 12008. Գործազուրկների, աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող, 

ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին վեց ամիս մնացած 

աշխատանք փնտրող անձանց կրթաթոշակի տրամադրում 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Մասնագիտական ուսուցման դասընթացներին մասնակցող գործազուրկների 

թիվ, մարդ 

• Մասնագիտական ուսուցման դասընթացներին մասնակցող աշխատանքից 

ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք փնտրող անձանց թիվ, մարդ 

• Մասնագիտական ուսուցման դասընթացներին մասնակցող ազատազրկման 

ձևով պատիժը կրելու ավարտին վեց ամիս մնացած աշխատանք 

փնտրողանձանց թիվ, մարդ 

• Դասընթացների մասնակիցների գոհունակության մակարդակը, տոկոս 

• Շահառուների թիվն ըստ սեռային տարանջատման 

Միջոցառում 12011. Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների 

կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժանամակավոր զբաղվածության 

ապահովում   
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Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Ծրագրերում գործազուրկների ընդգրկման համապատասխանությունը 

սահմանված չափանիշներին, տոկոս 

• Ծրագրերում ընդգրկված գործազուրկների գոհունակության մակարդակը, 

տոկոս 

Միաժամանակ, առաջարկում ենք Զբաղվածության  ծրագրի համապատասխան 

պատասխանատուների հետ քննարկել ծրագրի հետևյալ միջոցառումները 

տրանսֆերտների տրամադրման  տեսակից փոխել ծառայութունների մատուցման 

տեսակի միջոցառումների՝ 

 

• 12004.  Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական 

աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին 

աջակցության տրամադրում 

• 12005.Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի 

տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման 

տրամադրում 

• 12010.Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող 

երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական 

ուսուցման կազմակերպում 

• 12011.Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման 

միջոցով գործազուրկների ժանամակավոր զբաղվածության ապահովում 

 

Ծրագիր1102. Î»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃÛáõÝ 

 

Միջոցառում 11004.Î»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³½»ÏÙ³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Անվճար դասընթացներ կուտակային բաղադրիչի մասնակիցների համար, 

հատ 

• Իրազեկման ծածկույթը ՀՀ տարածքում,  տոկոս 

 

Ծրագիր 1160.Ð³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ 

 

Միջոցառում 11001. Ð³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó ³ç³ÏóáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ 
í»ñ³Ýáñá·áõÙ 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 
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• Օգտագործման ժամկետում վերանորոգման կարիք ունեցող աջակցող 

միջոցների տեսակարար կշիռը տրամադրված միջոցների ընդհանուր թվի 

նկատմամբ, տոկոս 

• Օգտագործման ժամկետում կրկնակի վերանորոգման կարիք ունեցող 

աջակցող միջոցների տեսակարար կշիռը տրամադրված միջոցների 

ընդհանուր թվի նկատմամբ, տոկոս 

• Շահառուների գոհունակության մակարդակը, տոկոս 

 

Միջոցառում 11006. Մտավոր և հոգեկան խնդիրներով հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Ցերեկային սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ մատուցող ոչ 

պետական կազմակերպությունների թիվ, հատ 

• Պետական վկայագրերի միջոցով ցերեկային կենտրոններում սպասարկվող 

շահառուների թիվ, մարդ 

• Մատուցվող սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների 

համապատասխանությունը շահառուների գնահատված կաիքներին, տոկոս, 

• Շահառուներիգոհունակությանմակարդակը, տոկոս 

 

Միջոցառում 11007. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-

հոգեբական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Ցերեկային սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն տրամադրող ոչ պետական 

կազմակերպությունների թիվ, հատ 

• Պետական վկայագրերի միջոցով ցերեկային կենտրոններում սպասարկվող 

շահառուների թիվ, մարդ 

• Մատուցվող սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների 

համապատասխանությունը շահառուների գնահատված կաիքներին, տոկոս, 

• Շահառուներիգոհունակությանմակարդակը, տոկոս 

 

Միջոցառում 11008. Աուտիզմ ունեցող անձանց ցերեկային սոցիալ-հոգեբական 

աջակցություն ցերեկային կենտրոնում 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Ցերեկային սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն տրամադրող ոչ պետական 

կազմակերպությունների թիվ, հատ 
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• Պետական վկայագրերի միջոցով ցերեկային կենտրոններում սպասարկվող 

շահառուների թիվ, մարդ 

• Մատուցվող սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների 

համապատասխանությունը շահառուների գնահատված կաիքներին, տոկոս, 

• Շահառուներիգոհունակությանմակարդակը, տոկոս 

 

 

Միջոցառում 11009. Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-

հոգեբական վերականգնում 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Շահառուների համար անցկացվող ուսուցողական սեմինարների քանակը, 

հատ 

• Շահառուներիգոհունակությանմակարդակը, տոկոս 

 

Միջոցառում 11010. Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի 

ծառայություններ համայնքահենք փոքր խմբային տներում (Նախկինում՝ §Մտավոր 

խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ¦, տեղափոխվել է 

1032 ծրագրից՝ 11008 միջոցառում) 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Համայնքահենք փոքր խմբային տների թիվ, հատ 

• Խմբային տներում սպասարկվող շահառուների թիվը կացարանի և շուրջօրյա 

խնամքի կարիք ունեցող անձանց ընդհանուր թվում, տոկոս 

• Մատուցվող շուրջօրյա խնամքի և սոցիալական վերականգնման 

ծառայությունների համապատասխանությունը շահառուների գնահատված 

կաիքներին, տոկոս, 

• Շահառուների գոհունակության մակարդակը, տոկոս 

 

Միջոցառում 11011. Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ համայնքահենք փոքր խմբային տներում 

(Նախկինում՝ «Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց շուրջօրյա 

խնամքի ծառայություններ», տեղափոխվել է 1032 ծրագրից՝ 11009 միջոցառում) 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

• Համայնքահենք փոքր խմբային տների թիվ, հատ 

• Խմբային տներում սպասարկվող շահառուների թիվը կացարանի և շոջրջօրյա 

խնամքի կարիք ունեցող անձանց ընդհանուր թվում, տոկոս 

• Մատուցվող շուրջօրյա խնամքի և սոցիալական վերականգնման 

ծառայությունների համապատասխանությունը շահառուների գնահատված 

կաիքներին, տոկոս, 

• Շահառուներիգոհունակությանմակարդակը, տոկոս 
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Միջոցառում 12001 Պետական հավաստագրերով աջակցող միջոցների 

տրամադրում  

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները 

 

• Պետական հավաստագրով աջակցող միջոցների տրամադրող 

կազմակերպությունների թիվը, հատ 

• Աջակցող միջոցների նկատմամբ առկա պահանջարկի բավարարման 

մակարդակը, տոկոս 

• Շահառուների գոհունակության մակարդակը, տոկոս 

 

Ծրագիր 1141. Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին աջակցություն 

 

Միջոցառում 11001. Մինչև 18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաների շուրջօրյա խնամքի, դաստիարակության, ուսման, ֆիզիկական և 

մտավոր զարգացմանը նպաստող պայմանների ապահովում, երեխաների 

իրավունքների և շահերի պաշտպանություն 

 

Շարադրել միջոցառման նկարագրությունը «Մինչև 18 տարեկան առանց ծնողական 

խնամքի մնացած երեխաների շուրջօրյա խնամքի կազմակերպում՝ ապահովելով 

նրանց դաստիարակությունը, ֆիզիկական և մտավոր զարգացումը, իրավունքների 

և շահերի պաշտպանությունը և կապը կենսաբանական ընտանիքների հետ» 

խմբագրությամբ: 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչը. 

 

• Խնամվողների թիվը ըստ սեռային տարանջատման: 

 

Միջոցառում 11002. ՀՀ երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն 

իրականացնող հաստատություններում խնամվող և հաստատությունում 

հայտնվելու ռիսկի խմբում գտնվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու և 

մուտքը հաստատություններ կանխարգելելու ծառայություններ 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները. 

 

• Խնամվողների թիվը ըստ սեռային տարանջատման, 

• Վերամիավորման շրջանում պետական աջակցություն ստացող 

երեխաների/ընտանիքների թիվ, հատ 
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• Ընտանիքների հետ վերամիավորված երեխաների մասնաբաժինը, ում 

վերամիավորվելուց հետո մշտադիտարկում է սոցաշխատողը, տոկոս 

• Կենսաբանական ընտանիքների հետ վերամիավորված երեխաների 

մասնաբաժինը, տոկոս: 

 

Միջոցառում 11007. Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին 

ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ. 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները. 

 

• Ճգնաժամային կենտրոնների թիվ, հատ 

• Խնամվողների թիվն ըստ սեռային տարանջատման: 

 

Միջոցառում 11010. Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված 

անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ 

 

Ավելացնել հետևյալ չափորոշիչները. 

 

• Փաստացի ծառայություն ստացած անձանց և ծառայություն ստանալու 

իրավունք ունեցող անձանց հարաբերակցությունը, տոկոս 

• Ծառայությունների որակի վերաբերյալ դրական կարծիք արտահայտած 

շահառուների թիվը, տոկոս,  այդ թվում 

կին  տղամարդ 

 

 

 

 

 

 

 


