
 
Երիտասարդականմիջոցառումներիիրականացմանկենտրոն

Երիտասարդականուսումնասիրություններիինստիտուտ

ՀՀ ԵՐԻ ՏԱ ՍԱՐ ԴԱ ԿԱՆ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ

2013-2017
ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻՆ ԳԻ ԵՎ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԵՐԵՎԱՆ
2016 

25

50

75

2010

2010 2012 2014 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

600

200



 
Երիտասարդականմիջոցառումներիիրականացմանկենտրոն

Երիտասարդականուսումնասիրություններիինստիտուտ

ՀՀ ԵՐԻ ՏԱ ՍԱՐ ԴԱ ԿԱՆ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ

2013-2017
ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՄՈ ՆԻ ԹՈ ՐԻՆ ԳԻ ԵՎ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 
ԵՐԵՎԱՆ
2016 





- 3 -

Բո վան դա կու թյուն

Հապավումներիցանկ ....................................................................................................................................5

Ներածություն .................................................................................................................................................6

Մաս 1.ՀՀ երի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 2013-2017 թվա կան նե րի  

ռազ մա վա րու թյան և երի տա սար դու թյան ար դի կա րիք նե րի վեր լու ծու թյուն  ....................................7

1.1Տեղեկատվությանհավաքագրմանմեթոդներըևաղբյուրները..................................................7

1.2Ռազմավարությանկառուցվածքիվերլուծություն .......................................................................8

1.3Ռազմավարությանհամապատասխանությունըպետականերիտասարդական 

քաղաքականության2015-2025թթ.հայեցակարգին ..........................................................................12

1.4Երիտասարդությանկարիքներիվերլուծություն ..........................................................................13

1.5Երիտասարդականռազմավարությանվերաբերյալկարծիքներևառաջարկներ ......................24

Մաս 2. ՀՀ երի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան  2013-2017թթ.  

ռազ մա վա րու թյան մի ջո ցա ռում նե րի ծրագ րի մո նի թո րին գ ծրագրերի գնահատման  

մեթոդաբանության փորձարկում ..............................................................................................................31

2.1Ռազմավարությանմոնիթորինգիևգնահատմաննպատակըևխնդիրները .............................31

2.2ՀՀերիտասարդականպետականքաղաքականության2013-2017թթ. 

ռազմավարությանմիջոցառումներիծրագրիմոնիթորինգիարդյունքները......................................32

2.3ՀՀսպորտիևերիտասարդությանհարցերինախարարությանկողմից 

հասարակականկազմակերպություններինտրամադրվածդրամաշնորհային 

ծրագրերիհաշվետվություններիվերլուծությանարդյունքներ .........................................................33

2.4Ռազմավարությանծրագրերիփորձնականգնահատում ............................................................39

Հավելված .....................................................................................................................................................74

Report on the Monitoring and Evaluation of the 2013-2017 Strategy of  

State Youth Policy of the RA .......................................................................................................................76



- 4 -

Շնորհակալության խոսք

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը շնորհակալություն է հայտնում ՀՀ Սպորտի և 

երիտասարդության նախարարությանը Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից 

իրականացվող հետազոտական գործունեությանը մշտապես աջակցելու համար:

Շնորհակալություն ենք հայտնում հետազոտությանը մասնակցած երիտասարդության բոլոր շահագրիգռ 

կողմերին՝ քաղաքականություն մշակողներին, առանցքային տեղեկատուներին, երիտասարդական 

կազմակերպություններին, ում պատրաստակամ և բաց շփումը հնարավորություն ընձեռեց ստանալ 

ոլորտի համապարփակ պատկերը: Ուրախ ենք տեսնել, որ երիտասարդական ռազմավարության 

մշակման գործընթացը մեր երկրում շարունակաբար դառնում է ավելի մասնակցային՝ երիտասարդներին 

հնարավորություն ընձեռելով ուղղակիորեն մասնակցելու ռազմավարական խնդիրների քննարկմանը:

Ինչպես նաև ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել հետազոտությանը ներգրավված բոլոր մարդկանց, 

ովքեր այս կամ այն կերպ նպաստել են հետազոտության գաղափարի առաջադրմանը, մեթոդաբանության 

մշակմանը, դաշտային աշխատանքների իրականցմանը, արդյունքների հավաքագրմանը, տվյալների 

մշակմանը, ինչպես նաև արդյունքների վավերացման գործընթացներին:

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի մասին

ԵրիտասարդականՈւսումնասիրություններիԻնստիտուտը(այսուհետ՝ԵՈՒԻ-ն)հիմնադրվելէ2013թ.ՀՀսպոր-

տիև երիտասարդության հարցերի նախարարությանևՄԱԿ-իԶարգացման ծրագրիաջակցությամբ: Ինս-

տիտուտիառաքելությունն է նպաստելփաստարկված երիտասարդականքաղաքականության մշակմանև

իրականացմանգործընթացիներիտասարդներիմասնակցությանը:

Ինստիուտիգործունեությանուղղություններնեներիտասարդականուսումնասիրություններիիրականացումը,

հետազոտություններիհիմանվրաերիտասարդներիհամարարդիականխնդիրներիլուծմաննուղղվածառա-

ջարկություններիմշակումը,ինչպեսնաևերիտասարդությանոլորտիտարբերխմբերիհետցանցիձևավո-

րումը,ակադեմիականգիտելիքիտարածումը:

Ինստիտուտըիրականացրելէմիշարքհետազոտություններ,որոնցթվումկարելիէառանձնացնել՝

l ՀՀերիտասարդներիզբաղվածությանհիմնախնդիրներիուսումնասիրություն,

l Երիտասարդականհասարակականկազմակերպություններիքարտեզագրում,

l Աշխատաշուկայիպահանջարկիուսումնասիրություն,

l Երիտասարդականաշխատանքիեվերիտասարդականաշխատողիվերաբերյալհետազոտություն.

ինստիտուտիներկայիսվիճակըեվկայացմանհեռանկարները:
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Հա պա վում նե րի ցանկ

ԵՀԿ Երիտասարդականհասարակականկազմակերպություն

ԵՄԻԿ Երիտասարդականմիջոցառումներիկազմակերպմանկենտրոն

ԵՈՒԻ Երիտասարդականուսումնասիրություններիինստիտուտ

ԶԼՄ Զանգվածայինլրատվամիջոցներ

ՀԿ Հասարակականկազմակերպություն

ՀՀ ՀայաստանիՀանրապետություն

ՊՈԱԿ Պետականոչառևտրայինկազմակերպություն

ՍԵՀՆ ՀՀսպորտիևերիտասարդությանհարցերինախարարություն

ՔՀԿ Քաղաքացիականհասարակությանկազմակերպություն

ՏԻՄ Տեղականինքնակառավարմանմարմին

ՏՏ Տեղեկատվականտեխնոլոգիաներ

ՖԽ Ֆոկուսխումբ
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 Նե րա ծու թյուն

ՀՀերիտասարդականպետականքաղաքականության2013-2017թվականներիռազմավարությունը (այսու-

հետ՝Ռազմավարություն)մշակվելէ2012թ.՝հիմնվելովՀայաստանիերիտասարդությանազգայինզեկույցիև

Հայաստանիերիտասարդներիձգտումներիևակնկալիքներիհամապարփակուսումնասիրությանվրա:Ըստ

ՀՀերիտասարդականպետականքաղաքականության2015-2025թթ.հայեցակարգի`երիտասարդականպե-

տականքաղաքականությունըՀՀպետականքաղաքականությանբաղկացուցիչմասնէևունիռազմավարա-

կաննշանակություն:Այնկոչվածէստեղծելուիրավական,տնտեսականևկազմակերպչականպայմաններ

երիտասարդությանհամակողմանիզարգացման,ինքնահաստատմանևինքնադրսևորմանհամար:Երիտա-

սարդականպետականքաղաքականությունըմշակվումևիրականացվումէպետականկառավարմանլիազոր

մարմնի կողմից`պետականևտարածքային կառավարման,տեղական ինքնակառավարման մարմինների,

երիտասարդականպետականքաղաքականությանսուբյեկտների,ինչպեսնաևմիջազգայինկազմակերպու-

թյուններիմասնակցությամբ:

Տվյալհետազոտությանանհրաժեշտությունըպայմանավորվածէայնհանգամանքով,որՀՀերիտասարդա-

կանպետականքաղաքականության2018-2022թթ.ռազմավարությունըմշակելուհամարկարիքկագնահա-

տելունախորդռազմավարությունըերիտասարդներիկարիքներիհամապատասխանության,տրամաբանա-

կանկառուցվածքի,չափելիությանևայլտեսանկյուններից:

Համապատասխանաբար,Ռազմավարությանգնահատմանևմոնիթորինգիհետազոտությունըունիերկուբա-

ղադրիչ:ԱռաջինբաղադրիչըՌազմավարությանկառուցվածքիգնահատումնէևերիտասարդներիկարիք-

ներիվերլուծությունը,որինպատակնէդիտարկումներևառաջարկություններներկայացնելՌազմավարու-

թյան,մասնավորապեսՌազմավարությանկառուցվածքիևառկաերիտասարդականկարիքներիհետդրա

համապատասխանությանվերաբերյալ:

ՀետազոտությաներկրորդբաղադրիչնուղղվածէՌազմավարությանծրագրերիմոնիթորինգինևգնահատ-

մանը:ԱյսբաղադրիչինպատակնէՌազմավարությանհամալիրմոնիթորինգիևգնահատմանմեթոդաբանու-

թյանմշակումըևփորձարկումը:

ԳնահատումնիրականացվելէԵրիտասարդականուսումնասիրություններիինստիտուտիկողմից2016թ.հոկ-

տեմբեր-դեկտեմբերամիսներինՀՀսպորտիևերիտասարդականհարցերինախարարությանաջակցությամբ:

Ակնկալվումէ,որհետազոտությանարդյունքներըկօգտագործվենՀՀերիտասարդականպետականքաղա-

քականության2018-2022թթ.ռազմավարությանմշակմանառավելարդյունավետգործընթացիկազմակերպ-

մանհամար:
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Մաս 1. ՀՀ երի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան  

2013-2017 թվա կան նե րի ռազ մա վա րու թյան և  

երի տա սար դու թյան ար դի կա րիք նե րի վեր լու ծու թյուն 

1.1 Տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման մե թոդ նե րը և աղ բյուր նե րը 

Վերլուծությունըհիմնվումէռազմավարականծրագրիմշակմանտեսություններիևհետազոտականաշխա-

տանքներից ստացածտեղեկատվության վրա: Մասնավորապես,տեղեկատվություն է հավաքագրվել հետ-

ևյալմեթոդներով՝փաստաթղթերիուսումնասիրություն,փորձագիտականհարցազրույցներուխմբայինքն-

նարկումներ:

Ռազմավարությանգնահատմանգործընթացիմաս նակ ցայ նու թյան ապա հով ման նպա տա կովԵՈԻ-նձևա-

վորելէ5փորձագետներիցբաղկացածաշխատանքայինխումբ,որըբաղկացածէտարբերոլորտներիմաս-

նագետներից՝ մոնիթորինգի և գնահատման, ռազմավարականպլանավորման, երիտասարդական,խոցելի

խմբերիներառմանևմիջազգայինհամագործակցության:Աշխատանքայինխումբնիրականացրելէերկրոր-

դայինվերլուծություն,երիտասարդներիկարիքներիգնահատում,աջակցությունգնահատմանգործիքների

մշակմանը:ԳնահատմանգործընթացինմասնակցելեննաևԵՈԻմարզայինհամակարգողները,որոնքպա-

տասխանատուենեղելմարզերումխմբայինքննարկումներիևառանցքայինտեղեկատուներիհետհարցազ-

րույցներիիրականացմանհամար:

Փաս տաթղ թային վեր լու ծու թյուն

Փաստաթղթերի կազմում ուսումնասիրվել են 2013-2016թթ. երիտասարդական ոլորտում իրականացված

հետևյալհետազոտություններըևվերլուծությունները.

1. ՀՀերիտասարդներիզբաղվածությանհիմնախնդիրները,Երիտասարդականուսումնասիրությունների

ինստիտուտ,2013թ.

2. Երիտասարդականկազմակերպություններիքարտեզագրումևպետությանկողմիցֆինանսավորվող

երիտասարդականդրամաշնորհայինծրագրերիարդյունավետությանգնահատում,Երիտասարդական

ուսումնասիրություններիինստիտուտ,2014թ.

3. Գյումրուերիտասարդությանիրավիճակիվերլուծություն,Երիտասարդականնախաձեռնությունների

կենտրոնՀԿ,2015թ.

4. Գյուղականհամայնքներիերիտասարդությանիրավիճակիվերլուծություն,Համայնքայինևերիտա-

սարդականնախաձեռնություններիկենտրոնՀԿ,2016թ.

5. Կարիքներիգնահատումևռազմավարականուղղություններիմշակում՝երիտասարդությանհարցե-

րիոլորտումՅՈՒՆԻՍԵՖ-իՀայաստանիգրասենյակիներգրավվածությանհամար,YouthPolicyLabs,

2016թ.

6. Անկախությանսերունդ.Հետազոտություներիտասարդներիշրջանում,Հայաստան2016,Ֆրիդրիխ

Էբերտհիմնադրամ,2016թ.

Ուսումնասիրվել է նաևՀՀերիտասարդականքաղաքականության2015-2025թթ. հայեցակարգըևռազմա-

վարությանգերակայություններումարտացոլվածոլորտներինառնչվողհիմնականպետականռազմավարու-

թյունները.

l Առողջապրելակերպիխթանմանռազմավարականծրագիր,2014-2020,

l ՀՀտարածքայինզարգացման2016-2025թվականներիռազմավարություն,

l ՀՀզբաղվածության2013–2018թվականներիռազմավարություն:

 Հար ցազ րույց ներ

Փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից զատ՝ Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի

կողմիցիրականացվելենփորձագիտականհարցազրույցներևքննարկումներերիտասարդներիուերիտա-

սարդական ՀԿ-ների ներկայացուցիչների հետ, որոնցից ստացածտեղեկատվությունը ևս օգտագործվել է
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երիտասարդականկարիքներիբացահայտման,կարիքներիառաջնահերթություններիսահմանմանևերիտա-

սարդականքաղաքականությանռազմավարությանվերաբերյալառաջարկություններիմշակմաննպատակով:

Կարիքների գնահատման համար իրականացվել է 10 փոր ձա գի տա կան հարցազրույց, 13 հար ցազ րույց 

առանցքայինտեղեկատուներիհետ,որոնցից10-ը՝մարզերում,3-ը՝Երևանում:

Խմ բային քն նար կում ներ 

Իրականացվելէ14 ֆո կուս-խմ բային քն նար կում,որորոնցից10-ը՝մարզերում,4-ը՝Երևանում:

Ֆոկուս-խմբայինքննարկումներըիրականացվելեներիտասարդներիկարիքներիգնահատմաննպատակով

ԵՈԻմարզայինհամակարգողներիկողմից,որոնքնախապեսանցելենհամապատասխանվերապատրաս-

տումևհրահանգավորում:Քննարկումներումքվեարկությանմիջոցովդուրսենբերվելառաջնահերթլուծում

պահանջողկարիքները,որոնց,երիտասարդներիկարծիքներիհամաձայն,պետքէուղղվածլինիՀՀերիտա-

սարդականքաղաքականությանմշակվողնորռազմավարությունը:

Քննարկմանընթացքումկարիքներիգրանցմանաղյուսակումգրիենառնվելերիտասարդներինշածկարիք-

ները,որոնցիցյուրաքանչյուրիհամարսյունակներումառանձնացվելեն՝

l Կարիքիբավարարմանխոչընդոտները,

l Համայնքում/մարզում,ովէզբաղվում/առնչվումկարիքիհասցեագրմամբ,

l Ինչէարվելմինչօրսհամայնքումնշվածկարիքիբավարարմանհամար: 

Աղյուսակումառանձնացվելէնաև«միավոր»սյունակ,որտեղխմբայինքվեարկությանարդյունքումնշվելէ

երիտասարդներիկարիքներիկամխնդիրներիառաջնահերթության/առաջնայնությանցուցանիշը:

1.2 Ռազ մա վա րու թյան կա ռուց ված քի վեր լու ծու թյուն 

ԱյսգլխումկքննարկվիՀՀերիտասարդականպետականքաղաքականության2013-2017թվականներիռազ-

մավարությանկառուցվածքնըստբաժինների,յուրաքանչյուրբաժնումարտացոլվածբովանդակությունը,և

առաջարկներըկներկայացվենբաժիններիկառուցվածքիևներառվածթեմաներիվերաբերյալ:

 Բա ժին I. Ընդ հա նուր դրույթ ներ

Ռազմավարությանառաջինբաժնումներառվածենհետևյալգլուխները՝Ռազմավարությաննպատակը,պե-

տականերիտասարդականքաղաքականությաններկավիճակիվերլուծությունը,երիտասարդությանվիճակի

նկարագրությունը:

Գ լուխ 1. Ռազ մա վա րու թյան նպա տա կը

Ռազմավարությաննպատակիվերաբերյալգլխումներկայացվածենպետականերիտասարդականքաղա-

քականությաննպատակը,ռազմավարությանհիմքումընկածփաստաթղթերը,իրականացնողկողմերը,շա-

հառուները:Ընդորում,առաջինիսկկետումթվարկվածենռազմավարությանհամարհիմքծառայողվերլու-

ծությունները:Նպատակահարմարկլիներ,սակայն,ռազմավարությաններածականմասիառաջինկետերում

նախներկայացնելռազմավարությանմշակմանշարժառիթը,տվյալփաստաթղթինպատակը,գործընթացի

նախաձեռնողներինումասնակիցներին,ևապանորանցնելբունփաստաթղթինկարագրությանը,ինչպես

սովորաբարարվումէփաստաթղթերիներածականմասում:Այսպես՝փաստաթղթի7-րդկետըանդրադառնում

էերիտասարդներիվերաբերյալվիճակագրականտվյալներինևնրանցդերինհասարակությանմեջ:Այսդա-

տողություններըռազմավարությանանհրաժեշտությանհիմնավորմանմասեն,ևկարելի էդրանքներառել

առաջինդրույթներում՝որպեսնախաբան,որիցբխումէռամավարությանմշակմանանհրաժեշտությունը:

Միևնույնժամանակ,հստակնշված չէպետականերիտասարդականքաղաքականությանհայեցակարգիև

ռազմավարությանկապնուտարբերությունը:Նշվումեներիտասարդականքաղաքականությաննկարագի-

րը(կետ3-5),նպատակը,մշակողները,սակայնհասկանալիչէ,թեինչպեսենայդնպատակըևմշակողնե-

րըառնչվումտվյալռազմավարությանը.կարելիէտվյալդեպքումհամապատասխանանցումայինդատողու-

թյուններներառել:

6-րդկետումնշվումէՌազմավարությանշահառուներիմասին.միաժամանակ,մասնակցայինմոտեցումոր-

դեգրելուդեպքումառաջարկվումէ«շահառու»բառիփոխարենօգտագործել«շահագրգիռկողմեր»,քանի
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որ,ենթադրվումէ,երիտասարդներըևերիտասարդականհասարակականկազմակերպություններըռազմա-

վարությանոչմիայնշահառունեն,այլևմշակմանևիրականացմանմասնակիցները:

Առաջինգլխիվերջիներկուկետերըվերաբերումենարդենբունռազմավարությաննպատակներինևուղղու-
թյուններին:Այսկետերըամփոփումենայնգերակայությունները,որշարադրվածենհետագատեքստում,որը
տեղինէ,եթեառաջինգլուխըներկայացվումէորպեսռազմավարությանամփոփնկարագիր:Այդդեպքումայս
գլխիանվանումնուբովանդակություննէլպետքէհամապատասխանլինեն,այսինքն՝ամփոփներկայացնեն
մնացածմասերումառկատեղեկատվությունը:Սակայնեթեառաջինգլուխըներածականբնույթէկրում,նպա-
տակներնուառաջնություններնայստեղներկայացնելուանհրաժեշտությունչկա,փոխարենը,ինչպեսնշվեց
վերևում,այստեղկարելիէներկայացնելռազմավարությանմշակմանգործընթացինախաձեռնմանուիրա-
կանացմանգործընթացը,իսկբովանդակայինհարցերինանդրադառնալհետագագլուխներում:

Գ լուխ 2. Պե տա կան երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան ներ կա վի ճա կի վեր լու ծու թյու նը

Ռազմավարության երկրորդ գլխում ներկայացված է պետական երիտասարդական քաղաքականության
ներկավիճակիվերլուծությունը:Բացիպետականերիտասարդականքաղաքականությանվերաբերյալտե-
ղեկատվությունից՝ այս գլխում ներկայացված են նաև երիտասարդության հետ աշխատող կառույցները,
ծրագրերիառցանցհամակարգը,կատարվածվերլուծությունները:Այսինքն՝կարելի էասել,որայսգլուխն
ամփոփումէերիտասարդությանոլորտումգործողկառույցներիուիրականացվածհիմնականհետազոտու-
թյունների պատկերը, որը ռազմավարական պլանավորման ընթացքում իրավիճակի վերլուծության մաս է
կազմում:Միաժամանակ,20-րդև21-րդկետերըթռուցիկանդրադառնումեննաևոլորտումառկախնդիր-
ներին:Նպատակահարմարկլինիայդխնդիրներինանդրադառնալհաջորդբաժնում,որտեղնկարագրվում
էերիտասարդությանվիճակը,իսկայսբաժնումթողնելառկակառույցների,պատասխանատումարմինների
մասինտեղեկատվությունը,այսինքն՝ոլորտայինքաղաքականության(կազմակերպությունների,փաստաթղ-
թերի)առումովառկանախադրյալներիուբացերի(եթեդրանքկան)վերաբերյալտեղեկատվությունը:Միև-
նույնժամանակ,բացիպետականկառույցներումգործողկազմակերպություններից՝այստեղկարելիէներա-
ռելնաևոլորտումդերակատարությունունեցողայլկառույցները,մասնավորապեսմիջազգայինևտեղական
հասարակականկազմակերպությունները,նրանցիրականացրածծրագրերը՝ոլորտումառկադերակատար-
ներիուիրականացվողաշխատանքներիամբողջականպատկերնունենալուհամար:

Գ լուխ 3. Երի տա սար դու թյան վի ճա կի նկա րագ րու թյու նը

Գլուխ3-իանվանումիցբխումէ,որայստեղներկայացվածէառկաիրավիճակինկարագիրը,այսինքն՝երի-
տասարդականոլորտիհիմնախնդիրները,ձեռքբերումներըևայլն:Սակայնդրափոխարենայսգլուխըսահ-
մանումէհիմնախնդիրներիլուծմանռազմավարականուղղությունները:Ընդորում,այսլուծումներիընտրու-
թյանհիմնավորումնուգործընթացըներկայացվածչեն:Ըստէության,դրանցհիմնավորումներըտրվածեն
հաջորդբաժնում՝հետազոտական-վերլուծականաշխատանքներիհիմնականարդյունքներիներկայացմամբ:
Առաջարկվումէայսգլուխըտեղափոխելհիմնախնդիրներիներկայացումիցհետո,որպեսզիհասկանալիլի-
նի,թեինչուենառաջարկվումհենցայսուղղությունները:

Ա ռա ջարկ ներ բա ժին I-ի վե րա բե րյալ

Առաջարկվումէ՝

1. Մինչառաջինբաժինըներածությունկամնախաբաննախատեսել՝Ռազմավարությանմշակմանան-
հրաժեշտությունը,նպատակըևգործընթացըներկայացնելուհամար:Ներածականմասումկարելիէ
նաևհամառոտներկայացնելփաստաթղթիկառուցվածքը՝ինչմասերէներառումՌազմավարությունը
ևինչհերթականությամբ:

2. Առաջինբաժնումներառելիրավիճակինկարագիրը՝առանձինգլխովնկարագրելովերիտասարդա-
կանքաղաքականությունը՝նախապատմությունը,մշակողկողմերը,հայեցակարգըևայլն,ոլորտում
գործողկառույցները՝ՊՈԱԿ-ներ,երիտասարդականկազմակերպություններ,առչվողփաստաթղթեր,
որոշումներ,հետազոտություններ,ներառելովոչմիայնպետականֆինանսավորմամբգործողկա-
ռույցներիուիրականացվածծրագրերի,այլևմիջազգայինուտեղականկառույցների,նրանցծրագ-
րերիվերաբերյալտեղեկատվություն:Ըստանհրաժեշտության՝այստեղեկատվությունըկարողէ
ամփոփվելառանձինգլուխներով:Այնուհետևներառելերիտասարդությանիրավիճակինկարագիրը՝
առկահիմնախնդիրները,վերլուծություններիցևհետազոտություններիցդուրսբերվածառավելար-
դիականկարիքները,առկազարգացումներըևայլն:
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3. Իրավիճակինկարագրիցբխողառաջնայնություններնուռազմավարականուղղություններըներկա-
յացնելհաջորդբաժնում:

4. Ըստնախընտրության՝ռազմավարությանամփոփնկարագիրը՝հիմնախնդիրները,գերակայություննե-
րը,նպատակներըևայլն,ներառելառանձինբաժնում՝որպեսամփոփնկարագիր:

 Բա ժին II. Հիմ նա կան գե րա կա յու թյուն նե րը 

Ռազմավարությաներկրորդբաժնումներկայացվածենռազմավարությանընտրվածգերակայություններըև
դրանցհիմնավորումը:Յուրաքանչյուրգերակայությանհիմնավորումներկայացվածէառանձինգլխով,հե-
տազոտականաշխատանքներիցվերցվածմանրամասնտվյալներով:Իհարկե,ռազմավարությունըպետքէ
պարունակիիրավիճակինկարագրմանմաս,սակայնկարելիէտվյալներըներկայացնելավելիամփոփկեր-
պով՝նշելովմիայնառավելէական,ամփոփտեղեկատվությունհիմնախնդրիկամհավաքագրվածկարծիք-
ներիմասինևհղումկատարելովհամապատասխանհետազոտությանը,որտեղիցընթերցողնարդենինքը
կարողէծանոթանալլրացուցիչմանրամասներին:Ռազմավարությանբովանդակայինմասումհիմնախնդրի
նկարագիրըիրծավալովպետքէհամաչափլինիառաջարկվողնպատակներիուգործողություններինկա-
րագրիհետ:Տվյալդեպքումյուրաքանչյուրգլուխգերազանցապեսնվիրվածէխնդրինկարագրմանը՝հազ-
վադեպանդրադառնալովառանձինխնդիրներիվերաբերյալլուծումներին:Այսպես,օրինակ,Գլուխ6-ի55-
րդ կետում նշվում է, որՌազմավարությամբ նախատեսվում է շարունակելաշխատանքները «Երիտասարդ
ընտանիքին՝մատչելիբնակարան»պետականնպատակայինծրագրիպայմաններիշարունակականբարե-
լավմանուղղությամբ,քանիորնախորդկետերումանդրադարձկարբնակարանայինխնդիրներին,սակայն
դրաննախորդողմիշարքայլխնդիրներիվերաբերյալլուծումներչենառաջարկվում:Այնոամենայնիվ,վերջին
գերակայություններիննվիրվածգլուխներումիրավիճակինկարագրինհաջորդումենամփոփկետերռազմա-
վարությանմեջնախատեսվողհամապատասխանմիջոցառումներիվերաբերյալ:Սակայն,դատելովՌազմա-
վարությանմիջոցառումներիծրագրից,ակներևէ,որտեքստումմիայնմիքանիմիջոցառումներնենընդգրկ-
ված,իսկմիջոցառումներիգերակշռողմասըհայտնիէդառնումմիայնմիջոցառումներիծրագրում:Բացիայդ`
նշվածլուծումներըհիմնականումվերացականենձևակերպված,հասկանալիչէ,թե,օրինակ,քանիերիտա-
սարդընտանիքիհնարավորությունկտրվիմատչելիգնովբնակարանձեռքբերել,կամինչարդյունքներեն
ակնկալվումառանձինիրազեկմանկամքարոզչականծրագրերիիրականացումից,ինչընդգրկվածությունեն
ունենալուայդծրագրերըևայլն:

Ա ռա ջարկ ներ բա ժին II -ի վե րա բե րյալ

1. Քանիորառաջինբաժնումառաջարկվեցընդգրկելնաևիրավիճակինկարագիրը,ներկայիսռազմա-
վարությաներկրորդբաժնիբովանդակությանհիմնականմասը՝համառոտձևով,այդպիսովկարելիէ
ընդգրկելառաջինբաժնում:

2. Երկրորդբաժնումառաջարկվումէսահմանելիրավիճակինկարագրիցբխողգերակաուղղություն-
ներըևդրանցընտրությանհիմնավորումը(չափանիշները):Եթեայսուղղություններըբխումենոչթե
իրավիճակինկարագրից,այլ,օրինակ,երիտասարդականքաղաքականությանհայեցակարգից,ապա
դապետքէբացատրելառաջնություններըշարադրելիսևհամառոտներկայացնելնաևայդառաջնու-
թյուններիընտրությանհիմնավորումը:

3. Առաջարկվողուղղություններիիրականացմաննպատակովսահմանելռազմավարականնպատակնե-
րը,որոնցիցարդենկբխենհամապատասխանմիջոցառումները(դրանքկարելիէձևակերպելորպես
ենթանպատակկամխնդիր):Օրինակ,մատչելիբնակարանծրագիրըկբխիերիտասարդներինբնա-
կարանովապահովմաննպատակից,կամառողջապրելակերպիմասինիրազեկմանմիջոցառումները
կբխեներիտասարդներիշրջանումառողջապրելակերպիմշակույթըտարածելունպատակիցևայլն:

4. Յուրաքանչյուրնպատակձևակերպելիսհղումկատարելհամապատասխանխնդրին,կարիքին՝հիմ-
նավորելնպատակիընտրությունը:

5. Նպատակներըևխնդիրներըձևակերպելչափելիձևով,որպեսզիպարզլինի,թեկոնկրետինչար-
դյունքկլինիտվյալնպատակինկամխնդրինհասնելուցհետո,իսկհետագայումհնարավորլինի
ապահովելդրանցգնահատումը:

Ա ռա ջարկ ներ հե տա գա բա ժին նե րի վե րա բե րյալ

Մինչմիջոցառումներիծրագրիշարադրումը,առաջարկվումէՌազմավարությանմեջընդգրկելմիշարքայլ
բաժիններ, որոնք կնպաստենՌազմավարությանավելիարդյունավետ իրականացմանը: Մասնավորապես,
առաջարկվումէընդգրկելհետևյալբաժինները.



- 11 -

1. Ի րա կա նաց նող կող մեր.թեևմիջոցառումներիծրագրումիրականացնողկողմերընշվածեն,նպատա-

կահարմարկլինիմեկգլխիկամբաժնիմիջոցովամփոփելռազմավարությանհիմնականդերակա-

տարներին,յուրաքանչյուրկառույցումպատասխանատուանձին(օրինակ`պաշտոնը),այդկառույց-

ներիաշխատանքիհամակարգմանգործընթացը,ևհղումանելմիջոցառումներիծրագրին՝առանձին

միջոցառումներիհամարպատասխանատուներինգտնելուհամար:Այսբաժնումկարելիէնկարագրել

նաևմասնակցությանմեխանիզմները՝երիտասարդներիուերիտասարդականկազմակերպություննե-

րինախատեսվողմասնակցությունըռազմավարությանիրականացմանը:

2.  Ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ ներ.ռազմավարությանիրագործմանհամարկարողենանհրաժեշտ

լինելթե՛բյուջետային,թե՛արտաբյուջետայինմիջոցներ:Այսգլխումկարելիէնկարագրել,թեարդյոք

անհրաժեշտենլրացուցիչմիջոցներ,ինչպեսևորտեղիցէպլանավորվումհայթայթելայսռեսուրս-

ները,ինչպեսէկազմակերպվելուֆոնդահայթայթմանգործընթացը(օրինակ`կազմվելուէառանձին

ֆոնդահայթայթմանպլանկամայլ),ինչպայմանավորվածություններկանդոնորկազմակերպություն-

ներիհետ,ևհղումկտրվիմիջոցառումներիծրագրին,որտեղմոտավորկնշվենպահանջվողմիջոցնե-

րը՝դրամականարտահայտությամբ:

3.  Մո նի թո րինգ ու գնա հա տում.այսբաժնումկնկարագրվենՌազմավարությանմոնիթորինգիմեխանիզմ-

ները,պատասխանատուները,ներգրավվածկողմերը,մեթոդները,գնահատմանպարբերականությու-

նըևայլն:

4.  Հան րայ նաց ման և հա ղոր դակ ցու թյան պլան. այսբաժինըներառումէռազմավարությանհանրայնաց-

մանմեխանիզմները,թիրախխմբերը,զանգվածայինհաղորդակցությանմիջոցներովռազմավարու-

թյանհիմնականդրույթներիևուղերձներիտարածմանպլանը,ցանկությանդեպքումկարելիէներա-

ռելնաևռազմավարությանհետկապվածկարճուղերձներ,տարբերանշաններևայլն:

Մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գիր

Ռազմավարությանվերջինմասումներառվածէմիջոցառումներիծրագիրը:Այնիրենիցներկայացնումէմի

աղյուսակ,որտեղներառվածենռազմավարությանգործողություններնըստգերակայությունների,դրանցհա-

մարպատասխանատու (հավանաբարնկատիունենալովիրականացնողին)ևհամագործակիցկառույցնե-

րը,իրականացմանժամկետներըևֆինանսավորմանաղբյուրները:Ծրագիրըկազմվածէմյուսպետական

ծրագրերիկառուցվածքովևըստէության,ներառում էբոլորանհրաժեշտկետերը:Միակխնդիրըկարողէ

լինելժամանակայինառումովանորոշությունը,քանիորմիջոցառումներիմեծմասընախատեսվածէբոլոր

տարիներիհամար:Մյուսկողմից,այսծրագիրըավելիմանրամասնծրագրերէպահանջում,քանիորյուրա-

քանչյուրգործողությունմիառանձինծրագիրկամծրագրերիհամախումբ է իրենիցներկայացնում:Միջո-

ցառումների չափելիությանապահովմանևավելի մանրամասնքայլեր մշակելու նպատակովանհրաժեշտ

կլինիմշակելմոնիթորինգիպլանը,որտեղկնշվենյուրաքանչյուրգործողությանհաջողությանցուցանիշները,

դրանցստուգմանմեթոդներնուցուցանիշներիվերաբերյալտեղեկատվությանաղբյուրները,կարելիէնշել

նաևառկառիսկերը:Այնուհետև,յուրաքանչյուրգործողությանհամարկարողէմշակվելգործողությունների

պլան,որըկներառինաևվերահսկմանգործողություններըևռիսկերըկանխարգելելուկամդրանցազդեցու-

թյունընվազեցնելուուղղությամբքայլերը:Այսպլանըկարողէկազմելտվյալգործողությանհամարորպես

պատասխանատուսահմանվածկառույցը:

Միջոցառումներիծրագրիբովանդակայինկողմինառավելմանրամասնանդրադարձելենքհաջորդբաժնում

ևՀավելված2-ում:

Ա ռա ջարկ ներ մի ջո ցա ռում նե րի ծրագ րի վե րա բե րյալ

1. ՔանիորռազմավարությանհամարպատասխանատուկառույցըՀՀսպորտիևերիտասարդության

հարցերինախարարություննէ,առաջարկվումէմիջոցառումներիծրագրումառանձնացնելտվյալգոր-

ծողությանհամարոչթեպատասխանատու,այլիրականացնողկառույցը,որըկստանձնիհիմնական

իրականացնողիդերը:

2. Միջոցառումներիծրագիրըհավելելկատարողականությանցուցանիշներով,որոնքկարելիէամփո-

փելնաևվերահսկմանուգնահատմանպլանում՝ներառելովցուցանիշներիստուգմանմեթոդներըու

տեղեկատվությանաղբյուրները:
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3. Հարկավորէհաշվիառնելիրականացմանկամակնկալվողարդյունքներիհետկապվածռիսկերըև

նախատեսելհամապատասխանլրացուցիչգործողություններ:

4. Յուրաքանչյուրգործողությունինքնինկարողէդառնալծրագիր,որտեղկնախանշվենհամապատաս-

խանքայլերը՝իրենցպատասխանատուներով,ավելիկոնկրետժամանակայինսահմաններով,թիրախ-

ներովուներգրավածկառույցներով:

1.3 Ռազ մա վա րու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը պե տա կան երի տա սար դա կան 

քա ղա քա կա նու թյան 2015-2025թթ. հայե ցա կար գին

ՀՀերիտասարդականպետականքաղաքականության2013-2017թվականներիռազմավարությունը(Ռազմա-

վարություն)մշակվելէմինչերիտասարդականքաղաքականությաննորհայեցակարգիընդունումը:Այնոամե-

նայնիվ,նորհայեցակարգըմշակելիսհաշվիենառնվելռազմավարությունումարտացոլվածգերակայություն-

ները՝միաժամանակընդգրկելովայլարդիականխնդիրներ:

Մասնավորապես,հայեցակարգիհետևյալգերակայություններըարտացոլումենՌազմավարությանմեջար-

տացոլվածգերակայությունները.

1) ՀՀհասարակական-քաղաքական,սոցիալ-տնտեսական,մշակութայինկյանքիներիտասարդների

մասնակցությանխթանում,

2) Երիտասարդությանզբաղվածությանևսոցիալ-տնտեսականհիմնախնդիրներիլուծմանհամարան-

հրաժեշտմեխանիզմներիմշակում,

3) Երիտասարդներիշրջանումառողջապրելակերպիխթանում,

4) Երիտասարդներիհոգևոր-մշակութայինարժեքներիզարգացումևռազմա-հայրենասիրականդաս-

տիարակություն,

5) Կրթությանշարունակականությունևոչֆորմալկրթությանճանաչելիություն:

Հայեցակարգումընդգրկվածհետևյալգերակայությունըթեևառանձնացվածչէռազմավարությունում,բայց

միջոցառումներիծրագրումներառվածէհոգևոր-մշակութայինարժեքներիզարգացմանգերակայությաններ-

քո.

6) Աջակցությունմիջազգայիներիտասարդականհամագործակցությանըևմիջմշակութայիներկխոսու-

թյանզարգացմանը:

Հայեցակարգումընդգրկվածհետևյալգերակայությունըթեևառանձնացվածչէռազմավարությունում,բայց

միջոցառումներիծրագրումներառվածէքաղաքական,տնտեսական,մշակութայինկյանքիներիտասարդնե-

րիմասնակցությանգործընթացներիխթանումգերակայությաններքո.

1) Երիտասարդներիշարժունակությանխրախուսում,հատուկծրագրերիմշակումևիրականացում:

ՀայեցակարգիմյուսգերակայություններընորենևչկաններկաՌազմավարությանմեջ.

2) Ընտանեկանարժեքներիպահպանումևզարգացում:Աջակցություներիտասարդընտանիքներին,

3) Հետազոտություններիմիջոցովերիտասարդությանտարբերշերտերիկարիքներիգնահատումևերի-

տասարդականքաղաքականությաննառնչվողիրավականդաշտիշարունակականկատարելագոր-

ծում:

Հայեցակարգումնորէնաևերիտասարդականաշխատողիհասկացությունը,որըերիտասարդի,երիտասարդ

ընտանիքիևերիտասարդականկազմակերպություններիհետմիասինհանդեսէգալիսորպեսերիտասարդա-

կանքաղաքականությանսուբյեկտ:

Հայեցակարգում երիտասարդական քաղաքականության յուրաքանչյուր ուղղություն բացատրված և ման-

րամասննկարագրվածէմիշարքենթակետերիմիջոցով,որոնքմասամբենհամընկնումՌազմավարության

միջոցառումներիծրագրիգործողություններին:Մասնավորապես,նորէՀայաստանիերիտասարդությանազ-

գայինխորհրդիդերիկարևորումը՝որպեսմասնակցությանխթանմանգործոն,կամավորաշխատանքիզար-

գացմանկարևորումը,երիտասարդականձեռներեցությանխթանումըևռազմավարությանմեջչընդգրկված

գերակայություններինվերաբերողհարցերը՝երիտասարդընտանիքներիուսման,բժշկականաջակցությունը,
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ծնելիությանխթանումը,երիտասարդներիշարժունակությանխթանումըևայլն:Առաջարկվումէնորռազմա-

վարությանմշակմանընթացքումՀայեցակարգումտրվածենթակետերըհաշվիառնելընտրվածգերակայու-

թյուններիներքոնպատակներիուխնդիրներիշարադրմանգործընթացում:

1.4 Երի տա սար դու թյան կա րիք նե րի վեր լու ծու թյուն

ՀՀերիտասարդականպետականքաղաքականության2013-2017թվականներիռազմավարությունըմշակվել

է՝հիմնվելովՀայաստանիերիտասարդությանազգայինզեկույցիևՀայաստանիերիտասարդներիձգտումնե-

րիևակնկալիքներիհամապարփակուսումնասիրությանվրա:Այդզեկույցներիվերլուծությունըևզեկույցնե-

րումվերհանվածկարիքներիհամեմատությունըՌազմավարությանմեջարտացոլվածգերակայությունների

ուգործողություններիհետցույցենտալիս,որՌազմավարությունըներառելէզեկույցներումարտացոլված

բազմաթիվկարիքներ,այդթվում՝կապվածզբաղվածության,առողջապրելակերպի,քաղաքականևքաղա-

քացիականգործըթնացների մասնակցության,արժեքային կողմնորոշումների հետ:Մյուս կողմից,Ռազմա-

վարության մեջ չենարտացոլվելայնպիսի կարիքներ, ինչպիսիք են՝ կրթությանանբավարար որակը՝ ըստ

երիտասարդների (խոսքըթե՛ միջնակարգևթե՛ բարձրագույն կրթությանմասին է), ժամանցայինենթակա-

ռուցվածքների բացակայությունը մարզերում, միգրացիայիխնդիրները: Ռազմավարությանառաջին գերա-

կայությանանվանմեջնշվումէքաղաքական,տնտեսականևմշակութայինկյանքիներիտասարդներիմաս-

նակցությանխթանմանմասին,սակայնհետագանկարագրումևմիջոցառումներիծրագրումներառվածեն

միայնքաղաքականուքաղաքացիականկյանքինմասնակցությանվերաբերյալդրույթներ,իսկտնտեսական

ումշակութայինմասնակցությունըբացէմնացել:Այսպիսով՝կարելիէեզրակացնել,որՀՀերիտասարդական

պետականքաղաքականության2013-2017թվականներիռազմավարությունըհիմնականումարտացոլելէայդ

ժամանակահատվածիհետազոտություններումմատնանշվածկարիքները,սակայնառանձինկարիքներչեն

հասցեագրվել:

Հետագավերլուծությանընթացքումկներկայացվենհետազոտությանընթացքումուսումնասիրվածհետազո-

տություններումևվերլուծություններումարտացոլված,ինչպեսնաևդաշտայինաշխատանքներիարդյուն-

քում բացահայտվածկարիքները, որոնքհնարավորինսխմբավորվածեն ըստընթացիկ ռազմավարության

ուղղություններումարտացոլվածոլորտների:

1.  Մաս նակ ցու թյան գոր ծըն թաց նե րի խթա նում

Ռազմավարությանմիջոցառումներիցանկումառավելծավալունմասենկազմումերիտասարդներիմասնակ-

ցությանխթանմաննուղղվածգործողությունները՝ներառելովնաևերիտասարդականկազմակերպություննե-

րիզարգացմանմիջոցառումներ:Տարբերհետազոտություններումևհարցազրույցներիուֆոկուս-խմբային

քննարկումներիընթացքումևսհաճախէնշվումերիտասարդներիմասնակցությանկարևորությանուտարբեր

բաղադրիչներիմասին:Ստորևառանձնացվածենմասնակցայինգործընթացներիհետկապվածայնխնդիր-

ներըևկարիքները,որոնքնշվելենտարբերհետազոտություններում,հարցազրույցներիուֆոկուս-խմբային

քննարկումներիընթացքում:Միևնույնժամանակ,տնտեսականումշակութայինկյանքումերիտասարդության

մասնակցությանխնդիրներըքննարկվումեներիտասարդներիզբաղվածությանումշակութայինոլորտների

համատեքստում,որոնքկներկայացվենհետագաբաժիններում:

1) Մասնակցությունքաղաքականևքաղաքացիականկյանքում,որոշումներիընդունմանգործընթացնե-

րում

Բազմաթիվ հետազոտություններում և հարցազրույցների ընթացքում նշվում է քաղաքացիական և քաղա-

քականհարցերումերիտասարդությանոչբավարարմասնակցությանմասին:Ըստ«Անկախությանսերունդ»

հետազոտության՝թեևերիտասարդներըհետաքրքրվումենքաղաքականհարցերով,գործնականմտադրու-

թյուններիմակարդակումցուցաբերումենքաղաքականանտարբերություն,որըպայմանավորվածէքաղա-

քականմարմիններիևիշխողկուսակցությաննկատմամբցածրվստահությամբ:

Երիտասարդներիլայնշրջանումպետականկառավարմանհամակարգի,համայնքումորոշումներիկայաց-

մանը մասնակցության հնարավորությունների, մարդու իրավունքների վերաբերյալտեղեկացվածության ու

գիտելիքիպակասկա:Այսբացըհնարավորէլրացնելտեղեկատվականմիջոցներով,սակայն,միևնույնժա-

մանակ, հետազոտության մասնակիցներըառավել արդյունավետ են համարում հատուկ միջոցառումների,

ակումբներիուֆորումներիկազմակերպումը,քանիորդրանքհնարավորությունենտալիսնաևզարգացնել
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երիտասարդներիհաղորդակցմանհմտություններըևավելիարդյունավետյուրացնելտեղեկությունները:

Գյուղականհամայնքներիերիտասարդությանիրավիճակիհետազոտությունումշեշտվումէհամայնքներում

որոշումներիընդունմանմակարդակումերիտասարդներիմասնակցությանընդլայնմանանհրաժեշտությունը,

որիհամար,բացիգիտելիքներիցուկարողություններից,անհրաժեշտէնաևզարգացնելտեղականինքնա-

կառավարմանմարմինների՝որոշումներիմասնակցայինընդունմանմշակույթըևաշխատանքիթափանցիկու-

թյունը:

Ընդհանուր առմամբ, քաղաքացիական գիտակցության զարգացման կարիք է արձանագրվում, քանի որ

առանցհամապատասխանվերաբերմունքի,գիտակցության, թե՛ գիտելիքներստանալու մոտիվացիան,թե՛

հետագայումայդգիտելիքներիօգտագործումըիրականմասնակցայինգործընթացներումքիչհավանական

են:«Անկախությանսերունդ»հետազոտականզեկույցումընդգծվումէ,որերիտասարդներիմեծամասնության

քաղաքացիականինքնագիտակցություննուքաղաքացիականներգրավվածությանմշակույթըդեռևսբարձր

մակարդակիվրաչեն:Փորձագետներընշումեն,որհաճախերիտասարդները,կենտրոնանալովառօրյաապ-

րուստիխնդիրների վրա, չեն կարևորում համայնքայինև կամհասարակականկյանքում մասնակցության

հարցերը:Ազատժամանակունենալուպարագայումերիտասարդներնայնչենուղղումհամայնքայինխնդիր-

ների լուծմանը,գաղափարներառաջարկելուևիկատարածելուկարողություններևցանկություն չունեն:

Հասարակական կյանքի մասնակցության մոտիվացիայիպակասը մասամբպայմանավորված էպետական

կառույցներիհանդեպթերահավատությամբևտեղեկատվությանպակասով:

2) Կամավորականաշխատանքիխթանում

Հետազոտականզեկույցներումևփորձագիտականհարցազրույցներումկարևորվումէկամավորականաշ-

խատանքը՝ որպես մասնակցության միջոց: Այս առումով նշվում է, որանհրաժեշտություն կա քայլեր ձեռ-

նարկելկամավորությանգաղափարիճանաչելիությանբարձրացման,ընկալումներիուպատկերացումների

փոփոխությանուղղությամբ:«Անկախությանսերունդ»հետազոտությանարդյունքներըցույցենտալիս,որ

երիտասարդությանփոքրհատվածնէընդգրկվածհասարակական/կամավորականգործունեությանմեջ,իսկ

ընդգրկվածներիցշատերիհամարկամավորությանպատճառներըպայմանավորվածենժամանցի,սոցիալա-

կանշփմանևաշխատանքգտնելու,այլոչթեմյուսներինօգնելունկատառումներով:Կամավորությանզար-

գացմանմասինենխոսումնաևերևանյանֆոկուս-խմբայինքննարկմանըմասնակիցուսանողները:Միևնույն

ժամանակ,կամավորությանգաղափարըներկայումսավելիլայնտարածումունի,քանտարիներառաջ,նաև

շնորհիվերիտասարդներիմասնակցությաննուղղվածբազմաթիվծրագրերի:Փորձագետներիցմեկնառա-

ջարկումէկամավորությանգաղափարըներառելկրթականհամակարգում,ինչպեսարվումէառանձինմաս-

նավորդպրոցներում:Ըստփորձագետների՝կամավորություննօգտակարէթե՛աշխատաշուկայոմմրցունակ

լինելուհամար,քանիորբացիտեխնիկականգիտելիքներից՝այննաևանձնայինհմտություններիզարգա-

ցումէապահովումևթե՛մասնակցության,համայնքիիմացությանառումով.«կյանքիդպրոցէ,բայցլավիմաս-

տով,էլի»:Կամավորություննօգնումէնաևմասնագիտությանընտրությանհարցում:

3) Երիտասարդներիձայնիկարևորումևգնահատում

Մասնակցությանմոտիվացիայիհամար,ըստերիտասարդների,խոչընդոտէհանդիսանումնաևիրենցնկատ-

մամբհամապատասխանուշադրության բացակայությունը:Մասնավորապես,ՖԽքննարկմանը մասնակից

երիտասարդներընշելեն,որերբեմնպետությունըձևականմասնակցությունէապահովում՝օգտագործելով

երիտասարդներինքաղաքականնպատակներիհամար:Հետաքրքրականէ,որգրեթեբոլորմարզերումՖԽ

քննարկումներիմասնակիցներըմասնակցությանոլորտումկարիքներիթվումառավելհաճախնշելեների-

տասարդների հանդեպ ուշադրության, կարևորման պակասի խնդիրը՝ մասամբ դրանով պայմանավորելով

երիտասարդներիպասիվմասնակցությունը:Մարզաբնակերիտասարդներիհամարայսխնդիրըառավելար-

դիականէ:ԵրևանիուսանողականխումբներկայացնողՖԽմասնակիցներըշեշտումեն,որանգամհամալ-

սարանականկառավարմանխորհրդիկազմումերիտասարդներչկան,այսինքն՝այստեղէլերիտասարդների

ձայնըպատշաճկերպովհաշվիչիառնվում:

Երիտասարդներիձայնըլսելիլինելուխնդրիմասինբարձրաձայնումեննաևփորձագետները.

«Ըն կա լու մը երի տա սար դու թյան նկատ մամբ՝ որ պես մարդ կային կա պի տալ, շատ թե րի է, դյու րա հա վա տու

թյուն կա, կար ծում եմ՝ չի գնա հատ վում այն պո տեն ցիալը, որ երի տա սար դու թյունն ու նի, և դա մշա կու թային 

ար դեն առանձ նա հատ կու թյուն է, որ հա տուկ է մեր ազ գին»(փորձագետ): 

Այսինքն՝երիտասարդներըթերիենգնահատվումորպեսերկրիզարգացմանմեջներդրումունենալուունակ
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շերտ,ևքաղաքական,սոցիալական,տնտեսականգործընթացներումհենցպետականկառույցներիկողմից

նրանցներգրավվածությանկարևորությունըընդունելուևհամապատասխանգործընթացներխթանելուխն-

դիրկա:

«Ինձ թվում է՝ մեր երի տա սարդ նե րի՝ ար տա գաղթ բռ նե լու պատ ճառ նե րից մե կը հենց նա է, որ այս տեղ իրենց 

արժ ևոր ված, գնա հատ ված չեն զգում: Այս տեղ էն պի սի մի ջա վայր է ստեղծ ված, այն պի սի հա մա կարգ է ձևա

վոր ված, որը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս, դռ ներն ավե լի շատ փակ են»(փորձագետ):

4) Երիտասարդությանինքնարտահայտումևինքնակազմակերպում

Կարողություններիպակասովևերիտասարդներիպոտենցիալիհանդեպթերահավատությամբէպայմանա-

վորված երիտասարդների ինքնարտահայտմանև ինքնակազմակերպմանխնդիրը, որը նշվում էառանձին

հետազոտություններումևփորձագետներիկողմից:«Երիտասարդներըչունենմիջավայրումշփվելուունա-

կություն,այսինքն՝չենկարողանումհարիրկերպովներկայանալտարբերբնագավառներումևինքնարտա-

հայտվել» (Գյուղական համայնքների երիտասարդության իրավիճակի վերլուծության զեկույց): Ինքնադրս-

ևորմանպակասիմասինեննշումնաևերևանյանՖԽքննարկմանըմասնակիցերիտասարդները,ըստորոնց՝

ինքնադրսևորմանհնարավորություններըպետքէհասանելիլինեն՝սկսածդպրոցից:

Ինքնարտահայտմանառումովմասնակցությանըխոչընդոտէհանդիսանումկաշկանդվածությունը,որըպայ-

մանավորվածէհասարակականվերաբերմունքով,ինչպեսնաևնախկինփորձիբացակայությամբ:

« Մեր բո լոր խն դիր նե րի հիմ քում ըն կած են ինք նա զար գաց ման, ինք նա բա ցա հայտ ման, ինք նա մո տի վա ցիայի 

խն դիր նե րը, որոնք բա ցա կա յում են բա ցար ձա կո րեն: Դա կր թա կան հա մա կար գի խն դիր է ու նաև մշա կու թային 

խն դիր է, որով հետև մենք ժա ռան գել ենք մո տե ցում ներ կր թա կան և մնա ցած հա մա կար գե րում, որոնք պար

տադ րում են հան դուր ժո ղա կա նու թյուն, հա մես տու թյուն՝ ար հես տա կան հա մես տու թյուն»(փորձագետ):

Այսինքն՝կրթականհամակարգումհարկավորէխրախուսելերիտասարդներիազատարտահայտումը,ընդուն-

վածկարծիքներիհանդեպհարցադրումները,քննադատականմոտեցումը,որոնքկնպաստեներիտասարդնե-

րիանկաշկանդմասնակցությանը,մտքերիարտահայտմաննունորնախաձեռնություններիձեռնարկմանը:

Ինքնարտահայտմանուինքնակազմակերպմանկարողություններիզարգացմանըներկայումսնպաստումեն

ոչֆորմալկրթականծրագրերըևհամայնքայիներիտասարդականխմբերիգործունեությաննաջակցողմի-

ջագայինուտեղականկազմակերպությունները:

5) Խոցելիխմբերիներառումևմասնակցություն

Ներառականությանխնդիրըընդգծվումէհետազոտությանըմասնակցածփորձագետներիմեծամասնության

կողմից,ինչպեսնաևնշվածէՅՈՒՆԻՍԵՖ-իհամարիրականացվածերիտասարդականկարիքներիվերլուծու-

թյանմեջ՝որպեսերիտասարդականքաղաքականությաններկառազմավարությանբացերիցմեկը:Փորձա-

գետներընշումեն,որհարկավորէհատուկուշադրությունդարձնելառանձինխմբերիներառմանը,քանիոր

հաճախտարբերծրագրերինումիջոցառումներիննույնակտիվերիտասարդներնենմասնակցում,ևխնդիր

կաառավելխոցելիկամպասիվերիտասարդներիններգրավելու.

«Ե թե ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը բո լոր տե սա կի երի տա սարդ նե րի հա մար է, ապա դրա մեջ պետք է նե րառ վեն 

հատ կա պես այն երի տա սարդ նե րը, որոնց հա մար պե տու թյու նը լրա ցու ցիչ պաշտ պա նու թյուն և գոր ծո ղու թյուն 

պետք է իրա կա նաց նի»(փորձագետ):

Պետականաջակցությունըպետքէուղղվածլինիհատկապեսներառումիցդուրսմնացածերիտասարդներին:

Խոցելիխմբերիթվումեննշվումհաշմանդամությունունեցողերիտասարդները,ազատազրկմանվայրերից

կամբժշկականբնույթիհարկադրականմիջոցներկիրառողհիմնարկներիցվերադարձածանձինք,ԼԳՏԲխմ-

բերը,առանցծնողականխնամքիմնացածերիտասարդները,սիրիահայփախստականները,հեռավորգյուղե-

րումբնակվողերիտասարդները,մարզաբնակևհատկապեսգյուղաբնակկանայք,ծայրահեղաղքատներըև

այլն:Այսխմբերիներառմանըխանգարումենկարծրատիպայինպատկերացումները,առանձինթիրախավոր-

վածմիջոցառումներիպակասը,ինտեգրմանխնդիրները:

« Շատ կու զե նայի նաև տես նել խո ցե լի խմ բե րի երի տա սար դու թյան, և իրենց կա րիք ներն էլ պետք է առան ձին 

վեր լու ծել, որով հետև այ սօր մենք չենք աշ խա տում էն երի տա սարդ նե րի հետ, ում հետ ամե նա շա տը պետք է 

աշ խա տենք՝ օրեն քի հետ խն դիր ու նե ցող երի տա սարդ նե րի մա սին է խոս քը, ման կատ նե րում գտն վող երի տա

սարդ նե րի, մի խոս քով՝ շատ տար բեր երի տա սարդ նե րի խմ բեր կան, որոնք տար բեր պատ ճառ նե րով խո ցե լի 

վի ճա կում են գտն վում, և ցան կա լի է իրենց ևս ու շադ րու թյուն դարձ նել հա տուկ»(փորձագետ):
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Ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող երիտասարդների մասնակցությամբ ֆոկուս-խմբային քն-

նարկմանընթացքումկարևորվելէազգայինփոքրամասնություններիերիտասարդներիներառումըպետու-

թյանկողմիցկազմակերպվողտարբերերիտասարդականմիջոցառումներում:

6) ՔՀԿ-ներիզարգացում

Երիտասարդականքաղաքականությանռազմավարությանմեջհատուկուշադրությունէհատկացվածմար-

զայինհասարակությանկազմակերպություններիզարգացմանը:Երիտասարդականոլորտումներգրավված

քաղաքացիականհասարակությանկազմակերպություններիզարգացումըկարևորվումէնաևուսումնասիր-

ված հետազոտություններում: Մասնավորապես, գյուղական երիտասարդության կողմից շեշտվում են գյու-

ղական համայնքներում հասարակական կազմակերպություններիպակասըև քաղաքային համայնքներում

տեղակայվածերիտասարդականկազմակերպություններիսահմանափակգործունեությունըգյուղակաների-

տասարդության խնդիրների լուծման և նրանց ներգրավման ուղղությամբ: Երիտասարդական կազմակեր-

պություններիքարտեզագրմանուսումնասիրությունըևսվկայումէ,որսակավաթիվգյուղականհամայնքնե-

րումենգործումհասարակականկազմակերպություններ:Մյուսկողմից,գյուղականհամայնքներումվերջին

տարիներինընդլայնվեցիներիտասարդականևհամայնքայինակտիվխմբերը,որոնցիցշատերը,սակայն,

հանդիսանումենմիջազգայինկազմակերպություններիծրագրերի,ոչթեերիտասարդությանինքնակազմա-

կերպմանևքաղաքացիականմասնակցությանդրսևորմանարդյունք:Այնոամենայնիվ,փորձագետներիվկա-

յությամբ՝այսխմբերիշարքումկանկայացածոչֆորմալխմբեր,որոնքինքնուրույնջանքերովշարունակել

ենիրենցգործունեությունը՝երբեմնգրանցվելովորպեսհասարակականկազմակերպություն:Մարզայինփոր-

ձագետներիցմեկնառաջարկումէպետականֆինանսավորմանհնարավորություններտրամադրելնաևֆոր-

մալգրանցումչունեցողերիտասարդականնախաձեռնողխմբերին:

Միաժամանակ,փորձագետներիցմեկնընդգծումէ,որկարիքչկանորկազմակերպություններիստեղծումը

խթանելու.«Նորկազմակերպություններզարգացնելըտրամաբանականէմիայնայնդեպքում,երբարդենու-

նենքոչֆորմալխմբեր,ակտիվխմբեր,որոնքերկարաժամկետաշխատումեն,թիմեն,իրենցարդենֆորմալ

ստատուստալ,որավելիլավկարողանանծրագրերըտանել,դրամաշնորհներիդիմել»:Առավելանհրաժեշտ

էաջակցելառկակազմակերպություններիևխմբերիկարողություններիզարգացմանը:

Բացիհասարակականկազմակերպություններից՝կարևորվումեննաևերիտասարդությանըմիավորողավե-

լիլայնհարթակները:Թե՛ուսումնասիրություններում,թե՛փորձագիտականհարցազրույցներումընդգծվումէ

ազգային,մարզայինուտեղականմակարդակովմասնակցությանհարթակներիպակասը.ազգայիներիտա-

սարդականխորհուրդներըչենգործում,մարզպետարանինկիցերիտասարդականխորհուրդներըսահմանա-

փակներգրավումունենևպասիվեն,իսկուսանողականխորհուրդներըքաղաքականացվածեն,այսինքն՝

երիտասարդներինհամախմբողևնրանցձայնըորոշումընդունողներինհասցնողհարթակները չկանկամ

բավականաչափարդյունավետչեն:

Մասնակցությանոլորտիներկայացվածխնդիրներիցկարելիէեզրակացնել,որայսոլորտումդեռևսանելիք-

ներըշատեն,ևհետագառազմավարությանմեջբացիիրազեկման,համայնքայինմակարդակումմասնակ-

ցությանբարելավմաննուգենդերայինհավասարությաննուղղվածմիջոցառումներից(որոնքառկաենընթա-

ցիկռազմավարությանմեջ)՝հատուկուշադրությունդարձնելխոցելիխմբերիներառմանը,երիտասարդների

ինքնարտահայտման ու ինքնակազմակերպմանխթանմանը, կամավորության ինստիտուտի զարգացմանը,

ինչպեսնաևգործողհարթակներիաշխատանքիարդյունավետությանուներառականությանբարելավմանը:

2. Կր թու թյուն և զբաղ վա ծու թյուն, սո ցիալ-տն տե սա կան խն դիր ներ

Ռազմավարությանմեջընդգրկվածհաջորդուղղությունըերիտասարդներիզբաղվածություննուսոցիալ-տն-

տեսականխնդիրներնեն:Միևնույնժամանակ,թե՛հարցազրույցներիընթացքում,թե՛վերլուծություններիմեջ

ընդգծվումէ,որզբաղվածությանխնդիրներըսերտորենկապվածենմասնագիտականկրթությանհետ,հետ-

ևապեսայսբաժնումնպատակահարմարենքգտելներառելնաևկրթությանոլորտիխնդիրներնուկարիքնե-

րը:Հարկէնշել,որկրթությանուզբաղվածությանհիմնախնդիրներըառավելմեծգերակայությունենհամար-

վելֆոկուս-խմբայինքննարկումներիմասնակիցներիկողմից:

1) Կրթությանորակևմատչելիություն

Կրթությանհետկապվածառավելհաճախնշվածխնդիրներիցենկրթականհամակարգիկոռուպցիանևկր-

թությանցածրորակը,մասնագիտականկրթությանևաշխատաշուկայիմիջևկապիխնդիրը:Կրթականհա-
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մակարգիկոռուպցիայիխնդիրըհաճախէմատնանշվելմարզայինևերևանյանՖԽմասնակիցների,ինչպես

նաևառանձինփորձագետներիկողմից:Կրթությանորակիհետկապված՝մասնավորապեսնշվումէվերա-

պատրաստվածորակյալմասնագետների,արդիականգրականության,կիրառականհմտություններիներառ-

մանպակասիմասին:

«Կր թու թյու նը ավե լի շատ տե սա կան է: Մեր երի տա սար դը ավե լի շատ տե սա կան կր թու թյուն է ստա նում, որը 

պրակ տի կայից շատ հե ռու է, և փայ լուն գի տե լիք նե րով երի տա սար դը գոր ծա տո ի մոտ է մտ նում ու թվում է, որ 

ոչինչ չգի տի»(փորձագետ):

Նշվումէնաևկրթությանմատչելիությանխնդիրը՝պայմանավորվածբարձրվարձավճարներովևուսանողնե-

րիհամարհասանելիկրթաթոշակներիպակասով,իսկմարզայիներիտասարդությանդեպքում՝հեռավորու-

թյամբևտեղականբուհերումմասնագիտություններիսահմանափակցանկով:

« Գյու ղում կան երե խա ներ, ով քեր դպ րո ցի ամե նա լավ սո վո րող ներն են, բայց ֆի նան սի [պա կա սի] պատ ճա ռով 

կր թու թյու նը չեն շա րու նա կե լու» (իգ.սեռ,գյուղԱրմաշ):

Բազմաթիվ հետազոտություններում ընդգծվում են միջին մասնագիտական կրթական համակարգի բացը,

մասնագիտականկողմնորոշմանհամակարգիևաշխատաշուկայիպահանջարկիմասինտեղեկատվության

բացակայությունը,որոնքբերումենաշխատաշուկայիցկրթականհամակարգիկտրվածությանը:

« Մեր երի տա սարդ նե րը այ սօր հս տակ կողմ նո րոշ ված չեն՝ ո՞ր մաս նա գի տու թյունն ընտ րեն, ին չու՞ ընտ րեն այդ 

մաս նա գի տու թյու նը: Առա ջին գերխն դիր նե րից մե կը դա մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մա կար գի կա յա

ցումն է, նաև այդ մաս նա գի տու թյուն նե րի նկա րագ րե րի բա ցա կա յու թյունն է»(փորձագետ):

ԵրևանյանՖԽքննարկմանմասնակիցներըշեշտադրելեննաևգիտականգործունեությանարժևորմանպա-

կասը՝որպեսերիտասարդությանհամարարդիականխնդիր,որիցբխումէկրթությանորակիուհեղինակու-

թյանցածրլինելը:

2) Կրթությանևաշխատաշուկայիկապը

Թեևայսխնդիրըուղղակիորենկապվածէնախորդկետումբերվածխնդիրներիհետ,այնշատէշեշտադրվում

թե՛ուսումնասիրություններում,թե՛փորձագետներիկողմից,այդպատճառովավելիմանրամասններկայաց-

նենքկրթությանուաշխատաշուկայիմիջևկապիհետկապվածայնխնդիրները,որոնքնշվելենհետազոտու-

թյանընթացքում:

Ինչպեսնշվեց,կրթականհամակարգիառաջարկիանհամապատասխանությունկաաշխատանքայինշուկայի

պահանջարկիհետ,որը,ըստփորձագետների,պայմանավորվածէերիտասարդներիկողմիցմասնագիտու-

թյուններիոչճիշտընտրությամբ,միջինմասնագիտականկրթությանպակասովևկրթականծրագրերիան-

համապատասխանությամբշուկայիպահանջներին:Երիտասարդներիշրջանումառկաէբարձրագույնկրթու-

թյունստանալուձգտում՝պայմանավորվածնաևհասարակականճնշմամբ,ինչպեսնաև«նորաձև»լինելու

նկատառումներով.

« Մաս նա գի տու թյու նը ընտ րում են ըստ հայտ նիու թյան աս տի ճա նի, այլ ոչ ըստ ան հրա ժեշ տու թյան» (փոր ձա

գետ): «Մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան ոլոր տում առ կա մաս նա գի տու թյուն նե րի նկատ մամբ մո տի վա

ցիայի պա կաս կա: [...] երի տա սարդ նե րը պար զա պես չեն ու զում մտ նել այս դաշտ, բայց էս տեղ ռեալ պա հան

ջարկ կա, և բա վա կա նին լավ աշ խա տա վար ձեր» (փոր ձա գետ): 

Մյուսկողմից,կրթականհամակարգնէլհամապատասխանառաջարկչիապահովում,քանիորմիջինմասնա-

գիտականկրթությանևկիրառականմասնագիտություններտվողուսումնականհաստատություններըքիչեն:

Որպեսլուծում,բացիկրթականհամակարգիբարեփոխումներիցևմասնագիտականկողմնորոշմանհամա-

կարգիներդրումից,առաջարկվումէարհեստագործությանևայլկիրառականմասնագիտություններիբնա-

գավառումոչֆորմալկրթությանհնարավորություններըզարգացնել:

«Ոչ թե աշ խա տա տե ղեր պետք է բա ցել, այլ մաս նա գետ ներ պատ րաս տել, մաս նա գի տա կան ու սու ցում ներ, 

բայց այն պի սի մաս նա գի տու թյուն ներ, որոնց պա հան ջար կը կա շու կա յում»(փորձագետ):

Կրթական ծրագրերըաշխատաշուկայիպահանջներին համապատասխանեցնելու համարպետք էխթանել

բուհերիևկրթականկենտրոններիհամագործակցությունըգործատուներիհետ:Անհրաժեշտէնաևներառել

կիրառականհմտություններիզարգացումըթե՛մասնագիտական,թե՛դպրոցականկրթությանբնագավառում.
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«Կր թու թյու նը չի տա լիս ինք նու րույ նու թյան, ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան հիմք՝ հե տա գա յում ձեռ նե րե ցու թյան 

զար գաց ման հա մար»(փորձագետ):

Հետազոտությանմասնակիցերիտասարդներիկողմիցկարևորվումէբուհերումարդիականպահանջներին

համապատասխանուսումնականպրակտիկայիկազմակերպումը:

3) Զբաղվածություն

Կարելիէասել,որերիտասարդներիզբաղվածությանխնդիրընախևառաջպայմանավորվածէաշխատաշու-

կայիկարիքներինկրթականհամակարգիանհամապատասխանությամբ:Այնոամենայնիվ,անդրադառնանք

զբաղվածությանոլորտումառկաայլկարիքներիևս:

Տեղեկատվականկարիքներիշարքումնշվումէթափուրաշխատատեղերիմասինհամալիրպետականտեղե-

կատվականբազայիբացակայությանմասին:Նմանբազանհնարավորությունկտարնաևճիշտկողմնորոշել

երիտասարդներինմասնագիտությանուզբաղմունքիընտրությանհարցում:Այսպես՝փորձագետներիցմեկն

առաջարկումէ.

« Պե տա կան մո տե ցում լի նի, նա խա րա րու թյան կամ մարզ պե տա րա նի կող մից պա հանջ իջեց վի բո լոր կա ռույց

նե րին, որ ազատ աշ խա տա տեղ լի նե լու դեպ քում բաց կայ քե րում դր վի հայ տա րա րու թյուն դրա մա սին»(փոր-

ձագետ):

Երիտասարդների զբաղվածության համար խոչընդոտ է հանդիսանում աշխատանքային փորձի պահան-

ջըգրեթեբոլորգործատուներիկողմից,ընդորում՝կամավորականաշխատանքըչիընդունվումորպեսաշ-

խատանքայինփորձ,քանիորչկահամապատասխանօրենսդրականկարգավորում:Գյուղականվայրերում

զբաղվածությանխնդիրըհատկապեսարդիականէ,քանիորբացիգյուղատնտեսությունից,երիտասարդները

քիչհնարավորությունունենայլոլորտներումընդգրկվելու,մասնագիտականկրթականհաստատություններն

էլնրանցհամարհամեմատաբարավելիանմատչելիեն:

ՖԽ քննարկումների ընթացքում մատնանշած խնդիրներից են նաև աշխատաշուկայում գենդերային խտ-

րականությանառկայությունը,ծանոթիուբարեկամիսկզբունքովաշխատանքիընդունելումոտեցումը,մր-

ցակցությանխոչընդոտները՝պայմանավորվածմենաշնորհներիառկայությամբ,ինչպեսնաևգործատուների

անվստահությունըերիտասարդաշխատուժիհանդեպ:Նշվում էնաևաշխատանքայինփորձձեռքբերելու

հարցումաջակցությանանհրաժեշտությանմասին.

 «Օ րի նակ՝ այն օրը քն նար կում էինք լսա րա նում, որ Սո վե տա կան միու թյան ժա մա նակ ավար տե լուց հե տո բո լո

րին ու ղար կում էին աշ խա տանք նե րի...  մի քիչ դա մի նուս ներ ու նի տնից հե ռա վո րու թյան առու մով, բայց ավե լի 

շատ պլյուս ներ ու նի, որով հետև աշ խա տան քով են ապա հո վում քեզ... Teach for Armenia կազ մա կեր պու թյան 

մա սին գի տեմ, որ աշ խա տանք է առա ջար կում մար զե րում... խրա խու սե լի կազ մա կեր պու թյուն է, բայց կա րե լի 

է ավե լի մասշ տա բային դարձ նել այդ նա խա ձեռ նու թյու նը»(Երևան,արականսեռ,ուսանողներիխումբ):

Երիտասարդներիզբաղվածությանհամարանհրաժեշտգիտելիքիուկարողություններիզարգացմանթեմա-

ներիշարքումնշվումէհետևյալը.

- աշխատանքփնտրելու,ինքնակենսագրականկազմելու,աշխատանքայինհարցազրույցիհմտություն-

ներ,

- հարկայինդաշտի,վարկերիմասինտեղեկացվածություն,

- ձեռնարկատիրականկարողություններիզարգացում,

- աշխատանքայինիրավունքներիմասինտեղեկացվածություն:

Գործնական աջակցության ուղղությունների թվում նշվում են սկսնակ ձեռնարկությունների և հատկապես

փոքրբիզնեսներիաջակցությունը,վարկերիմատչելիտոկոսադրույքը,նպաստավորհարկայինքաղաքակա-

նությունըերիտասարդգործարարներիհամար:Ներկայումստեղականումիջազգայինկազմակերպություն-

ներիկողմիցսոցիալականձեռներեցությանզարգացմանծրագրերենիրականացվում,ևայսոլորտըևս,ըստ

փորձագետների,պիտիարտացոլվիերիտասարդականռազմավարությանմեջ:

Փորձագետներիցմեկնառաջարկումէերիտասարդկանանցհամարառանձինհասցեականծրագրերիրակա-

նացնել,քանիորերիտասարդկանայքզգալիթիվենկազմումտնտեսապեսոչակտիվբնակչությանկազմում,

թեևնրանքտղամարդկանցհետհավասարապեսբարձրագույնկրթությունենստանում:Մեկայլփորձագետի
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պնդմամբ՝բարձրագույնկրթությունստացածկանանցտնտեսականակտիվությանպակասը«ռե սուրս նե րի 

վատ նում է այն երկ րում, որ տեղ աճի կա րիք կա»: 

4) Սոցիալ-տնտեսականխնդիրներ

Ֆոկուս-խմբային(այսուհետ՝ՖԽ)քննարկումներիմասնակիցերիտասարդներըիրենցկարիքներիթվումհա-

ճախեն նշում սոցիալ-տնտեսական կարիքները:Թեևայսխնդիրը սերտորեն կապված է զբաղվածության

հետ,այնոամենայնիվաշխատանքունենալուդեպքումէլաշխատավարձերիցածրմակարդակիպատճառով

սոցիալ-տնտեսականխնդիրներըշարունակումենարդիականմնալ:

«Այ սօր հայ երի տա սար դը կա րիք ու նի հո գա լու իր մի նի մում ծախ սե րը իր իսկ աշ խա տան քով, կարողանահո-

գալիրմինիմումծախսերըառանց ծնող նե րի մի ջամ տու թյան»(իգ.սեռ,գյուղԱրմաշ):

Նշվումէպետությանկողմիցսոցիալականանբավարարաջակցությանևսոցիալականաջակցությանկոռում-

պացվածհամակարգիմասին:Երիտասարդներըարձանագրելեննաևպետականաջակցությանծրագրերի

մասինիրազեկմանկարիքի,ապրանքների,սննդիուկյանքիցածրորակիխնդիրներիմասին:Աղքատության

բարձրմակարդակըՀայաստանում,մենաշնորհայինտնտեսությանհամատեքստումփոքրևմիջինբիզնեսի

զարգացմանոչնպաստավորպայմանները,սոցիալականանարդարությունը,սոցիալականանհավասարու-

թյանբարձրգործակիցըայնգործոններիցեն,որոնցանդրադառնումենոլորտայինհետազոտությունները՝

որպեսերիտասարդությանկյանքումհիմնարարնշանակությունունեցողխնդիրներ:

Այսպիսով,երիտասարդներիզբաղվածությանևսոցիալ-տնտեսականվիճակիհետկապվածկարիքներըար-

դիականենմնացել,սակայնդրանքհասցեագրելուհամարնորռազմավարությունումանհրաժեշտէուշադ-

րությունդարձնելնաևկրթությանևմասնագիտականկողմնորոշմանբաղադրիչներին: 

3. Ա ռող ջու թյուն և առողջ ապ րե լա կերպ 

Երիտասարդությանվերաբերյալ հետազոտություններըևտվյալ հետազոտության մասնակիցներըանդրա-

դառնումենառողջությանուառողջապրելակերպիհետկապվածկարիքներին՝այսոլորտումմատնանշելով

միշարքխնդիրներ:

1) Առողջապրելակերպիմշակույթ

Ըստ հետազոտությունների` երիտասարդության շրջանում առկա է տեղեկացվածության ու մոտիվացիայի

պակաս՝առողջությանըհետևելու,ժամանակինբժշկականհաստատություններայցելելու,բուժզննուման-

ցնելուհամար:Այսառումով,բացիտեղեկատվությանուգիտելիքիբարելավումից,կարևորէնաևընդհանուր

վերաբերմունքիփոփոխություննուհամապատասխանմշակույթիներարկումը,քանիորհաճախտեղեկատ-

վությանչստացմանուբուժհաստատություններայցելելուխնդիրըկապվածէկարծրատիպերիհետ,մասնա-

վորապեսվերարտադրողականառողջությանբնագավառում:

Առողջապրելակերպիվերաբերյալ իրազեկման, համապատասխանմշակույթիամրապնդման ուղղությամբ

որպեսանհրաժեշտությունէնշվումնաևզանգվածայինմարզականմիջոցառումներիանցկացումը:

2) Մարզականենթակառուցվածքներ

Քննարկումների մասնակից երիտասարդները բազմիցս նշում են մարզվելու համարանհրաժեշտենթակա-

ռուցվածքների բացակայության մասին, մասնավորապես մարզային համայնքներում ու հատկապես գյու-

ղերում, որտեղ չկան սպորտդահլիճներ, մարզական կենտրոններ, մարզադաշտեր: Նշվում է նաևանվճար

մարզասրահների,մարզասարքերովհագեցածբացհանրայինվայրերիպակասիմասին:Առանձինշեշտվում

էհաշմանդամությունունեցողերիտասարդներիհամարհամապատասխանմարզականծառայությունների,

ենթակառուցվածքներիպակասիմասին:ՖԽքննարկումներիցմեկումնշվելէ,որանգամդպրոցներումֆիզ-

կուլտուրայիառարկանպատշաճչիդասավանդվում:

3) Առողջապահականհամակարգ

ԱռանձինփորձագետներևՖԽմասնակիցներբարձրաձայնելենառողջապահականհամակարգիբացերի

մասին,որոնքանմիջականորենկապվածեներիտասարդներիառողջապրելակերպիհետ:Մասնավորապես,

նշվել է բժշկական ապահովագրության համակարգի բացակայության, բուժօգնության անմատչելիության,

մարզերումորակյալբուժաշխատողներիպակասի,երեխաներիուերիտասարդներիառողջությանստուգում-

ներիբացակայությանմասին,որիհետևանքովժամանակինմիջամտությունչիկատարվում,ևերիտասարդ

սերնդիառողջությունըվտանգվումէ:
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Այսպիսով,ներկաՌազմավարություննընդգրկումէառողջապրելակերպիխթանմաննուղղվածմիշարքմի-
ջոցառումներ՝ներառյալզանգվածայինմիջոցառումներիկազմակերպում,իրազեկում,մրցույթներիևքարո-
զարշավներիկազմակերպում:Այնոամենայնիվ,բացէմարզականենթակառուցվածքներիապահովմանմասը:
Հաշվիառնելով,որ2014թ.ՀՀկառավարությանկողմիցընդունվելէառողջապրելակերպիխթանմանռազմա-
վարությունը,որտեղիրազեկմանուհանրայինքարոզարշավներիմիջոցառումներըհիմնականումարտացոլ-
վածեն,կարելիէերիտասարդականքաղաքականությանռազմավարությանմեջառողջապրելակերպիոլոր-
տիմասովհղումկատարելայդռազմավարությանըևհիմնականուշադրությունըկենտրոնացնելմարզական
ենթակառուցվածքներիստեղծմանուզարգացմանվրա,որը,իպաշտոնե,ՀՀսպորտիևերիտասարդության
հարցերինախարարությանլիազորություննէ1:Նմանապես,թրաֆիքինգիևմարդկանցշահագործմանոլոր-
տումմիջոցառումներընախատեսվածեն2016-2018թվականներիմարդկանցթրաֆիքինգիևշահագործման
դեմպայքարիկազմակերպմանազգայինծրագրով,որտեղնախարարություննունիիրդերակատարությունը
երիտասարդներիիրազեկմանմասով,հետևապես,այսխնդիրներիուղղությամբառանձինմիջոցառումներ
նախատեսելուփոխարենևսկարելիէհղումկատարելհամապատասխանծրագրին:

4. Հոգ ևոր-մ շա կու թային ար ժեք ներ

Ռազմավարությանմիջոցառումներիցանկում,այսոլորտումհամեմատաբարքիչմիջոցառումներենընդգրկ-
ված,որոնքհիմնականումանդրադառնումենհոգևորուհայրենասիրականդաստիարակությանը,հոգևոր-
մշակութայինարժեքներիպահպանմանը,միջմշակութայիներկխոսությանը:Նոր՝2015-2025թթ.երիտասար-
դականքաղաքականությանհայեցակարգումմիջմշակութայիներկխոսությանուղղություննառանձնացված
էհոգևոր-մշակութայինարժեքներիզարգացմանուռազմահայրենասիրականդաստիարակությանոլորտից
ևներառումէնաևմիջազգայինհամագործակցությունը:Այսոլորտներումառկակարիքներըքիչենարտա-
ցոլվածուսումնասիրվածհետազոտություններում.ըստէության,մյուսկարիքներինկատմամբդրանքերկ-
րորդականտեղենգրավում:Միաժամանակ,հոգևոր-մշակութայինմիջոցառումներըկարևորվելեներիտա-
սարդներիժամանցիհամատեքստում,որըհատկապեսգյուղականհամայնքներիերիտասարդներիհամար
արդիականկարիքէ:Այսպիսով,նկարագրենքայնկարիքները,որոնքպայմանականորեններառելենքայս
ոլորտում:

1) Մշակութայինհաստատություններևմիջոցառումներ

Մարզային քննարկումների ընթացքում հաճախ նշվել է համապատասխան կառույցների՝ մշակույթի տնե-
րի, արվեստի դպրոցների, երաժշտական դպրոցներիպակասի կամ բացակայության մասին:Խորհրդային
ժամանակվանիցառկամշակութայինօջոխներըհիմնականումանմխիթարվիճակումենգտնվում,իսկնոր
կենտրոններգրեթեչկան:Այսխնդիրըհատկապեսզգալիէգյուղականհամայնքներում:Մարզումհարցված
փորձագետներիցմեկընշում է, որբազմաթիվ լքվածշենքերկան,որոնքկարելի էօգտագործել, ստեղծել
արվեստիկենտրոններ,խրախուսելնկարիչներին:Առանձինմարզերումերիտասարդներընշումենկինոթատ-
րոնի,թատրոնների,արվեստիդպրոցների,կենտրոնների,գրադարաններիբացակայությանմասին,որը,ըստ
իրենց,կարևորբացէմշակութայինկյանքինմասնակցելուևմշակութայինարժեքներիներարկմանառումով:
Ազգայինփոքրամասնություններիներկայացուցիչներըշեշտադրումենազգային-մշակութայինսովորույթնե-
րիվերաբերյալիրազեկմանմիջոցառումներիանհրաժեշտությունը:

2) Ժամանցիկազմակերպում

Մշակութայինկենտրոններիկարիքըփոխկապակցվածէմշակութայինմիջոցառումներիպակասիևժամանցի
կազմակերպմանկարիքիհետ:Հետաքրքիրուարդյունավետժամանցիկազմակերպումըհետազոտության
մասնակիցերիտասարդներիկողմիցառավելհաճախնշվածկարիքներիցէ,որըկրթությանևզբաղվածության
խնդիրներիցհետոառավելգերակախնդիրէհամարվելՖԽքննարկումներիմասնակիցներիկողմից:Ժաման-
ցիկազմակերպմանանհրաժեշտությանմասինեննշումնաևփորձագետները,որոնքհատկապեսշեշտադ-
րումենքննարկումների,ֆորումներիկարիքը.դակարողէլինելերիտասարդականակումբի,համայնքային
կենտրոնի կազմակերպման միջոցով: Ժամանցի ճիշտ կազմակերպումը երիտասարդների զբաղվածության
ապահովմանմիջոցէ,որըկարևորնշանակությունունինաևարտագաղթիկանխմանտեսանկյունից.«Միշտ
չէ,որերիտասարդըմիայնաշխատանքիբացակայությանպատճառովէգնում,պատճառներիցէնաև,որոչ
միանելիքչկա:Սապետքէլինիքաղաքականությանմեջշեշտված,ընդգծվածմիկետ,հատկապեսԵրևանից
դուրսգտնվողերիտասարդներիզբաղվածությաննուղղվածկոնկրետքայլերլինեն»:Ըստփորձագետների,
լայնիմաստովզբաղվածությանապահովումըկարողէնպաստելնաևհանցագործությանռիսկիկանխմանը:

1 http://www.minsportyouth.am/nakhararoutyan-hamakargi-karouycner.html
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3) Արժեքայինհամակարգ

Հոգևոր-մշակութայինոլորտը,ըստփորձագետների,շաղկապվածէերիտասարդներիընդհանուրարժեքային
համակարգի կայացման հետ. «Առաջին հերթին երիտասարդներից, որպես մարդ, քաղաքացի ձևավորելու
խնդիրնէ,որէդլինի,արդենմնացածնէլկլինի,այսինքն՝մարդըերբսկսումէիրմարդկայինարժեքներըգնա-
հատել,հոգևորարժեքներըինքնըստինքյանսկսումենզարգանալ,որովհետևդրանքմիասինեն,իրարից
անկախչենկարողլինել»:Երիտասարդներիմոտարձանագրվումէանկախության,ազատագրմանպահանջ-
մունքը,գաղափարներիարտահայտմանկարիքը,որըմիաժամանակկարողէհակասությանմեջմտնելծնող-
ներիևհասարակությանկողմիցներարկվածարժեքներիհետ:Քննարկումներիընթացքումերիտասարդնե-
րըորպեսարտահայտմանխոչընդոտեննշելավանդականմտածելակերպը,կարծրատիպերը,ընտանեկան
գերխնամքը:Նրանքխնդրահարույցենհամարումերիտասարդներիանձնայինզարգացմաննուինքնուրույն
մտածելակերպինմիտվածծրագրերիևհնարավորություններիպակասը:Հետազոտություններումնշվումէ,
որանգամանկախությանքսանհինգտարիներիցհետոէլշատերիտասարդներշարունակումենիրենցխն-
դիրներիլուծմանհամարապավինելարտաքինուժերին՝պետությանը,այլկազմակերպություններին,ընտա-
նիքին,ևբավականաչափպատասխանատվությունչենստանձնումիրենցկյանքիուհամայնքիհամար:Այս
խնդիրներըանմիջականորենառնչվում են մասնակցության ոլորտում նշված ինքնակազմակերպման, ինք-
նարտահայտմանկարիքներիհետևանդրադառնումերիտասարդներիմասնակցությանմակարդակիվրա:

Հոգևոր-մշակութայինարժեքներիոլորտըկարևորվումէփորձագետներիկողմիցորպեսմյուսոլորտներիհա-
մարանհրաժեշտհիմք,որըչպետքէթերագնահատվիերիտասարդականծրագրերիիրականացմանընթաց-
քում:

«Ինք նա ճա նա չո ղու թյու նը նույն պես առաջ նային է... Մաս նա գի տու թյունն ու փո ղը մի ջոց են հիմ նա կան նպա
տա կին հաս նե լու հա մար, նպա տա կը մեր սե փա կան երկ րին տեր կանգ նելն է, մեր հայ րե նի քը, մեր ար ժեք նե րը, 
մեր մշա կույ թը առաջ տա նելն է: Երբ այս պես ենք հար ցը դնում, այդ մաս նա գե տը չի թող նում իր եր կի րը և գնում 
ար տեր կիր»(փորձագետ):

Այսպիսով,մշակութայինոլորտիկարիքներըկապվածենմշակութայինկյանքիներիտասարդներիմասնակ-
ցության հնարավորությունների սահմանափակության, առհասարակ ժամանցի կազմակերպման հետ. այս
կարիքներըկարելիէներառելնաևերիտասարդներիմասնակցությանոլորտում:Ինչվերաբերումէհոգևոր
արժեքներին,փորձագետներըկարևորումենհանդուրժողականության,քաղաքացիականպատասխանատ-
վությանուազգայինինքնաճանաչողությանարժեքներիզարգացումը,կարծրատիպերիցուպահպանողա-
կանմտածելակերպիցազատագրումը:

5. Ոչ ֆոր մալ կր թու թյուն 

Ըստփորձագետների`ոչֆորմալկրթությանոլորտումվերջինտարիներինբավականինշատաշխատանքէ
իրականացվել,թեևայսոլորտումէլդեռևսչլուծվածհարցերենմնացել:Մասնավորապես,երիտասարդների
զբաղվածությանհիմնախնդիրներիվերաբերյալզեկույցումառաջարկվումէներդնելոչֆորմալկրթության
արդյունքներիճանաչելիությանհամակարգ,որպեսզիգործատուներիկողմիցոչֆորմալկրթությանմիջոցով
ստացածգիտելիքներըևհմտություններըհամարվեննվազագույնպահանջներինհամապատասխանող:

Հետազոտությանմասնակիցփորձագետներըևսնշումենոչֆորմալկրթությանճանաչելիությանանհրաժեշ-
տությանմասին.

« Խոս քը ոչ թե դեկ լա րա տիվ մա կար դա կում ասելն է, որ, այո՛, մենք ճա նա չում ենք ոչ ֆոր մալ կր թու թյու նը, այլ 
ռեալ մար դիկ հաս կա նան ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ար ժե քը. դրա հա մար պի տի լի նեն ոչ ֆոր մալ կր թու թյան որա
կյալ ծրագ րեր, պի տի լի նի որա կյալ ինս տի տուտ, և պի տի լի նեն որա կյալ կադ րեր»(փորձագետ):

Ընդգծվումէնաևֆորմալևոչֆորմալկրթականհամակարգիփոխկապակցմանկարիքը.

«Կր թու թյան ոլոր տում ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ կր թու թյան եզ րե րը մի քիչ ավե լի մո տի կաց վեր, այ սինքն դպ րո ցում 
չլի ներ միայն ֆոր մալ կր թու թյուն, մի քիչ բաց լի նեին ոչ ֆոր մալ կր թու թյան նկատ մամբ՝ սե մի նար նե րի, քն նար
կում նե րի, հան դի պում նե րի հա մար» (փորձագետ):

Քննարկումներիմասնակիցերիտասարդներըևսկարևորումենոչֆորմալկրթությունը,ևառաջարկումայն
ներդնել՝սկսածդպրոցից:

Ոչֆորմալկրթությունըսերտորենկապվումէմասնագիտականկրթությանհետևկարողէներառվելռազմա-
վարությունումկրթությանուզբաղվածությանոլորտներիներքո:
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6. Այլ ոլորտ ներ

Բացիթվարկվածվեցոլորտներից,որոնքպայմանականորենխմբավորվեցին2013-2017թթ. ռազմավարու-

թյանգերակայություններիշարքում,հետազոտությանընթացքումբացահայտվելենմիշարքայլկարիքներ:

Դրանցիցմիքանիսըարտացոլվածեն2015-2025թթ.երիտասարդականքաղաքականությանհայեցակարգի

գերակայություններում, ինչպես օրինակ երիտասարդական ընտանիքի աջակցությունը, շարժունակության

խրախուսումը,երիտասարդականաշխատողիգաղափարը:Ընթացիկռազմավարությանևհայեցակարգիմեջ

սակավընդգրկվածէտեղեկատվականտեխնոլոգիաներիօգտագործումը:Առանձինկանդրադառնանքնաև

գաղափարներիիրագործմանկենտրոնիստեղծմանևխոցելիխմբերիներառմանգաղափարներին,որոնք

առնչվումենռազմավարությանմիքանիգերակայություններիհետ:

1) Երիտասարդներիշարժունակություն

Հետազոտություններից կարելի է վերհանել շարժունակության հետ կապված հետևյալխնդիրները՝ավան-

դույթներ,որոնքկաշկանդումեներիտասարդներինևհատկապեսերիտասարդկանանցճանապարհորդել,

կրթությանկամաշխատելունպատակովտեղափոխվելայլբնակավայր,տեղեկացվածությանպակասառկա

հնարավորություններիմասին, ինչպեսնաևֆինանսականմիջոցներիև լեզվիիմացությանխնդիրներ:Աշ-

խարհագրականդիրքիպատճառովշատգյուղականհամայնքներզրկվածենմշակութային,մարզականեն-

թակառուցվածքներից,իսկհանրայինտրանսպորտըբացակայումէկամսահմանափակէ,ինչըերիտասարդ-

ներինթույլ չիտալիսդուրսգալհամայնքիսահմաններից,տեղեկացված լինել,մասնակցելմշակութային,

սպորտայն,այլերիտասարդականմիջոցառումների,ինչպեսնաևներդրումունենալհամայնքներումհասա-

րակականգործունեությանմեջ:Համայնքայինճանապարհներիուտրանսպորտայինխնդիրներըհաճախեն

նշվելմարզայինքննարկումներիմասնակիցերիտասարդներիկողմից՝որպեսառաջնայինկարիք,քանիոր

դրանցվատվիճակըկամբացակայությունըխոչընդոտումէիրենցմասնակցության,կրթության,զբաղվածու-

թյանկարիքներիբավարարմանը:Այսպես,ՖԽքննարկումներիժամանակնշվելէ,որառկատրանսպորտային

միջոցներըանսարքեն,աշխատումենոչհարմարգրաֆիկովևքիչհաճախականությամբ:

«Տ րանս պոր տի խն դիր կա... Օրի նակ, խո շո րաց ված հա մայնք Հար թա շե նում եմ ապ րում և կա պի բա ցա կա

յու թյան պատ ճա ռով չեմ կա րո ղա նում մաս նակ ցել Գո րի սի որ ևէ մշա կու թային մի ջո ցառ ման կամ նմա նա տիպ 

բա նե րի. կա րե լի է ժա մե րը պայ մա նա վոր վել և հար մա րեց նել հա մայն քից հա մայնք տե ղա փո խու թյու նը»(իգա-

կանսեռ,Գորիս):

Բացիայդ,ոչբոլորմարզերումկաուսանողականտրանսպորտ,որըհնարավորությունկտարմատչելիգնով

երթևեկելուսումնականհաստատություն:

2) Աջակցություներիտասարդընտանիքներին

Փորձագետների կողմից ընտանեկան կյանքին նախապատրաստելու անհրաժեշտությունը որպես երիտա-

սարդներիհամարորպեսկարևորկարիքէնշվելառանձինհետազոտություններումևփորձագետներիկող-

մից:Փորձագետները գտնում են, որպատանիտարիքից սկսած երիտասարդներըպետք էպատրաստվեն

ընտանիքկազմելուն,ստանանսեռականդաստիարակություն,հասկանանծնողիդերըևդաստիարակության

սկզբունքները:ԱյսօրՀայաստանումծնողավարությանհազվագյուտդասընթացներենիրականացվում,մինչ-

դեռծնողավարությանհիմունքներինծանոթանալըկարողէհիմքդնելառողջընտանիքիուառողջսերնդի

դաստիարակությանհամար:Այսպիսով,բացիբնակարանայինխնդիրներիհարցումերիտասարդընտանիք-

ներինհատկացվողաջակցությունից,անհրաժեշտէնախատեսելնաևընտանեկանկյանքիվերաբերյալհա-

մապատասխանկրթականմիջոցառումներվաղտարիքումևխորհրդատվականուտեղեկատվականաջակ-

ցությունընորաստեղծընտանիքներին՝երեխաներիդաստիարակությանհարցում:

3) Երիտասարդականաշխատող

Երիտասարդականաշխատողիինստիտուտըներդրմանընթացքումէ,ևայսոլորտինենանդրադարձելայն

փորձագետները,որոնքընդգրկվածենայսինստիտուտիկայացմանգործընթացներում:Նրանքառաջարկում

եննորռազմավարությանմեջընդգրկելհամապատասխանգործունեությանուղղություններ,մասնավորապես

երիտասարդականաշխատողիճանաչելիությանապահովում:

«Ե թե այ սօր ու զում ենք զար գաց նենք երի տա սար դա կան աշ խա տո ղի ինս տի տուտ, մենք պի տի նաև որո շա կի 

տրա դի ցիոն լու ծում ներ տանք, օրի նակ՝ որո շա կի մա գիստ րո սա կան ծրագ րեր ու նե նանք, որ տեղ հնա րա վոր 

լի նի, ասենք, ման կա վարժ կամ սո ցաշ խա տող ես, վե րա պատ րաստ վես որ պես երի տա սար դա կան աշ խա տող: 
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Պետք է նաև հաս կա նանք` որ տեղ ենք մենք նե րա ռում երի տա սար դա կան աշ խա տո ղին: Ի դեպ, բա վա կան 

հե տաքր քիր աշ խա տանք արել ենք, տար բեր սցե նար ներ ենք առա ջար կել, թե ինչ պես կա րե լի է զար գաց նել 

այդ ինս տի տու տը Հա յաս տա նում, ու միայ նակ զար գաց նե լը այն քան էլշատոչիրատեսականէ»(փորձագետ):

4) Տեղեկատվականտեխնոլոգիաներիօգտագործում

Տեղեկատվականտեխնոլոգիաներիբնագավառըմասնակցության,կրթության,զբաղվածությանևժամանցի

ոլորտներինառնչվողմեկայլոլորտէ,որը,որպեսուշադրությանկարիքունեցողզարգացմանուղղություն,

նշվումէթե՛հետազոտություններում,թե՛փորձագետներիկողմից:Սազարգացողբանագավառէևմեծնե-

րուժունիերիտասարդներիմասնակցությանհնարավորություններիընձեռմանտեսանկյունից,քանիորքիչ

ռեսուրսէպահանջումևմեծհասանելիությունապահովում:Տեղեկատվականտեխնոլոգիաներիոլորտընաև

կրթությանևզբաղվածությանկարևորուղղությունկարողէլինել.

 «Այ սօր ՏՏ ոլոր տը Հա յաս տա նում գե րա կա ճյուղ է հա մար վում, բա վա կա նին հեշ տու թյամբ կա րե լի է մաս

նա գի տա նալ ու աշ խա տել, ու շատ արագ յու րա քան չյու րը իր ու նա կու թյուն նե րով ու մո տե ցում նե րով կա րող է 

հաս նել ար դյունք նե րի ու դառ նա բարձր վար ձատր վող մաս նա գետ 23 տար վա ըն թաց քում: Այ սինքն՝ ռազ մա

վա րու թյան մեջ կա րե լի է շեշ տը դնել ՏՏ ի զար գաց ման վրա մար զե րում ու ինչ որ ֆի նան սա կան հոս քե րով 

աջակ ցել ստարտ ա փե րին, մարդ կանց բա ցատ րել՝ ինչ է ստարտ ա փը, նմա նա տիպ մաս նա գի տա կան դա սըն

թաց ներ իրա կա նաց նել, այդ դա սըն թաց նե րի ըն թաց քում ծն ված գա ղա փար նե րի հա մար գտ նել ֆի նանս ներ, 

և այդ երի տա սարդ նե րին, եթե ու նեն լավ ստարտ ա փեր, տալ հնա րա վո րու թյուն այն իրա գոր ծե լու»(փորձա-

գետ):

Հետազոտություններումնշվումէնաևերիտասարդների՝տեղեկատվականտեխնոլոգիաներիցօգտվելուհմ-

տությունների,համացանցիցօգտվելումշակույթիպակասիմասին,քանիորերիտասարդներըավելիշատ

օգտվումենսոցիալականցանցերից,սակայնչենկարողանումլիարժեքօգտագործելհամացանցիընձեռած

տեղեկատվականուզարգացմանհնարավորություններըևհաճախչգիտենհամացանցիցանվտանգօգտվե-

լուկանոնները:

Փորձագետներիցմիքանիսընշումեն,որտեղեկատվականտեխնոլոգիաներիօգտագործումըկարողէմի

առանձինուղղությունլինելերիտասարդականռազմավարությանմեջ՝որպեսներկաիրականությանմեջկար-

ևորագույննշանակությունունեցողոլորտ:

5) Գաղափարներիիրագործմանկենտրոն

Քննարկումների ևփորձագիտական հարցազրույցների ընթացքում ընդգծվել է երիտասարդների նորարա-

րական,գիտականկամստեղծագործականգաղափարներիիրագործմանաջակցությանկարիքը:Այսգաղա-

փարըվերաբերումէմիշարքոլորտների՝մասնակցություն,զբաղվածություն,ժամանց,այդիսկպատճառով

հարկգտանքառանձնացնելայնորպեսյուրահատուկմիկարիք,որըգտնվումէնշվածոլորտներիհատման

կետում:

Այսպես, քննարկման մասնակից երիտասարդները առաջարկում են «գաղափարների իրագործման ֆոնդ»

ստեղծել,որըկօգնիհետաքրքիրգաղափարներիիրագործմանը:Ինչպեսնշեցփորձագետներիցմեկը,աշ-

խարհիշատերկրներումպատանիներնուերիտասարդներըկարողանումենիրենցնորարարականգաղա-

փարներըկյանքիկոչել.

«Ին չու՞ մենք չու նենք գի տա կան կենտ րոն ներ, որ տեղ որ երե խան, եթե ու նի հե տաքր քիր մտ քեր, կա րո ղա նա 

ռեալի զաց նել, կա րո ղա նա փոր ձա րա րու թյուն ներ անի: Մենք Հա յաս տա նում այ սօր կա րիք ու նենք երի տա սար

դա կան կա պի տա լը սպա ռե լու: Ան գոր ծու թյան է մատն ված, չգ նա հատ ված մեծ պո տեն ցիալ կա: Շատ լու ծում

ներ էդ երի տա սար դու թյան մեջ են» (փորձագետ):

Համապատասխաններդրումներներգրավելուդեպքումհնարավորկլինիփորձարկելևկյանքիկոչելերիտա-

սարդներիգաղափարները:Չնայածորոշակիպետականևմիջազգայինծրագրերուղղվածեննմանատիպ

նորարարական գաղափարների գեներացման և իրագործման ֆինանսավորմանը, սակայն նման կենտրոն

Հայաստանումդեռևսչիգործում(100գաղափար,ՄԱԿ-իզարգացմանծրագրիԿոլբաԼաբևայլն):Անգամմի-

ջոցներիբացակայությանդեպքում,նմանատիպկենտրոններըկծառայենորպեսերիտասարդներիզբաղվա-

ծությանհնարավորություն,քանիորայդտեղնրանքկկարողանանհաղորդակցվել,արդյունավետժամանակ

անցկացնել,նորհմտություններսովորելևիրենցգաղափարներըօգտագործելձեռներեցությանզարգացման

կամհամայնքինաջակցելունպատակով:
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6) Խոցելիխմբերիներառումևխտրականությանբացառում

Թեևխոցելիխմբերիներառումըդիտարկվեցորպեսմասնակցությանապահովմանկարևորբաղադրիչ,հնա-

րավորէ,որներառումնուխտրականությանբացառումըառանձինուղղությունդառնանռազմավարության

մեջ,քանիորդրանքվերաբերումեներիտասարդականռազմավարությանմեջընդգրկվածբոլորոլորտնե-

րինևպետքէհաշվիառնվենյուրաքանչյուրգերակայությանգործողություններիիրականացմանընթացքում:

Խտրականության հետ է կապվածփորձագետների կողմից որպեսխնդիր նշված հանդուրժողականության

պակասըերիտասարդներիշրջանում,որնիթիվսայլգործոնների,պայմանավորվածէկրթականհամակար-

գումհամապատասխանգաղափարներիհասցեագրմանպակասով:

Հատուկուշադրությունէպահանջումնաևգենդերայինհավասարությանսկզբունքիներառումըռազմավա-

րությունում, ներառյալ զբաղվածության, առողջապահության, կարողությունների զարգացման բնագավա-

ռում:Ավելին,ինչպեսխորհուրդենտալիսփորձագետները,երիտասարդկանանցուաղջիկներիկարիքներն

ուխնդիրներըպետքէհաշվիառնվեննաևմոնիթորինգիուգնահատմանգործընթացներում,այսինքնկիրառ-

վիտվյալների՝ըստսեռիտարաբաժանմանսկզբունքը:

Բացիթվարկվածկարիքներից,հետազոտություններումևքննարկումներիմասնակիցներիկողմիցմտահո-

գություններենհնչելնաևշրջակամիջավայրիպահպանմանուպաշտպանության,անվտանգությանուսահ-

մանայինլարվածության,ներքինևարտաքինմիգրացիայիխնդիրներիվերաբերյալ:

7. Ա ռանց քային կա ռույց նե րի քար տե զագ րում

Բոլորմարզերումերիտասարդներըմատնանշելենայնկառույցները,որոնքպատասխանատուենայսկամ

այնխնդրիհամար:Այդկառույցներիցառավելհաճախնշվումենհամայնքապետարանները,ՀՀսպորտիև

երիտասարդությանհարցերինախարարությունը,միջազգայինկառույցները,մարզպետարանները,առանձին

ոլորտներում՝ՀՀկրթությանևգիտությաննախարարությունը,դպրոցները,բուհերըևայլկրթականհաստա-

տությունները՝կրթությանհետկապվածհիմնախնդիրներիմասով,բիզնեսկառույցները,ՀՀաշխատանքիև

սոցիալականհարցերինախարարությունը,զբաղվածությանգործակալությունները՝զբաղվածությանմասով,

մշակութայինհաստատությունները՝ժամանցիևմշակութայինարժեքներիմասով,հասարակականկազմա-

կերպությունները՝մասնակցությանմասով,եկեղեցինևհայորդացտները՝հոգևոր-մշակութայինարժեքների

մասով:Հասարակականկառույցներիցնշվում է մասնավորապեսՀայաստանիերիտասարդականհիմնադ-

րամը,եկեղեցուերիտասարդացմիությունները,ՎորլդՎիժնը,ՀայկականԿարիտասը,«Առաջընթաց»ԵՀԿ-ն՝

Աշտարակում,Սկաուտականշարժումը՝Արմավիրում,ԵվրասիահամագործակցությանհիմնադրամըևՀույսի

ԿամուրջՀԿ-ն՝Տավուշում,ԻստիգեյթևՕգմենթարկազմակերպությունները՝Սյունիքում,Երեխաներիաջակ-

ցությանհիմնադրամը՝Կոտայքում:

1.5 Ե րի տա սար դա կան ռազ մա վա րու թյան վե րա բե րյալ կար ծիք ներ և առա ջարկ ներ 

Այսբաժնումկքննարկենքռազմավարությանմշակման,քննարկմանևիրագործմանհետկապվածայնկար-

ծիքներնուառաջարկները,որոնքամփոփվելենհետազոտությանընթացքումուսումնասիրվածվերլուծու-

թյուններիևփորձագիտականհարցազրույցներիհիմանվրա:

1. Ի րա զե կում և նե րա ռում

Ռազմավարությանմասինխոսելիսփորձագետներըկարևորումենռազմավարությանվերաբերյալիրազեկ-

մանաշխատանքները`առաջարկելովիրազեկմանբաղադրիչըներդնելհենցռազմավարությանմեջ՝որպես

ուղղությունկամգործողություն:Ռազմավարությանմեջհանրայնացմանևհաղորդակցությանպլանիներա-

ռումըկնպաստիիրազեկմանաշխատանքներիկազմակերպմանը:

Ըստերիտասարդականկազմակերպություններիքարտեզագրման2014թ.զեկույցի`հարցված363կազմա-

կերպություններից միայն 21%-ը կամ76 կազմակերպություն էր ծանոթ երիտասարդականքաղաքականու-

թյան2013-2017թթ.ռազմավարությանը:Երիտասարդականկազմակերպություններիցզատ,կարևորէհենց

երիտասարդներիիրազեկվածությունըռազմավարությանմասին,որըկարողէսկսվելբունմշակմանգործըն-

թացումընդգրկելուց:

« Լի քը լավ բա ներ է անում նա խա րա րու թյու նը, բայց երի տա սար դու թյու նը տե ղյակ չի, որ իր հա մար էդ քան լավ 

բա ներ է անում»(փորձագետ):
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Ռազմավարությանհանրայնացմանհամարառաջարկվումէօգտագործելտեղեկատվականտեխնոլոգիանե-

րը, հեռուստատեսությունը, կազմակերպել հետաքրքիր միջոցառումներ, մրցույթներ: Հանրայնացումը ոչ

միայնիրազեկումկապահովի,այլևկշահագրգռիերիտասարդներինմասնակիցլինելընթացողգործընթաց-

ներին՝ նպաստելով հենց ռազմավարության գերակայություն հանդիսացող մասնակցության իրագործման

նպատակներին,ինչպեսնաևկհանգեցնիայլշահագրգիռկազմակերպություններիներգրավմանը:

Երիտասարդների և ոլորտում շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությունը ռազմավարության

մշակմանսկզբունքներիցէ:2013-2017թթ.ռազմավարությունըմշակմանընթացքումբոլորմարզերումհասա-

րակականկազմակերպություններիևերիտասարդությանհետքննարկումներենկազմակերպվել՝մարզպետա-

րաններիաջակցությամբ:Այնոամենայնիվ,ռազմավարությանմասնակցայինլինելումասինարտահայտված

կարծիքները միանշանակ չեն: Երիտասարդական կազմակերպությունների քարտեզագրման շրջանակնե-

րումիրականացվածհարցմանընթացքումբացահայտվել է,որռազմավարությանտարբերբնութագրիչնե-

րիգնահատականներիշարքումմասնակցայինգործընթացիգնահատականըհամեմատաբարավելիցածր

է: Ըստ նույն հետազոտության շրջանակներում իրականացված խորին և փորձագիտական հարցազրույց-

ների` մասնակցությունըայնքան էլ ներկայացուցչական չի եղել,այսինքն, քննարկումներինառավելապես

մասնակցելեննախարարությանումարզպետարանիհետհամագործակցողկազմակերպությունները,որն,

ըստէության,կարողէպայմանավորվածլինելիրազեկմանսահմանափակմիջոցներով:Մեկայլհետազոտու-

թյանմեջնշվումէ,որըստերիտասարդների,երիտասարդականքաղաքականությանմշակմանըմասնակցող

կազմակերպություններըորոշակի«էլիտա»ենհանդիսանում,ևայնքանէլբացչեներիտասարդներիհամար

(«Կարիքներիգնահատումևռազմավարականուղղություններիմշակում՝երիտասարդությանհարցերիոլոր-

տումՅՈՒՆԻՍԵՖ-իՀայաստանիգրասենյակիներգրավվածությանհամար»զեկույց):

Փորձագետներիկողմիցկարևորվումէբազմազանխմբերիուկազմակերպություններիխմբերիներգրավումը

քննարկումներում.

« Նույն էլե մեն տար ֆո կուս խմ բե րը կազ մա կեր պեն ոչ միայն ակ տիվ երի տա սարդ նե րի հետ, ով քեր առանց 

նա խա րա րու թյան, առանց որ ևէ կա ռույ ցի ար դեն ինչ որ ձևով իրենց ճա նա պար հը գտել են, այլև այն երի տա

սարդ նե րի հետ, ով քեր ընդ հան րա պես ո՛չ նա խա րա րու թյան տե ղը գի տեն, ոչ գի տեն որ ռազ մա վա րու թյուն կա, 

ոչ էլ ու զում են ընդ հան րա պես Հա յաս տա նում մնալ, օրի նակ» (փորձագետ):

Այսքննարկումներիկազմակերպմանըկարողենօգնելտեղականերիտասարդականկազմակերպություննե-

րը.

« Մարզ պե տա րան նե րի մի ջո ցով կազ մա կերպ մա նը ես մի քիչ դեմ եմ: Ավե լի լավ է՝ ավե լի ոչ ֆոր մալ լի նի: Օրի

նակ, ես ծա նո թեմ Գյում րիի, Վա նա ձո րի և այլն, մի քա նի քա ղաք նե րում ՀԿնե րի, վս տահ եմ, որ շատ ավե լի 

լավ կկազ մա կեր պեն, օրի նակ, մեր նման ՔՀԿ կա ռույց նե րը, ով քեր քիչ թե շատ ակ տի վու թյուն, պո տեն ցիալ 

ու նեն, քան, օրի նակ, ասենք, մարզ պե տա րա նի էդ բաժ նի պա տաս խա նա տուն»(փորձագետ):

Որպեսմասնակցությանմիջոցառաջարկվումէօգտագործելառցանցհարթակները,որոնքներկայումսակ-

տիվորեն օգտագործվում են երիտասարդների կողմից, հնարավորության դեպքում հատուկ ինտերակտիվ

պլատֆորմ ունենալ: Կարևորվում է բոլոր մարզերից երիտասարդների ներգրավումը, երիտասարդների ու

շահագրգիռկողմերիմասնակցությամբֆորումներիկազմակերպումը:

«Ս կիզ բը լի նի էդ ֆո րում նե րը, որ մի հատ շո շա փեն, թե որոնք են իրա կա նում երի տա սարդ նե րի կա րիք նե րը: 

Իրենք կա րող են, իհար կե, ուղ ղու թյուն ներ տալ, որ մի քիչ ավե լի կա ռուց ված քային լի նի, ինչ որ մի կա ռուց

ված քի մեջ լի նի քն նար կու մը, բայց, ամեն դեպ քում, թող մի հատ խո սեն, դաշ տը խո սի, թե ին չի կա րիք ու նի, 

հե տո աշ խա տան քային խում բը ձևա վո րեն, որը կդ նի այդ ամե նը ռազ մա վա րու թյան նա խա գիծ կսար քի, դրա

նից հե տո կու ղարկ վի ար դեն ֆոր մալ կար ծի քի: Դա կլի նի և շատ մաս նակ ցային, և մեծ հն չե ղու թյուն կս տա նա 

այդ ամե նը: Այ սինքն, հենց սկզ բից, երբ որ դու մի բա նի մաս նա կիցն ես դառ նում, դու շատ ավե լի ու զում ես 

դրա իրա կա նաց ման մա սը լի նես»(փորձագետ):

Հարկէնշել,որառանձինկազմակերպություններիներկայացուցիչներպատրաստակամությունհայտնեցին

աջակցելռազմավարությանշուրջերիտասարդներիլայնխմբերիքննարկումներիկազմակերպմանգործում՝

թե՛կազմակերպչական,թե՛ֆինանսականառումով:
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2. Մ շակ ման գոր ծըն թաց 

Երիտասարդներիներգրավումիցզատ,կարևորվումէնաևռազմավարությանմշակմանգործընթացումտար-
բերկառույցներիներգրավմանգործընթացը,որըհնարավորինսբացութափանցիկպետքէլինի:Հարցազ-
րույցներիցպարզվումէ,որաշխատանքայինխմբիկազմիընտրությանսկզբունքներըհստակչենեղելառան-

ձինկառույցներիհամար:Հարցվողներըգտնումեն,որաշխատանքայինխումբըպետքէբացլինիտարբեր

մարզերի՝երիտասարդականոլորտումակտիվգործունեությանվարողկազմակերպությունների,փորձագի-

տականկարողությունունեցողմարդկանցհամար.

« Գի տեմ, որ ռազ մա վա րու թյու նը մշակ վում է ներ կա յա ցուց չա կան խմ բի, խորհր դի կող մից, եթե ներ կա յա ցուց
չա կան լի ներ, ավե լի ար դյու նա վետ և ճիշտ ռազ մա վա րու թյուն կմ շակ վեր, այ սինքն բո լոր մար զե րից ներ կա
յա ցու ցիչ լի ներ, այդ ամեն ին չը պարզ գր ված լի ներ, հայ տա րա րու թյուն լի ներ, որ այս պի սի բան է ար վում, 
ընտ րու թյու նը ինչ կերպ է կա յաց վում»(փորձագետ):

Բացիդրանից,ռազմավարությանհամատեղմշակումըկօգնիստացվածփաստաթղթիհանդեպպատասխա-

նատվությունձևավորելգործընթացիմասնակիցներիմոտ.

 «Ես կար ծում եմ, որ ռազ մա վա րու թյան ոչ էդ քան փաս տա թուղթն է կար ևոր, ինչ քան այդ փաս տաթղ թի ստեղծ
ման պրո ցե սը, ownership ասա ծը, այ սինքն՝ սե փա կա նա տի րոջ զգա ցու մը պի տի կա րո ղա նա էս ան գամ ստեղ
ծել թե՛ ՀԿ սեկ տո րի մոտ, թե՛ մի ջազ գային սեկ տո րի, թե՛ այլ պե տա կան մար մին նե րի ու այդ ժա մա նակ ինք նըս
տին քյան բա վա կան լավ փաս տա թուղթ կս տեղծ վի»(փորձագետ):

Միաժամանակ,ինչպեսնշումէՍԵՀՆներկայացուցիչը,աշխատանքայինխումբըպետքէքննարկումըվարի

ընդհանուրհամաձայնեցվածհարցերիշուրջ`բացառելովառանձինկազմակերպություններիկողմից,բացա-
ռապեսիրենցմանդատինհամապատասխանհարցերիուկարիքներիշեշտադրումը.«Շատժամանակներգ-
րավվածենլինումկառույցներիներկայացուցիչներ,որոնքհավասարիրավունքովայլներկայացուցիչների

հետայնպիսիհարցերենառաջքաշում,այնպիսիգործողություններենառաջարկում(դրանքհիմնականում
կարողենլինելմիջազգայինկառույցներիներկայացուցիչներ),որըայնքանէլմեզհամար,մերպետության
համարառաջնահերթչի,այսօրվաերիտասարդիհամարառաջնահերթչիորովհետևմենքկարողէունենք

շատավելիառաջնահերթխնդիր,բայցքանիորայդկառույցիմանդատիմեջայդառաջքաշածհարցնէավե-
լիկարևոր,նաայդհարցնէառաջքաշում»:Մյուսկողմից,միջազգայինկազմակերպություններներկայացնող

փորձագետներըգտնումեն,որմիջազգայինդոնորկառույցներիկարծիքիներառումըկարողէշահավետլի-
նելռազմավարությանիրականացմանգործում.

« Նույն դո նո րը վա ղը ֆանդ րայ զինգ կա նի, որով հետև կի մա նա, որ իրեն լսել են էս հար ցը բարձ րաց նե լիս, և 
ինքն էլ շա հագր գիռ կլի նի փող բե րել, որ դա իրա կա նաց նի, էլի, այ սինքն՝ եր կուս տեք շատ նպա տա կա հար մար 
է, որ խիստ մաս նակ ցային լի նի էս պրո ցե սը» (փորձագետ):

Դոնորկառույցներիներկայացուցիչներըհամագործակցելուպատրաստակամությունենհայտնում,եթենա-
խարարությանկողմիցնմանառաջարկլինի,քանիորհետաքրքրվածեներիտասարդությանոլորտումաշ-

խատելևներդրումկատարել:Առհասարակ,հետազոտությանմասնակիցներըշեշտադրումենմիջազգային
հատվածիհետհամագործակցելուկարևորությունը,քանիորբազմաթիվմեծածավալծրագրերենիրակա-

նացվումերիտասարդականոլորտում,որոնցնախարարությունըպետքէշահագրգռվածլինիհետևել,համա-
պատասխանտեղեկատվությունհավաքելևհամակարգել.

« Նա խա րա րու թյան աշ խա տա կից նե րը պետք է նայեն, թե Եվ րա միու թյու նը ոնց է աշ խա տում, Բաց հա սա րա
կու թյան ինս տի տու տը ոնց է աշ խա տում, էս, էն, հետ նե րը կոն տակտ լի նի... Հա յաս տա նում ամե նա մեծ դո նոր 
կազ մա կեր պու թյու նը էս պա հի դրու թյամբ Եվ րա միու թյունն է: Հարց՝ ե՞րբ է նա խա րա րու թյու նը Եվ րա միու թյան 
հետ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու որ ևէ քայլ արել» (փորձագետ):

Փորձագետների կողմից նշվում է, որ մշակման գործընթացի մասնակցությունը չպետք է սահմանափակվի

առաջարկներիհղմամբ:Ըստռազմավարությանմշակմանաշխատանքայինխմբիներկայացուցիչների`իրենց
մասնակցությունըավելիշատհիմնվածէեղելարդենիսկառկանախնականնախագծիքննարկմանուար-
ձագանքներիմեխանիզմի,այլոչթեսկզբիցևեթնախագծիհամատեղմշակմանվրա,որն,ըստնրանց,ավելի
արդյունավետկլիներ:

«Ե թե աշ խա տան քային խումբ գո յու թյուն ու նի, ապա այն պետք է ոչ միայն ստա նա նա խա գիծ, դրա վե րա
բե րյալ դի տո ղու թյուն ներ անի և այլն, այլ ընդ հա նուր պրո ցե սը դի զայն անի, թե ոնց պետք է ու նե նանք այդ 
ռազ մա վա րու թյու նը և այլն: Ինչ պրո ցե սով պետք է մշակ վի, ինչ պրո ցե սով պետք է քն նարկ վի, ինչ պրո ցե սով 
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պետք է վերջ նա կա նաց վի, էդ պրո ցե սը ևս ցան կա լի է դի զայն ար վի հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի ներգ
րավ մամբ»(փորձագետ):

Առաջարկվումէնաևենթախմբերստեղծելռազմավարությանմեջարտացոլվածառանձինոլորտներիշուրջ,
որպեսզի յուրաքանչյուր ոլորտի ուղղությամբ համապատասխան փորձագետներ աշխատեն, և հետո նոր
առանձինմասերըհամատեղելմիասնականտարբերակիմեջ:

Կարևորվումէնաևմյուսպետականմարմիններիսերտներգրավվածությունըգործընթացում.

 «Ե րի տա սար դու թյան հար ցե րով զբաղ վող այլ պե տա կան մար մին նե րից ավե լի շատ մաս նակ ցու թյուն լի ներ, ոչ 
թե ու ղարկ վեր ու աս վեր՝ սա է մեր ռազ մա վա րու թյու նը, ով ինչ ու նի ասե լու, այլ մի հատ լր ջո րեն նս տել նայել՝ 
ով ինչ է անում երի տա սար դու թյան ոլոր տում»(փորձագետ):

Նման դեպքում հնարավոր կլինի ընդգրկելայլ նախարարությունների ոլորտներինառնչվողխնդիրներըև

ապահովելնրանցմասնակցությունը:Նախարարությաններկայացուցիչներընշումեն,որֆորմալառումով
չենկարողհամակարգելկամորևէվերահսկողությունունենալմյուսնախարարություններիլիազորություն-
ներիներքոընկածոլորտները,ինչպիսիքենօրինակ՝զբաղվածությունը,կրթությունը,առողջապահությունը:
Սակայն,ըստփորձագետների,ՍԵՀՆիրավասությունըչպիտիսահմանափակվիայնգործունեությամբ,որը
ներառվածչէայլնախարարություններիմանդատում.

«Ես կու զե նայի, որ ռազ մա վա րու թյուն չլի ներ միայն սպոր տի և երի տա սար դու թյան նա խա րա րու թյա նը: Երե
խայի պաշտ պա նու թյան ռազ մա վա րու թյու նը մեկ փաս տա թուղթ է, որ բո լոր նա խա րա րությոն նե րում շր ջա նառ
վում է: Եթե կա երի տա սար դու թյան ռազ մա վա րու թյուն, բայց ընդ գրկ ված չեն բո լոր շա հագր գիռ կա ռույց նե րը, 
և մի ջո ցա ռում նե րը բո լոր նա խա տես ված չեն, հատ կա պես խո ցե լի և ռիս կային խմ բի երի տա սարդ նե րի հա մար, 
ապա նոր ռազ մա վա րու թյու նը պետք է շտ կել այդ թե րու թյու նը և լի նի ավե լի հա մա լիր: Ռազ մա վա րա կան ծրա
գի րը պետք է դուրս լի նի գե րա տես չա կան շա հից, ծրագ րե րից, լի նի հա մա լիր, և բո լոր նա խա րա րու թյուն նե րը, 
ին չու չէ՝ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը նույն պես ու նե նա իր մի ջո ցա ռում նե րի շար քը»(փորձագետ):

Փորձագետներըառաջարկումեննաև,որմյուսնախարարություններիծրագրերըերիտասարդականկարիք-

ներիներառմանվերաբերյալփորձաքննությունևմոնիթորինգանցնեն:Մասնավորապես,շատենկարևոր-
վումկրթության,զբաղվածությանուառողջապահությանոլորտները,որոնքառանցքայինդերունեներիտա-
սարդությանկյանքումևըստայդմչենկարողանտեսվելերիտասարդականռազմավարությունում:

3. Կի րա ռե լիու թյուն և տե ղայ նա ցում

Հետազոտությանմասնակիցներըհամաձայնումեն,որներկառազմավարությունըարտացոլումէերիտասար-
դությանհիմնականկարիքները,սակայնիրականացմանառումովորոշակիխնդիրներկան:Ինչպեսարդեն
նշվեց,ռազմավարությանիրականացմանգործումնախկարևորէմիավորելևուղղորդելտարբերկազմա-

կերպություններիևգերատեսչություններիջանքերը:Կարևորէնաևիրազեկման,երիտասարդներիներգրավ-
ման,երիտասարդներիկողմիցռազմավարությանկարևորմանգաղափարը:Առանձինփորձագետներնշում

են,որռազմավարությանշրջանակներումթերևսառավելհաջողվածևճանաչումձեռքբերածծրագիրը«Երի-
տասարդընտանիքին՝մատչելիբնակարան»ծրագիրնէ,մինչդեռմյուսծրագրերնհամեմատաբարավելիքիչ

ենհանրայնացվածևշոշափելիարդյունքներդեռևսչենբերել:

Փորձագետներընաևկարևորումենռազմավարությանտեղայնացումըմարզերում,որըկօգնիավելիկիրա-
ռելիդարձնելայն.

« Ռազ մա վա րու թյու նը մշակ ված է շատ ընդ հա նուր, հան րա պե տու թյան մասշ տա բով, իհար կե` հիմն վե լով որոշ 
կա րիք նե րի գնա հատ ման վրա. ես դա չեմ բա ցա ռում, բայց խն դիրն այն է, որ բուն կի րարկ ման պրո ցե սում, 
եր ևի ի դեմս նա խոր դի, որ տես նենք ար դեն, հա մայնք նե րում խն դիր ներ են առա ջա նում: Այ սինքն` տե ղա կան 
մա կար դա կով այն կի րա ռե լիու թյան խն դիր ու նի»(փորձագետ):

ՖԽքննարկումներիմասնակիցներըևմարզայինփորձագետներըևսկարևորումենտեղերումերիտասարդ-
ներիկարիքներինուղղվածծրագրերիումիջոցառումներիիրականացմանանհրաժեշտությունը.

«Ռազ մա վա րու թյունն ընդ հան րաց ված է, սա կայն իրա կա նում այն պետք է իր մեջ նե րա ռեր այն պի սի մե թոդ
ներ և գոր ծիք ներ, որ վե րա բե րեր կոնկ րետ տա րա ծաշր ջա նի երի տա սար դին և նրանց կա րիք նե րը ևս լու ծեր: 
Այ սինքն` ծրագ րե րը և քա ղա քա կա նու թյու նը չվե րա բե րի միայն քա ղա քաբ նակ երի տա սար դու թյա նը, այլև նե
րա ռի նաև գյու ղա կան հա մայնք նե րի երի տա սարդ նե րին» (փորձագետ):
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Ընդորում,փաստացիորենտեղականմակարդակումերիտասարդներիխնդիրներիլուծումըներկապահին

հիմնականումկախվածէտվյալտարածքումգործողմիջազգայինուտեղականկազմակերպություններիառ-
կայությունիցուգործունեությունից:

Տեղականմակարդակումռազմավարությանիրագործմանըկարողէնպաստելտեղականերիտասարդական
խորհուրդներիգործունեությունը.

« Պետք է ստեղծ վի մի խումբ գո նե երի տա սարդ նե րի, ով քեր քա ղա քա պե տին կից, չա սեմ լիազո րու թյուն ներ 
կու նե նան, բայց իրենց ձայ նը խորհր դատ վա կան կեր պով կանց նի գո նե: ՏԻՄ մարմ նի, տե ղային կա ռա վար ման 
մեջ իրենք կա րո ղա նան ին տեգր ված լի նել»(փորձագետ):

Թեևըստռազմավարության՝մարզպետարանինկիցխորհուրդներենստեղծվել,հետազոտությանմասնա-

կիցներըդրանքհամարումենձևականևչգործող,իսկերիտասարդներիցշատերը,ըստերևույթին,տեղյակ
չենդրանցմասին:Մինչդեռնմանատիպկառույցներըկարող էինդերակատարումունենալերիտասարդու-
թյանվերաբերյալ մարզերումիրականացվողգործընթացներիվերաբերյալտեղեկատվությանհավաքագր-
մանուջանքերիհամակարգմանգործում:

4.  Չա փե լիու թյուն և մո նի թո րինգ

Կիրառելիությանհամարկարևորմյուսգործոնըռազմավարությանչափելիություննէ,որիմասիննշվելէբազ-
մաթիվհետազոտություններում:Ըստերիտասարդականկազմակերպություններիքարտեզագրմանհետազո-

տությանբացահայտումների`չափելիությանբացակայությունըհանգեցնումէռազմավարությանիրատեսա-
կանությանևկիրառելությանպակասին,ևառանցհստակցուցանիշների,այն,ըստէության,դառնումէավելի

շուտհայեցակարգայինփաստաթուղթ,այլոչթեգործողություններիպլան:

ՍԵՀՆներկայացուցիչընշում է, որռազմավարությանմիջոցառումներիցանկումնշվածգրեթեբոլորմիջո-
ցառումներն իրականացվել են: Ռազմավարության գնահատման համապատասխան բաժնումանդրադարձ
կարվինաև,թեըստգերակաուղղություններիքանիծրագիրէիրականացվել:Սակայնցուցանիշներիբա-
ցակայությանպայմաններումիրականացմանարդյունքներիմասինդատողություններնանհնարենդառնում:

Համապատասխանաբար,ռազմավարությանմեջներդրվածչէմոնիթորինգիևգնահատմանմեխանիզմ,ազ-

դեցության գնահատման հնարավորություն: Դրամաշնորհային համակարգով իրականավող ծրագրերը մո-
նիթորինգանցնում են, բայց, ըստփորձագետների, չի իրականացվում դրանցարդյունքների գնահատում՝
բացահայտելուհամար,թեարդյոքծրագիրըհասավնախանշվածարդյունքներին:Չկառազմավարության
պարբերականգնահատմանմեխանիզմևպատասխանատու.

«Ե թե ու րիշ մար մին չկա, նա խա րա րու թյու նը կա րող է անել, բայց մյուս կող մից նա խա րա րու թյու նը դրա ռե
սուր սը չու նի, բա ցի էդ, լավ կլի ներ, որ էդ տեղ ներգ րավ ված լի ներ ոչ միայն նա խա րա րու թյու նը, այլև ու րիշ 
մար մին ներ, որով հետև իրենք առա ջին պա տաս խա նա տու են, իրենք իրենց մո նի թո րինգ անե լը՝ [շա հե րի բա
խում] կա էդ տեղ»(փորձագետ):

Փորձագետներըմիանշանակգտնումեն,որմոնիթորինգիհամակարգըպետքէներդրվածռազմավարության
մշակմանփուլիցևեթևնկարագրված լինիփաստաթղթում:Երիտասարդներիկարիքների՝Յունիսեֆիհա-

մարիրականացվածվերլուծությանմեջնշվումէ,որմոնիթորինգիուգնահատման«գործընթացներիբացա-
կայությունընշանակումէ,որռազմավարությանիրականացմանևերիտասարդներիվրադրաազդեցության

նկատմամբքիչվերահսկողությունևհաշվետվականությունկա:Ռազմավարությունըառաջնայնություններն
իրականացնելուհամարհենվումէերիտասարդականՀԿ-ներիվրաևառանցարդյունավետհամակարգման
կառուցվածքի ուխիստ մշտադիտարկման՝ ռազմավարությունը գտնվում էպատահական լինելու վտանգի

տակ»:

5.  Հա մա գոր ծակ ցու թյուն և հա մա կար գում

Ռազմավարության իրականացման ջանքերիևառհասարակ երիտասարդական ծրագրերի համակարգման

խնդիրըբազմիցսնշվելէգրեթեբոլորոլորտայինհետազոտություններումևտվյալհետազոտությանփոր-
ձագետներիկողմից:Վերջինտարիներինիրականացվածհետազոտություններումևհարցազրույցներիըն-
թացքումարձանագրվումէհամագործակցությանպակաստարբերհատվածների(միջազգային,պետական,

հասարակական)միջևուտարածքայինտարբերմակարդակներում:Այսպես,նշվումէ,որերիտասարդների
մասնակցությաննուղղվածծրագրերըհամաձայնեցվածչեն,երբեմննույնտարածքումմիքանիծրագիր է

իրականացվում,իսկմեկայլտարածքում՝ոչմի:Փորձագետներիցմեկիխոսքով,«նմանատիպշատծրագ-
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րերենտեղիունենումառանցորևէկոորդինացիայի՝և՛միջազգայինդոնորներիկողմիցֆինանսավորվող,և՛

պետականմիջոցներովֆինանսավորվողևայլն,կարծումեմ՝կոորդինացիայիխնդիրկաևշատկուզենայի
մյուսռազմավարությանմեջտեսնելջանքերիորոշակիկոնսոլիդացիա,ուկարծումեմ,որերիտասարդու-

թյանհարցերովզբաղվողպետականմարմիննայնմարմինըպիտիլինի,որնայդկոնսոլիդացիանիրձեռքն
էվերցնում»:Մեկայլփորձագետնշումէ,որեթեհնարավորլիներերիտասարդությանոլորտումաշխատող
տեղականումիջազգայինբազմաթիվակտիվհասարակականկազմակերպություններիաշխատանքիազդե-

ցություննուղղորդելռազմավարությանուղղությամբ,ծրագրերիուծախսերիարդյունավետությունըմեծա-
պեսկավելանար:

Ոլորտումիրականացվողաշխատանքներիջանքերիհամակարգումըկարելիէհենցռազմավարությանշուրջ
համատեղաշխատանքիմիջոցովիրականացնել:Ինչպեսնշումէփորձագետներիցմեկը.

«Ա մեն դեպ քում, եթե ռազ մա վա րու թյուն ու նենք, ամեն ին չը պետք է ինչ որ ձև [հա մա տաս խան ]ար վի էդ ռազ
մա վա րու թյան հետ: Որով հետև էդ դեպ քում դուրս է գա լիս, որ բո լորս մի ուղ ղու թյամբ ենք աշ խա տում... Իմ 
տե սան կյու նից, լա վա գույն դեպքն է, որ իրար հետ հա մա գոր ծակ ցենք, նույ նիսկ եթե քն նա դա տե լու ենք, եթե 
խոր հուրդ ենք տա լու փո խել ինչ որ բան, միասին անենք, որով հետև բո լորս նույն ուղ ղու թյամբ ենք աշ խա
տում» (փորձագետ):

Շահագրգիռ կողմերի ներառումը ռազմավարության մշակման գործընթացում կարող է ապահովել նրանց
ներդրումըռազմավարությանգործողություններիիրականացմանգործում:Հասարակականկազմակերպու-
թյուններիներգրավվածությունըռազմավարությանիրականացմանգործումնախարարությունըապահովում
էդրամաշնորհայինհամակարգիմիջոցով,որտեղֆինանսավորումըիրականացվումէռազմավարությանգե-

րակայությունների կամ նպատակային ծրագրերի ուղղությամբ: Այնոամենայնիվ, ըստ հետազոտություննե-
րի,բազմաթիվերիտասարդականկազմակերպություններնախընտրումենչդիմելՍԵՀՆդրամաշնորհներին
ևգերադասումենօգտվելմիջազգայինֆինանսավորմանհնարավորություններից:Փորձագետներիցմեկն
առաջարկումէՀԿ-ներիհետավելիարդյունավետհամագործակցությաննպատակովնախավելիլայնընդգր-

կումապահովելռազմավարությանմշակմանգործընթացումևհետո՝փոքրտոկոսովհամաֆինանսավորման
ծրագրերառաջարկել,որովկապահովվիավելիշատՀԿ-ներիներգրավումըևնրանցկողմիցիրականացվող

այլծրագրերիհետսինխրոնացումը:

Ներկառազմավարությանմիջոցառումներիծրագրումֆինանսավորմանհստակմեխանիզմներ չեննախա-
տեսված,իսկիրականացումը,բացիՍԵՀՆևմասնավորապեսԵՄԻԿՊՈԱԿ-իկողմիցիրականացվողմիջոցա-
ռումներից,նաևդրվածէայլկազմակերպություններիվրա՝համաձայնությամբ,սակայն յուրաքանչյուրեն-

թաոլորտումիրականացվողգործունեությանմասինտեղեկատվությանհավաքագրմանկամգործունեության
համակարգմանևուղղորդմանորևէմեխանիզմնախատեսվածչէ.

« Ռազ մա վա րու թյան շատ կե տե րում, որ տեղ որ, ասենք, խն դի րը կա, լու ծու մը տես նում էին մի ջազ գային կա
ռույց նե րի կամ ընդ հան րա պես հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նե րի մի ջո ցով: Ին չը էլի հնա րա վոր է, ել նե
լով ռե սուրս նե րի սա կա վու թյու նից և այլն, բայց իրենք տես նե լով եր րորդ կող մի մի ջո ցով այդ խնդ րի լու ծու մը, 
իրենք հան դես չեն գա լիս որ պես կոոր դի նա ցիոն մար մին: Էդ եր րորդ կող մե րը, տար բեր ձևե րով ամեն քը էդ խն
դի րը լու ծում են, շատ հա ճախ նույն երի տա սար դը օգտ վում է տար բեր մի ջազ գային տե ղա կան կա ռույց նե րից, 
մի մեծ խումբ երի տա սարդ ներ ոչ մի բա նից չեն օգտ վում: Իսկ եթե լի ներ կոոր դի նա ցիոն մար մին, նախ շատ 
թի րա խա վոր ված կլի նեին ծրագ րե րը, թե՛ պե տա կան, թե՛ ոչ պե տա կան, և երկ րոր դը՝ շատ ավե լի շատ մարդ 
կշա հեր էդ ծրագ րե րից, նույ նիսկ ոչ պե տա կան ֆոն դե րով»(փորձագետ):

Առհասարակ, առանձին փորձագետներ մտահոգություն են հայտնել, որ ՍԵՀՆ կողմից երիտասարդական
ոլորտում իրականացվող գործընթացների համակարգման ևտեղեկատվության հավաքագրման բացակա-

յությունը բացասաբար էազդում նախարարության՝ որպես երիտասարդական քաղաքականության ոլորտի
պատասխանատուդերակատարընկալմանվրա,ինչպեսնաևվտանգէպարունակումոլորտումառանցորևէ
վերահսկմանիրականացվողգործընթացներիհնարավորազդեցությանտեսանկյունից:

 «Ես երբ ևէ կողմ չեմ, որ պե տու թյու նը պետք  է  ի մա նա հս տակ կամ վե րահս կի՝ որ տեղ ինչ են անում, բայց ամեն 
դեպ քում, մեծ հաշ վով, կազ մա կեր պու թյուն ներն աշ խա տում են ազ գաբ նակ չու թյան  մի կար ևոր հատ վա
ծի՝  երի տա սար դու թյան հետ: Ինչ ասես կա րող են իրենց սո վո րաց նել, մա տու ցել: Պե տու թյունն ան տար բեր է 
այդ առու մով, չի հե տաքրքր վում, չի տես նում, թե ինչ են անում:  Մենք  եր կու  տա րի է, փաս տո րեն, աշ խա տում 
ենք  ե րի տա սարդ նե րի հետ, բայց մենք նա խա րա րու թյու նից երբ ևէ չենք տե սել, որ մե կը ասի՝ ինչ եք անում, մի 
հատ  ե կեք, պատ մեք,  որ ևէ ար ձա գանք պե տու թյու նից չենք տես նում»(փորձագետ):
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Ինչպես նշվեց մշակմանգործընթացի վերաբերյալ բաժնում,փորձագետները համագործակցությանև հա-

մակարգմանխնդիր են նկատում նաևպետականտարբեր կառույցների միջևև գտնում են, որ միջգերա-
տեսչական համագործակցությունը ռազմավարության մասպետք է կազմի: Երիտասարդական կարիքների

վերաբերյալՅունիսեֆիհամարմշակվածզեկույցումնշվումէ,որ«չնայած2013-2017թվականներիերիտա-
սարդականպետականքաղաքականությունըորդեգրելէթեմատիկգերակայություններևմիջոցառումներ,ոչ
միտեսանելիմիջնախարարականկամմիջոլորտայինաշխատանքչիեղելՍԵՀՆ-իևերիտասարդությանվրա

ազդեցությունունեցողայլհամապատասխաննախարարությունների,օրինակ՝կրթության,առողջապահու-
թյանկամզբաղվածությանհամարպատասխանատունախարարություններիմիջև»:Նախարարությունների

չհամակարգվածաշխատանքը հանգեցնում է նրան, որ յուրաքանչյուր մարմին մշակում է գործունեության
իրուղղություններըևռազմավարությունները՝առանցդրանցսինխրոնացման,որիարդյունքումհնարավորէ
տարբերխնդիրներիուղղությամբթիրախխմբերիհետտարվողաշխատանքներիանհամաձայնեցվածություն

(եթեոչհակասություն)ևֆինանսականմիջոցներիանարդյունավետօգտագործում:Համագործակցությունը
կնպաստինաևռազմավարությանիրականացմանհամարֆինանսավորմանապահովմանը.

« Ռազ մա հայ րե նա սի րա կա նը, օրի նակ, ոչ միայն երի տա սար դու թյան նա խա րա րու թյան գու մա րը պի տի ծախս
վեր, այլև օրի նակ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյա նը: Կամ երի տա սար դու թյան մաս նակ ցու թյու նը մշա կու
թային կյան քին, բնա կա նա բար, մշա կույ թի նա խա րա րու թյան գու մար նե րը պի տի այդ տեղ ներգ րավ ված լի ներ: 
Առողջ ապ րե լա կեր պը՝ առող ջա պա հու թյան և այլն»(փորձագետ):

Այսինքն,ընդհանուրառմամբ,ոլորտումիրականացվողներդրումներիուջանքերիհամախմբումըդիտարկ-

վումէորպեսռազմավարությանիրականացմաննախապայմանևՍԵՀՆգործառույթ:

« Պետք է հաս կա նալ՝ պե տու թյու նը ինչ կա րող է անել, նույն ՀԿնե րը ինչ կա րող են անել, մի ջազ գային կա ռույց
նե րը ինչ կա րող են անել: Քար տե զագր ման նման մի բան պետք է անել էսօր, մի տե սակ էդ ին ֆոր մա ցիային չի 
տի րա պե տում մեր մար մի նը և հետ ևա բար կոոր դի նաց ված չեն աշ խա տանք նե րը»(փորձագետ):

Փորձագետներընշումեն,որեթեՍԵՀՆ-ըչունիորպեսկոորդինացիոնմարմինհանդեսգալուռեսուրսները,
հնարավորէդաանելտարբերմարմիններիներկայացուցիչներիցբաղկացածաշխատանքայինխմբի,խորհր-

դիկամորևէայլձևաչափովկազմվածմարմնիմիջոցով:Երիտասարդականոլորտումգործողխորհրդիկամ
որևէայլհովանոցայինկազմակերպությանանհրաժեշտությունըարդենիսկնշվելէմասնակցությանկարիք-

ներիվերաբերյալբաժնում:Թեևնախորդտարիներինմիշարքկառույցներենստեղծվելայսգործառույթի
իրականացմանհամար,դրանքկա՛մարդյունավետչենեղել,կա՛մժամանակավորբնույթենունեցել:Փոր-
ձագետներընշումեն,որառավելարդյունավետկարողէլինելնախարարությանըկիցխորհրդիստեղծումը.

«Ա վե լի լավ է դա լի նի սպոր տի նա խա րա րին կից հա սա րա կա կան խորհր դի լիազո րու թյու նը, և բո լորս փոր
ձենք որ պես քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող մար մին, որ նաև պա տաս խա նա տու է այդ ու ղե նիշ նե րի հա մար, 
այդ տեղ տա նել բո լոր խն դիր նե րը և որո շում նե րը այդ տե ղից ստա նալ, որով հետև այ լա պես ու րիշ տեղ լի նե լը 
շատ տրա մա բա նա կան չէ»(փորձագետ):

Խորհուրդըկարողէնաևծառայելորպեսհարթակ՝ոլորտիշահագրգիռկողմերինմիավորելուևռազմավա-
րությանիրականացմանհետագաաշխատանքներինհետևելուուդրանքգնահատելուառումով.

« Հար թակ չկա էս ամեն ին չը քն նար կե լու շատ հա ճախ: Ես շատ լավ ճա նա չում եմ նա խա րա րու թյուն, վար չու
թյուն և այլն, մենք պար բե րա բար աշ խա տան քային շփում ներ ու նե նում ենք և թե՛ իրենց, թե՛ իմ նա խա ձեռ նու
թյամբ, երկ խո սու թյուն կա, բայց հար թակ աշ խա տան քային՝ պրո ֆե սիոնալ նս տե լու, խո սե լու, գնա հա տե լու 
ռազ մա վա րու թյու նը, ուղ ղու թյու նը շտ կե լու՝ չկա: Ռազ մա վա րու թյու նը հինգ տար վա մշա կե ցինք, ամեն տա րի 
պի տի գնա հատ վի ինչ որ ձև, ու ցան կա լի է այդ հար թա կը ստեղ ծել: Հաս կա նում եմ, որ բո լորս շատշատ 
զբաղ ված ենք, բայց դա որոշ առու մով ավե լի պա տաս խա նա տու կդարձ նի սեկ տո րին, որը, իմ կար ծի քով, շատ 
տխուր վի ճա կում է այ սօր»(փորձագետ):

Այսպիսով,ռազմավարությանմշակման,իրականացմանուգնահատմանընթացքումմյուսգերատեսչություն-

ների,տեղականումիջազգայինկազմակերպություններիհամագործակցությունը,ոլորտումիրականացվող
աշխատանքներիուծրագրերիհամակարգումըմեծապեսկարևորվումէտարբերշահագրգիռկողմերիկող-
մից՝որպեսերիտասարդականռազմավարությանարդյունավետությաննախապայման,հետևապեսև`ՍԵՀՆ

գործունեությանարդյունավետությանցուցանիշ:
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Մաս 2. ՀՀ երի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան  

2013-2017թթ. ռազ մա վա րու թյան մի ջո ցա ռում նե րի  

ծրագ րի մո նի թո րին գ ծրագրերի գնահատման 

մեթոդաբանության փորձարկում

2.1 Ռազ մա վա րու թյան մո նի թո րին գի և գնա հատ ման նպա տա կը և խն դիր նե րը 

Երիտասարդականպետականքաղաքականության2013-2017թթռազմավարությանմոնիթորինգիև
գնահատմաննպատակերնեն՝

l Բացահայտել,թեորքանովենռազմավարությաննախատեսվածմիջոցառումներըևգործողություննե-

րըիրականացվել

l Հետագայումնորռազմավարությանմոնիթորինգիևգնահատմանպլանիվերաբերյալառաջարկու-

թյուններներկայացնել:

l 5տիպականծրագրերիգնահատմանմիջոցովմշակելհետագառազմավարությանգնահատման

համարցուցիչներիհամախումբևդրանցչափմանմեթոդաբանություն:

l Բացիայդ,պարզել,թեորքանովենընտրված5տիպականծրագրերըհամապատասխանումերիտա-

սարդականպետականքաղաքականության2013-2017թթռազմավարությանընդհանուրնպատակնե-

րին:

 Ռազ մա վա րու թյան մո նի թո րինգ 

ՌազմավարությանմոնիթորինգինպատակովԵՈԻստեղծելէ2013-2016թթօնլայնդրամաշնորհայինհամա-

կարգովիրականացվածծրագրերիբազաևբազայիմիաչափվերլուծություն,որըներկայացվածեն«Ռազմա-

վարությանմոնիթորինգ»բաժնումևՀավելված1-ում:

Ինչպեսնաևիրականացվել էռազմավարությանմիջոցառումներիծրագրիվերլուծությունըստտարիների,

որըևսներկայացվածէ«Ռազմավարությանմոնիթորինգ»բաժնումևառավելմանրամասնՀավելված2-ում:

Ռազ մա վա րու թյան գնա հա տում

Ռազմավարությանգնահատմաննպատակով5ծրագրերիընտրությունըիրականացվելէըստ՝

l Գերակայության.յուրաքանչյուրգերակայությունիցուսումնասիրությանմեկականմիավոր

l Ըստպատասխանատոի,

l Ըստմիավորիտեսակի:

Ընտրությանհիմնականչափանիշներիցէայնհանգամանքը,որգործողություն/ծրագիրնունենաավարտուն

արդյունքևպարբերաբարկրկնվողբնույթ:

Ար դյուն քում հինգ գե րա կա յու թյուն նե րիհամարընտր վել են հետ ևյալ գոր ծո ղու թյուն/ծ րագ րե րը՝

Գե րա կա յու թյուն Ծ րա գիր

Գերակայություն1.Քաղաքական,տնտեսական,մշա-
կութայինկյանքիներիտասարդներիմասնակցության
գործընթացներիխթանում

«ՀայաստանիՀանրապետությաներիտասարդականմայրաքա-
ղաք»ծրագիր

Գերակայություն2.Երիտասարդներիսոցիալ-տնտեսա-
կանևզբաղվածությանհիմնախնդիրներ

«Երիտասարդընտանիքին՝մատչելիբնակարանպետականնպա-
տակայինծրագրիպայմաններիբարելավմաննպատակովառա-
ջարկություններՀՀկառավարություններկայացնելը»գործողու-
թյուն

Գերակայություն3.Երիտասարդներիշրջանումառողջ
ապրելակերպիխթանում

«ՀայաստանիՀանրապետության2015թվականիերիտասար-
դականմայրաքաղաքՍտեփանավանիերիտասարդներնընդդեմ
թրաֆիքինգի.«Գիտելիքներիմրցարշավընդդեմթրաֆիքինգի»»
ծրագիր

Գերակայություն4.Երիտասարդներիհոգևոր-մշակու-
թայինարժեքներիզարգացումևռազմահայրենասիրա-
կանդաստիարակություն

«Գյուղնէպահումսահմանը»ծրագիր

Գերակայություն5.Կրթությանշարունակականությունը
ևոչֆորմալկրթությանճանաչելիությունը

«100գաղափարՀայաստանիհամար»ծրագիր
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Ծրագրերիգնահատմանարդյունքներըներկայացվածենըստգերակայություններիհերթականության:

Ծրագրերիգնահատմաննպատակովկիրառվելենորակականմեթոդներ՝որակականհարցազրույցներ,փաս-

տաթղթերիվերլուծություն:Յուրաքանչյուրծրագրիգնահատմանընթացքումկիրառվածտեղեկատվության

ստացմանմեթոդներիվերաբերյալմանրամասններկայացվածէյուրաքանչյուրծրագրիբաժնում:

2.2 ՀՀ երի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան 2013-2017թթ.  

ռազ մա վա րու թյան մի ջո ցա ռում նե րի ծրագ րի մո նի թո րին գի ար դյունք նե րը

Ինչպեսարդեննշվեց,ռազմավարությանմոնիթորինգիևգնահատմանշրջանակներումիրականացվելէռազ-

մավարությանմիջոցառումներիծրագրիվերլուծությունըստտարիների,որըևսներկայացվածէստորև:

Աղյուսակ 1. Մի ջո ցա ռում նե րի թիվն ըստ տա րի նե րի և գե րա կա յու թյուն նե րի

Գե րա կա յու թյուն 2013 2014 2015 2016 Ընդ հա նուր 

1.Քաղաքական,տնտեսա-
կան,մշակութայինկյանքին
երիտասարդներիմասնակ-
ցությանգործընթացների
խթանում

39ծրագիր
43ուղևորության
դրամաշնորհ
8միջազգային
ծրագրիմաս-
նակցություն

84ծրագիր
38ուղևորության
դրամաշնորհ
18միջազգային
ծրագրիմաս-
նակցություն

121ծրագիր
43ուղևորության
դրամաշնորհ
21միջազգային
ծրագրիմաս-
նակցություն

180ծրագիր
32ուղևորության
դրամաշնորհ
15միջազգային
ծրագրիմաս-
նակցություն

424 ծրագիր156
ուղևորության
դրամաշնորհ
62միջազգային
ծրագրիմաս-
նակցություն

2.Երիտասարդներիսո-
ցիալ-տնտեսականև
զբաղվածությանհիմ-
նախնդիրներ

2 11 15 12 40

3.Երիտասարդներիշրջա-
նումառողջապրելակեր-
պիխթանում

10 19 27 15 71

4.Երիտասարդներիհոգ-
ևոր-մշակութայինար-
ժեքներիզարգացումև
ռազմահայրենասիրական
դաստիարակություն

5 19 24 18 66

5.Կրթությանշարունակա-
կանությունըևոչֆորմալ
կրթությանճանաչելիու-
թյունը

2 5 9 10 26

Ընդ հա նուր 58 138 196 235 6271

Ինչպեսցույցտվեցինմշտադիտարկմանարդյունքները,ծրագրերիհիմնականմասնիրականացվել է1-ին

գերակայության՝Քաղաքական,տնտեսական,մշակութայինկյանքիներիտասարդներիմասնակցությանգոր-

ծընթացներիխթանում,շրջանակներում՝67%:

Գծապատկեր 1.  2013-2016թթ. ծրագ րե րի բաշ խումն ըստ գե րա կա յու թյուն նե րի (%)

Ծրագրերիմեծմասնիրականացվելեն2015և2016թթ.՝համապատասխանաբար31% և 38%:Ծրագրերի

բաշխումնըստտարիներիներկայացվածէԳծապատկեր2-ում:

10

4.1467Գերակայություն5

Գերակայություն4

Գերակայություն3

Գերակայություն2

Գերակայություն1

10.5236

11.3238

6.37

67.6236

20 30 40 50 60 70
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Գծապատկեր 2.  2013-2016թթ. ծրագ րե րի բաշ խումն ըստ տա րի նե րի (%)

ՀՀերիտասարդականպետականքաղաքականության2013-2017թթ. ռազմավարությանգործողությունների

ծրագրերումառկահիմնականխնդիրները՝

l միևնույնծրագիրըներկայացվածէտարբերտողերում,ինչըխոչընդոտեցպարզել,թեհստակքանի

ծրագիրէիրականացվել,

l միջոցառումներումհստակչենգործողություններիտրամաբանությունըևկապըտվյալգերակայու-

թյանհետ,

l որոշտողերումնշվածծրագրերիշարադրանքըհնարավորությունչէրտալիսհասկանալտվյալծրագ-

րիառնչությունըտողիկամգերակայությանհետ:

ՄասնավորայլդիտարկումներնշվածենՀավելված2-իհամապատասխանբաժնում:

2.3 ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից 

հասարակական կազմակերպություններին տրամադրված դրա մաշ նոր հային  

ծրագ րե րի հաշ վետ վու թյուն նե րի վեր լու ծու թյան ար դյունք ներ

2016 թ. Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից իրականացված «Հայաստանի

Հանրապետությաներիտասարդականպետական2013-2017թթ.Ռազմավարության»գնահատմանշրջանակ-

ներումԻնստիտուտըկազմեցնաևԱռցանցդրամաշնորհայինհամակարգովիրականացվածծրագրերիհաշ-

վետվություններիտվյալադարան,որիհիմանվրամշակվեցծրագրերիհաշվետվություններիպարունակած

տեղեկատվությանքանակականնկարագրողականվերլուծություն:

Հիմ նա կան բա ցա հայ տում ներ՝ 

l Առցանցդրամաշնորհայինծրագրերի29% -ը (53 ծրա գիր)համապատասխանելէմեկիցավելգերա-

կայություններիմիևնույնժամանակ:

l Առավելշատծրագրեր(55.2%, թվով 101 ծրա գիր)ուղղվածենեղելառաջինգերակայությանը՝«Քա-

ղաքական,տնտեսական,մշակութայինկյանքիներիտասարդներիմասնակցությանգործընթացների

խթանում»:

l ԲացիՍԵՀՆևԵՄԻԿՊՈԱԿ-իցնաևայլպետականկառույցիհետհամագործակցելենծրագրերի

47%-ը (86 ծրա գիր),հասարակականկազմակերպություններիհետ՝շուրջ48% -ը,մասնավորկազմա-

կերպություններիհետ՝շուրջ 20% -ը,միջազգայինկազմակերպութունների,կառույցներիհետ՝16% -ը,

քաղաքացիականնախաձեռնությունների,չգրանցվածխմբերիհետհամագործակցությունըշուրջ6% -

ընշելէհաշվետվություններում:

l Երևանումիրականացվելէընդհանուրծրագրերիշուրջ22%-ը,ԼոռիևՇիրակմարզերումհամապա-

տասխանաբար՝20%-ական՝թվով37-ականծրագրեր:

l Ծրագրերիշուրջ6% -ըիրականացվելէԱրցախում:

2013

2014

2015

2016

9

22

31

38



- 34 -

l Ոչֆորմալկրթությունըորպեսծրագրիձևաչափնշվածէեղելընդհանուրծրագրերի66%-իհաշվետ-

վություններում:

Ծ րագ րե րի բաշ խումն՝ ըստ գե րա կա յու թյուն նե րի:ՄուտքագրվելէՀայաստանիՀանրապետությանպետա-

կան բյուջեով երիտասարդականպետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների

ֆինանսավորման,2013-2016թթ.առցանցդրամաշնորհայինհամակարգովիրականացվածծրագրերը՝ընդ-

հանուրթվով183ծրագիր,ընդորումորոշծրագրերմիաժամանակհամապատասխանելենմեկիցավելգե-

րակայությունների2:

ԻնչպեսներկայացվածէԱղյուսակ2-ում,ծրագրերի29%-ը(53ծրագիր)համապատասխանելէմեկիցավել

գերակայություններիմիևնույնժամանակ:

Աղյուսակ 2. Ծ րագ րե րի բաշ խումն՝ ըստ գե րա կա յու թյուն նե րի 

Գե րա կա յու թյու նը Քա նակ Միայն մեկ գե-
րա կա յու թյուն

Մե կից ավել գե րա-
կա յու թյուն ներ

%

Գերակայություն1(միայն) 53 53 29

Գերակայություն1,3,4 1 1 0.5

Գերակայություն1,4,5 2  2 1.1

Գերակայություն1,2 13  13 7.1

Գերակայություն1,3 8  8 4.4

Գերակայություն1,4 10  10 5.5

Գերակայություն1,5 14  14 7.7

Գերակայություն2 (միայն) 9 9 4.9

Գերակայություն2,3 1  1 0.5

Գերակայություն2,5 1  1 0.5

Գերակայություն3 (միայն) 12 12 6.6

Գերակայություն4 (միայն) 45 45 24.6

Գերակայություն4,5 3  3 1.6

Գերակայություն5 (միայն) 11 11 6

Ընդամենը 183 130 53 100

% 100% 71% 29%

Աղյուսակ3-իմեջներկայացվածծրագրերիքանակըգերազանցումէ183-ը,քանիործրագրերիզգալիմաս

ուղղվածէեղելմեկիցավելգերակայությունների:Տվյալաղյուսակումփորձելենքցույցտալ,թեՌազմավա-

րությանյուրաքանչյուրգերակայութաննառանձին-առանձինքանիծրագիրէուղղվածեղել:

Առավելշատծրագրեր(55.2%, թվով 101 ծրա գիր)ուղղվածենեղելառաջինգերակայությանը՝«Քաղաքա-

կան, տնտեսական, մշակութային կյանքին երիտասարդների մասնակցության գործընթացների խթանում»:

Հաջորդառավելուշադրությունհատկացվածգերակայությունըչորրորդնէ՝«Երիտասարդներիհոգևոր-մշա-

կութայինարժեքների զարգացումև ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն» (33%, թվով 61 ծրա-

գիր): Հինգերորդգերակայությանըուղղվածէեղելծրագրերի17% -ը՝ թվով 31 ծրա գիր:Երկրորդևերրորդ

գերակայություներըգրեթեհավասարաչափենուշադրությանարժանացելիրականացվածծրագրերիհամա-

տեքստում.դրանցուղղվածենեղելծրագրերիհամապատասխանաբար13%և12%-ը:

2 Ծրագրերի՝ըստգերակայություններիհամապատասխանեցումըիրականացվելէՀՀսպորտիևերիտասարդության
հարցերինախարարությանամենամյահաշվետվություններումծրագրերիհիշատակման,ևփորձագետիօգնությամբ
մնացածծրագրերիգերակայություններիպատկանելիությանորոշմանհիմանվրա:
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Աղյուսակ 3. Յու րա քան չյուր գե րա կա յու թյանն ուղղ ված ծրագ րե րի հա մա մաս նու թյու նը

Գե րա կա յու թյուն  Քա նակ % Դեպ քե րի %

Գերակայություն1.Քաղաքական,տնտեսական,մշակութայինկյանքիների-
տասարդներիմասնակցությանգործընթացներիխթանում

101 42.3% 55.2%

Գերակայություն2.Երիտասարդներիսոցիալ-տնտեսականևզբաղվածու-
թյանհիմնախնդիրներ

24 10.0% 13.1%

Գերակայություն3.Երիտասարդներիշրջանումառողջապրելակերպիխթա-
նում

22 9.2% 12.0%

Գերակայություն4.Երիտասարդներիհոգևոր-մշակութայինարժեքների
զարգացումևռազմահայրենասիրականդաստիարակություն

61 25.5% 33.3%

Գերակայություն5.Կրթությանշարունակականությունըևոչֆորմալկրթու-
թյանճանաչելիությունը

31 13.0% 16.9%

Ընդամենը 239 100.0% 130.6%

 Եթեփորձենքհասկանալ,թեՌազմավարությանգերակայություններըիրականացվածծրագրերիտեսանկյու-
նիցչորստարիներիընթացքումինչծածկույթենունեցել,կստացվիմոտավորապեսհետևյալպատկերը՝

1. Գերակայություն1՝55%, 

2. Գերակայություն4՝26%, 

3. Գերակայություն5՝17%, 

4. Գերակայություն2՝13%,

5. Գերակայություն3՝12%:

 Հա մա գոր ծակ ցու թյուն:Աղյուսակ4-ումներկայացվածենծրագրերիիրականցնողներիհամագործակիցկա-

ռույցները:Ծրագրերիքանակըներկայացվածէկառույցներիյուրաքանչյուրտիպիհամարառանձին-առան-

ձին,ևքանիործրագրերիշուրջ45%-ումծրագրիիրականացմանգործընթացումներգրավվածէեղելերրորդ

կողմ,ուստիաղյուսակումներկայացվածծրագրերիքանակըգերազանցումէ183-ը:

ԲացիՍԵՀՆևԵՄԻԿՊՈԱԿ-իցնաևայլպետականկառույցիհետհամագործակցելենծրագրերի47% -ը (86 

ծրա գիր),հասարակականկազմակերպություններիհետ՝շուրջ48% -ը,մասնավորկազմակերպությունների

հետ՝շուրջ 20% -ը,միջազգայինկազմակերպութունների,կառույցներիհետ՝16% -ը,քաղաքացիականնախա-

ձեռնությունների,չգրանցվածխմբերիհետհամագործակցությունըշուրջ6% -ընշելէհաշվետվություններում:

Աղյուսակ 4. Ծ րագ րե րում ներգ րավ ված եր րորդ կողմ

 Համ գոր ծա կից ներ Քանակ % Դեպքերի%

Պետականկառույց 86 34.4% 47%

Հասարակականկազմակերպություն 88 35.2% 48.1%

Քաղաքացիականնախաձեռնություն/ՔՀԿ 10 4.0% 5.5%

Միջազգայինկազմակերպություն 29 11.6% 15.8%

Մասնավորկազմակերպություն 37 14.8% 20.2%

Ընդամենը 250 100.0% 136.6%

 Աղյուսակ5-իցկարողենքտեսնել,որդրամաշնորհայինծրագրերի29% -ը (թ վով 53 ծրա գիր)չիունեցելորևէ

համագործակցողկառույցիմասիննշումներկայացվածհաշվետվություններում:Ծրագրերիշուրջ26%-ըհա-

մագործակցելէմիայն1արտաքինկառույցի/կազմակերպությանհետ,շուրջ28%-ը՝2,15%-ը՝3,ևմիայն2%-ը՝

4արտաքինկառույցներիևկազմակերպություններիհետ:
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Աղյուսակ 5. Հա մա գոր ծա կից կա ռույց նե րի/ կազ մա կեր պու թյուն նե րի թի վը

 Հա մա գոր ծա կից կա ռույց նե րի/ կազ մա կեր պու թյուն նե րի թի վը Քա նակ %

1համագործակիցկառույց 47 25.7

2համագործակիցկառույց 51 27.8

3համագործակիցկառույց 28 15.3

4համագործակիցկառույց 4 2.2

Չկաայլհամագործակիցկառույցիմասիննշում 53 29

Ընդամենը 183 100

Աղյուսակ6-ումներկայացվածէ,թեինչկազմակերպություններիկամկառույցներիեհտենհամագործակցել

ՀԿ-ներըծրագրերիիրականացմանժամանակ:Ընդամենըմեկակակնհամագործակիցունեցել էծրագրերի

շուրջ26%-ը՝ծրագրերի10% -ըհամագործակցելէմիայնպետականկառույցներիհետ:ԵՐկուգործընկերու-

նեցելէծրագրերիշուրջ28%-ը՝ընդհանուրծրագրերիմոտ16% -ըհամագործակցելէմիաժամանակՊետա-

կանկառույցներիևայլՀԿ-ներիհետ:15%-ըհամագործակցելէերեքականկառույցների/կազմակերպություն-

ներիհետ.ծրագրերիշուրջ8%-ըմիաժամանակհամագործակցելէպետականկառույցների,հասարակական

ևմասնավորկազմակերպություններիհետ:

Աղյուսակ 6. Ծ րագ րե րի հա մա մաս նու թյու նը՝ ըստ ար տա քին հա մա գոր ծակ ցող կա ռույց նե րի/ կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի

Պե տա կան 
կա ռույց

ՀԿ ՔՀԿ Մի ջազ գային 
կազմ.

Մաս նա վոր 
կազմ.

Համագործակից
կազմ.-երի քա նակ

Ծրագրերի
քանակ

%

1 1 5 2.7

1 1 5 2.7

1 1 2 1.1

1 1 19 10.4

1 1 16 8.7

1 1 2 1 0.5

1 1 2 2 1.1

1 1 2 6 3.3

1 1 2 3 1.6

1 1 2 7 3.8

1 1 2 3 1.6

1 1 2 29 15.8

1 1 1 3 1 0.5

1 1 1 3 2 1.1

1 1 1 3 1 0.5

1 1 1 3 14 7.7

1 1 1 3 7 3.8

1 1 1 3 3 1.6

1 1 1 1 4 3 1.6

1 1 1 1 4 1 0.5

Չկաայլհամագործակիցկառույց 53 29

Ընդամենը 183 100
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Ծ րագ րե րի տա րա ծա կան ծած կույթ:Աղյուսակ7-ումպատկերվածէ,թեծրագրերնինչպիսիտարածական

ծածկույթենապահովել,ուքանիորեղելենծրագրեր,որոնքմեկիցավելհամայնքներումևմարզերումեն

միաժամանակիրականացվել,ուստիդիտարկվածդեպքերիտոկոսըգերազանցումէ100-ը:

ԻնչպեստեսնումենքաղյուսակիցԵրևանումիրականացվելէընդհանուրծրագրերիշուրջ22%-ը,ԼոռիևՇի-

րակմարզերումհամապատասխանաբար՝20%-ական՝թվով37-ականծրագրեր:

Արցախումիրականացվելէընդհանուրծրագրերի6%-ը(թվով12),Վրաստանում՝ծրագրերի1%-ը,2ծրագիր:

ՀՀմարզերիցառավելքիչներկայացուցչությունապահովվելէԱրմավիրի(1ծրագիր),Արարատի(2ծրագիր)

ևՎայոցՁորի(3ծրագիր)մարզերիհամար:

Աղյուսակ 7. Յու րա քան չյուր մար զում իրա կա նաց ված ծրագ րե րի քա նա կը

Մարզ Քանակ % % դեպ քե րի մեջ

Երևան 40 19.7 21.9

Լոռի 37 18.2 20.2

Շիրակ 37 18.2 20.2

Սյունիք 20 9.9 10.9

Կոտայք 19 9.4 10.4

Գեղարքունիք 13 6.4 7.1

Արցախ 12 5.9 6.6

Տավուշ 12 5.9 6.6

Արագածոտն 5 2.5 2.7

ՎայոցՁոր 3 1.5 1.6

Արարատ 2 1.0 1.1

Վրաստան 2 1.0 1.1

Արմավիր 1 0.5 0.5

Ընդամենը 203 100 110.9

Եթեփորձենքավելիմանրամասնհասկանալ,թեծրագրերըինչպիսիծածկույթենունեցել,ապահարկէնշել,

որմեկծրագիրիրականացվելէմիաժամանակԱրցախումևՎրաստանում,11ծրագիր՝միայնԱրցախումևս1

ծրագիր՝միայնՎրաստանում:

Աղյուսակ 8. Ծ րագ րե րի ներ կա յաց րած մար զե րի թի վը

 Քանակ % ԱնդրադառնալովՀՀվարչատարածքայիններկայացուցչությանը,
Աղյուսակ8-իցտեսնումենք,ործրագրերիշուրջ75%-ըներգրավել
էմիայնմեկականմարզ,սակայնեղելեննաևհազվադեպծրագրեր,
որոնքիրականացվելենմիաժամանակ6-7մարզում:

1մարզ 137 74.9

2մարզ 13 7.1

3մարզ 2 1.1

6մարզ 1 0.5

7մարզ 2 1.1

Պատասխանչկա 28 15.3

Ընդամենը 183 100

Ծ րագ րե րի ձևա չա փը:Ծրագրիձևաչափիմասինտեղեկատվությունառկաէեղելծրագրայինհաշվետվու-

թյուններիշուրջ71%-իմոտ(թվով129ծրագիր3):Քանիորեղելենծրագրեր,որոնքբաղկացածենեղելմիքա-

նիմասից,ևհետևաբարյուրաքանչյուրմասնիրձևաչափնէունեցել,ուստիեղելենդեպքեր,երբմեկծրագրի

համարնշվելէմեկիցավելձևաչափեր:ԱյդպատճառովԱղյուսակ9-ումներկայացվածծրագրերիհամամաս-

3 Ծրագրերիհաշվետվություններիներկայացմանձևաչափըտարբերվումէծրագրերիմոտ,ուստիներառած
տեղեկատվությունընույպեստարբերվելէ:
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նություններիգումարըգերազանցումէ100%-ը:Ոչֆորմալկրթությունըորպեսծրագրիձևաչափնշվածէեղել

ընդհանուրծրագրերի66%-իհաշվետվություններում:

Աղյուսակ 9. Ծ րագ րե րի ձևա չա փը  

 Դեպ քե րի քա նակ Դեպ քե րի % Դեպ քե րի %-ը ընդ հա նու րի մեջ

Ոչֆորմալկրթություն 121 93.8 66.1

Ցուցահանդես,ցուցադրություն 11 8.5 6.0

Փառատոն 6 4.7 3.3

Հետազոտություն,ուսումանասիրություն 3 2.3 1.6

Առաջնություն,մրցույթ 6 4.7 3.3

Գիտաժողով,քննարկումներ 3 2.3 1.6

Ընդամենը 150 116.3 82

Այլ բնու թագ րա կան տե ղե կատ վու թյուն: Աղյուսակ 10-ում ներկայացված են ծրագրերի բովանդակային

պարունակությանփոփոխականներիարժեքները:

Թեպետ ծրագրային հաշվետվությունների բովանդակության ընթերցման ժամանակ ակնհայտ են դառնում

ծրագրիմշակմանթերություններ (մասնավորապեսծրագրինպատակի,խնդիրների,համապարփակության

համապատասխանության,չափելիության,իրատեսականությանևմիշարքայլխնդիրներ),այնոամենայնիվ

այսօրերիտասարդականՀԿդաշտումառկաէծրագրայինգրագիտությանամրապնդմանհեռանկարներ:

Աղյուսակ 10. Ծ րագ րային հաշ վետ վու թյուն նե րում առ կա տե ղե կատ վու թյան հի ման վրա այլ փո փո խա կան նե րի 

ներ կա յա ցում

Փո փո խա կա նի ան վա նում Քա նակ %

Ծրագրինպատակիառկայություն 156 85.2

Ակնկալվողարդյունքներիմասինհիշատակում 148 80.9

Փաստացիարդյունքներինշում 155 84.7

Ծրագրիշարունակականությանմաիսննշում 142 77.6

Արդյունքներիգնահատմանմոտեցմանառկայություն 127 69.4

Տեսանելիությանմասիննշում 154 84.2

Ծրագրիսահմանափակումներիներկայացում 112 61.2

Հաշվետվությանմեջծրագրիարդյունքներիվերաբերյալեզրակացություն 108 59

Եզրակացությունհաշվետվությանվերաբերյալ 94 51.4

Ա ռա ջար կու թյուն ներ: Հաշվիառնելով ԵՄԻԿՊՈԱԿ-ումառկա ծրագրային նկարագրողական հաշվետվու-

թյուններիտվյալներիհիմանվրաիրականցվածնկարագրողականվերլուծությանարդյունքները՝Ռազմավա-

րությանիրականացմանտեսանկյունիցծրագրերիարդյունավետությանբարձրացմաննպատակովներկա-

յացվումենհետևյալառաջարկները՝

l Քանիորգերակայություններինուղղվածծրագրերիքանակներըզգալիտարբերվումեն,անհրաժեշտ

էհասկանալ,արդյոքծրագրերիայդպիսիբաշխումը՝ըստգերակայություններիհամապատասխանում

էՌազմավարությաննպատակներին,ևխնդիրներիառավելօպտիմալիրականացմանը:

l ԹեպետՀԿ-ներըհակվածենծրագրերիիրականացմանժամանակհամագործակցելայլկառույցների

ևկազմակերպություններիհետ,սակայննկատվումէավելիթույլհամագործակցությունմասնավոր

կազմակերպություններիհետ:ԱյսօրՀայաստանումբազմաթիվոլորտներումիրականացվումենաշ-

խատանքներհանրայինևմասնավորսեկտորներիհամագործակցությանհաստատմաննպատակով,

նմանմթնոլորտումկարողէարդյունավետլինելՀԿ-ների՝մասնավորկազմակերպություներիհետ

առավելսերտհամագործակցությանխրախուսումը/դրդումը:

l Նկատվումէծրագրերիտարածականբևեռացում:Ուստիանհրաժեշտէհասկանալարդենիսկիրա-
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կանացվածծրագրերինպատակայինլինելը,ավելիքիչներգրավվածմարզերիերիտասարդական

կարիքները,ևանհրաժեշտությանդեպքումմշակելծրագրերիիրականացմանտարածականուղղորդ-

մանծրագիր:

l Ծրագրերիգերակշռողմասնիրականացվելէմիայնմեկականմարզում:Անհրաժեշտէթիրախավորել

միանմաներիտասարդականկարիքներունեցողմարզերըկամհամայնքները՝միծրագրիմեջմիավո-

րելունպատակով:Դակարողէնպաստելմիջմարզայիներիտասարդականհամագործակցության

հաստատմանը:

Ինչպեսնաևծրագրերիարխիվացմանաշխատանքներիբարելավմաննպատակովառաջարկվումէ՝

l Վերանայելումիջոցառումներիծրագիրը՝յուրաքանչյուրգերակայությանհամարհստակեցնելովիրեն

հատուկխնդիրները՝սահմանելովհնարավորլուծումները,մեխանիզմները:

l Վերաարխիվացնելծրագրերինկարագրողականհաշվետվությունները՝մշակելովկոդավորմանևհա-

մարակալմանավելիմատչելիհամակարգ:

l Մշակելհաշվետվություններիփաստաթղթայինվերլուծությանմեթոդաբանությունը,ինչըթույլկտա

գնահատելդիմողուիրականացնողկազմակերպությանկոմպետենտությունըուկատարածաշխա-

տանքը:

l Հետագածրագրերիընդունմանուհաստատմանժամանակհետևել,որպեսզիծրագրիձևակերպած

նպատակըհամապատասխանիգերակայությանկոնկրետխնդրի:

l ՎերանայելԵՄԻԿՊՈԱԿ-իկողմիցհանձնվածծրագրայիննկարագրողականհաշվետվություններիդի-

տարկմանչափանիշները՝ներառելովփաստաթղթիբովանդակայինվերլուծությանբաղադրիչ:

2.4 Ռազ մա վա րու թյան ծրագ րե րի փորձ նա կան գնա հա տում

1. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան երի տա սար դա կան մայ րա քա ղաք» ծրագ րի գնա հա տում

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան երի տա սար դա կան մայ րա քա ղաք» ծրագ րի նկա րա գիր

Ծ րագ րի հա կիրճ նկա րա գիր, նպա տակն ու խն դիր նե րը

Ծրագրիկանոնակարգումնշվածծրագրիդրույթներնեն՝

1.1.«ՀայաստանիՀանրապետությաներիտասարդականմայրաքաղաք»-ը(այսուհետ՝Մայրաքաղաք)կար-

գավիճակ է, որը մրցույթիարդյունքում (այսուհետ՝Մրցույթ) շնորհվում է քաղաքին մեկտարի ժամկետով:

Մայրաքաղաքըհնարավորությունէստանումայդմեկտարվաընթացքումիրականացնելուերիտասարդների

սոցիալական,տնտեսական,քաղաքական,մշակութային,մարզականակտիվությանընպաստողծրագրեր:

1.2.Մրցույթընպաստումէնորարարականծրագրերիստեղծմանըևիրագործմանը՝կապվածՀՀքաղաքա-

կան,տնտեսականևմշակութայինկյանքիներիտասարդներիակտիվմասնակցությանհետ:

1.3. Մայրաքաղաքի կարգավիճակը քաղաքի երտասարդական կազմակերպությունների համար հնարավո-

րություններէստեղծումմասնակցելուհանրապետականմակարդակովորոշումներիընդունմանը,ձեռքբե-

րելու նոր գիտելիքներ, հմտություններ, գործընկերներ, զարգացնելու միջազգային համագործակցությունը

երիտասարդությանոլորտում:4

Մրցույթինպատակներնեն՝

ա)խթանելՀՀմարզերիհամաչափզարգացումը,

բ)զարգացնելերիտասարդներինախաձեռնողականության,երիտասարդականքաղաքականության

ոլորտումքաղաքներիմիջևբարեխիղճևգործընկերայինհարաբերություններնինչպեստեղականև

հանրապետական,այնպեսէլմիջազգայինմակարդակներում,

գ)խրախուսելՀՀքաղաքայինիշխանություններինտեղականմակարդակումմշակելուերիտասարդա-

կանքաղաքականությանիրականացմանարդիականևարդյունավետմոդել,

4 ՀայաստանիՀանրապետությաներիտասարդականմայրաքաղաքծրագրիկանոնակարգ
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դ)նպաստելմարզերումերիտասարդականկազմակերպություններիևենթակառույցներիզարգացմանը:

ՄրցույթիհիմնադիրնէՀՀկառավարությունը:

ՄրցույթիկազմակերպիչնէՀՀսպորտիևերիտասարդությանհարցերինախարարությունը:

ԾրագրիշահառուէհանդիսանումՄրցույթըհաղթածքաղաքը:

Ծրագիրնամենամյաէ,արդենիրականացվելէերեքքաղաքներում:2017թվականիննախատեսվումէիրա-

կանցնելՄրցույթըշահածՉարենցավանքաղաքում:

Ծրագրիարդյունքներ:ԻրականցմանտարիներիընթացքումՄրցույթը շահելենհետևյալքաղաքները՝Սի-

սիան,Ստեփանավան,Գյումրի:2017թվականիԵրիտասարդականփոխմայրաքաղաքճանաչվելէՉարենցա-

վանքաղաքը:

ՍտորևբերվածաղյուսակումներկայացվումէՌազմավարությանշրջականերումիրականացվածծրագրերի

համամասնությունը՝ըստտարիներիևհամեմատությւոնըընդհանուրծրագրերիհամամասնությանհետ5:

Ընդհանուրչորստարիներիընթացքումիրականացված183ծրագրերիմոտ42%-նիրականացվելէՍիսիան,

ՍտեփանավանևԳյումրիքաղաքներում:ԸնդհանուրառմամբԵրիտասարդականմայրաքաղաքծրագրիշր-

ջանակներումերեքտարիներիընթացքումիրականացվելէ52ծրագիր,ինչըապահովումէընդհանուրծրագ-

րերիշուրջ28%-ը:

Աղյուսակ 11. Ե րի տա սար դա կան մայ րա քա ղաք նե րում իրակ նաաց ված ծրագ րե րի հա մա մաս նու թյու նը՝ ըստ տա րի-

նե րի, հա մե մա տությ ւո նը ընդ հա նու րի հետ 

2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. Ըն դա մե նը % (2014/2016)

Սի սիան, Սյու նի քի մարզ 1 13 0 2 16 9.4

Ս տե փա նա վան, Լո ռու մարզ 2 1 20 0 23 13.5

Գյում րի, Շի րա կի մարզ 5 5 3 19 32 18.7

Ըն դա մե նը երեք քա ղաք նե րում 8 19 23 21 71 41.5

Ըն դա մե նը ծրագ րեր 42 48 54 39 183 100

ԱյսուհետներկայացվածարդյունքներըվերաբերումենմիայնԵրիտասարդականմայրաքաղաքծրագրիշր-

ջանակներումիրականացվածծրագրերին՝թվով52ծրագիր:

Հաշվետվություններում տրամադրված տեղեկատվությունից դատելով՝ կարելի է ասել, որ Մայրաքաղաք

ծրագրիշրջանակներումերեքտարիներիընթացքումմասնակցելէավելիքան2600երիտասարդ:Սակայն

այստվյալներըչենարտահայտումիրականմասնակցությունը,քանիորհաշվետվություններումմասնակից-

ներիբնույթնութիվըտարբերձևաչափերովեններկայացվածեղել:

Աղյուսակ 12. Մայ րա քա ղա քի շր ջա նակ նե րում իրա կա նաց ված ծրագ րե րի մաս նա կից նե րի թի վը

Մաս նա կից նե րի սպաս ված թիվ Մաս նա կից նե րի փաս տա ցի թիվ

Գյում րի 77 154

Ս տե փա նա վան 2093 787

Սի սիան 2182 1730

Ըն դա մե նը 4352 2671

ՄայրաքաղաքիշրջանակներումՍիսիանքաղաքիՀԿ-ներըստացելեն9դրամաշնորհ,քաղաքումանցկացվել

էԱՊՀմասնակիցպետություններիերիտասարդությանհարցերիխորհրդինիստ,«ՀՀ2014թ.Երիտասարդա-

կանմայրաքաղաքՍիսիանիերիտասարդներնընդդեմթրաֆիքինգի.«Գիտելիքներիմրցարշավընդդեմթրա-

ֆիքինգի»»,«Երևան-Սիսիան-Ստեփանակերտմարաթոնյանվազքևերիտասարդներիառողջապրելակերպի

խթանում»ծրագրերը,այլդրամաշնորհայինծրագրերոչՍիսիանքաղաքիՀԿ-ներիկողմից,Արևելյանգոր-

5 Ռազմավարությանշրջանակներումգնումներովիրականացվածևդրամաշնորհայինծրագրերի՝հետազոտության
դաշտայինաշխատանքներիիրականցմանժամանակահատվածումԵՄԻԿՊՈԱԿ-ումգտնվողհաշվետվությունների
հիմանվրաիրականցվածմոնիթորինգիարդյունքներիցմեջբերում:
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ծընկերությաներկրներիերիտասարդականքաղաքականությանաջակցությանծրագրիազգայինաշխատա-

ժողովներևմիշարքայլմիջոցառումներ:

Ստեփանավան քաղաքում 2015 թվականին քաղաքի ՀԿ-ներինտրամադրվել է 12 դրամաշնորհային ծրա-

գիր,քաղաքումանցկացվելէԱրևելյանգործընկերությաներկրներիերիտասարդականքաղաքականության

աջակցությանծրագրիռեգիոնալաշխատաժողով,իրականացվելեն«ՀայաստանիՀանրապետության2015

թվականիերիտասարդականմայրաքաղաքՍտեփանավանիերիտասարդներնընդդեմթրաֆիքինգի.«Գիտե-

լիքներիմրցարշավընդդեմթրաֆիքինգի»»,«Երիտասարդներիձեռնարկատիրականգործունեությունըխթա-

նողսեմինար-դասընթաց»,«100գաղափարՀայաստանիհամար»,այլհամայնքներիՀԿ-ներիկողմիցդրա-

մաշնորհայինծրագրերևմիշարքայլկարևորմիջոցառումներ:ՍտեփանավանքաղաքիՏԻՄկարիքներից

ելնելով՝որոշումէկայացվելքաղաքումկառուցելերիտասարդականհուշահամալիր,անցկացվելէերիտա-

սարդականխորհրդանիշ-կոթողիէսքիզայիննախագծերիմրցույթ,նախագծայինփաստաթղթերիպատրաս-

տում:Իրականացնողներընպատակադրելենֆինանսականռեսուրսներգտնելհուշահամալիրըկառուցելու

համար.պետականբյուջեովնախատեսվածչենգույքիձեռքբերմանծախսեր:

2016թ.ՄայրաքաղաքծրագրիշրջանակներումԳյումրիքաղաքիՀԿ-ներինտրամադրվելէ14դրևամաշնորհ,

իրականացվելեն«Մերօրյահերոսները»,«Երիտասարդականհիմնախնդիրներիուսումնասիրությամբզբաղ-

վողհետազոտվողներիևհետազոտականխմբերիգիտագործնականգիտաժողով»,«Առցանցհամակարգով

ներկայացվածդրամաշնորհային ծրագրերիփորձագիտականքննությունն իրականացնողփորձագետների

վերապատրաստում»,«ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի,թմրամիջոցների,ալկոհոլի,ծխախոտիօգտագործմանդեմպայքարի

վերաբերյալերիտասարդներիիրազեկությանմակարդակիբարձրացում»,«Տեղեկատվականևխորհրդատ-

վականաջակցությունվիրահայերիտասարդներին.Երիտասարդականհամագործակցությանզարգացում»,

«ՄեթոդականաջակցությունԼեռնայինՂարաբաղիՀանրապետությանհասարակականկազմակերպություն-

ներինևերիտասարդներին»,«Երիտասարդականաշխատողներիվերապատրաստում»,«Ընդդեմթրաֆիքին-

գիերիտասարդներիգիտելիքներիարշավ»ծրագրերը,այլդրամաշնորհայինծրագրերոչքաղաքիՀԿ-ների

կողմից,միշարքայլկարևորմիջոցառումներ:

Ծ րագ րի գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը

Ն պա տակ: Գնահատելիրականացվածծրագրերիարդյունավետությունըևպարզելմիջոցառումներիհամա-

պատասխանությունըՌազմավարականնպատակներին:

Խն դիր նե րը՝ 

1. Որո՞նքենեղելծրագրիսկզբնականնպատակը,խնդիրներնուակնկալվողարդյունքըծրագրիկազ-

մակերպչիուիրականացնող(ներ)իկողմից,

2. Որքանո՞վէծրագիրըիրնպատակով,խնդիրներով,ակնկալվողարդյունքովհամապատասխանում

Ռազմավարությաննպատակին,

3. Որքանո՞վէառնչվումՌազմավարությանհամապատասխանգերակայությանը,որիներքոնախատես-

վածէեղելիրականացնել,

4. Ի՞նչհիմնականխոչընդոտներենհանդիպելծրագրիիրականացմանժամանակ,

5. Արդյոքեղե՞լենփոփոխություններ՝նախատեսվածգործողություններիկատարմանժամանակ,ինչպես

ենդրանքկատարվել,

6. Որքանո՞վէծրագիրըհաջողվել՝նախատեսվածխնդիրներիիրականացմանհարցում,

7. Արդյո՞քնախատեսվածխնդիրներըթույլենտվելհասնելցանկալիարդյունքին,

8. Հաշվիառնելովծրագրիարդյունքը՝ծրագրիկրկնվելուդեպքումի՞նչփոփոխություններեննախա-

տեսվում:Եթեայդպիսիքկան,ինչպե՞սենդրանքիրականացվելու:

Նպատակներինհասնելուհամարկիրառվելենտեղեկատվությանստացմանհետևյալմեթոդները.

l առանցքայինտեղեկատուներիհետանհատականհարցազրույցներ,

l փաստաթղթերիվերլուծություն:

Իրականացվելէհետևյալփաստաթղթերիվերլուծություն՝
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l իրականացվածդրամաշնորհայինծրագրերիհաշվետվություններ

l մայրաքաղաքիծրագրիկանոնակարգ,

l մրցույթիգնահատմանչափորոշիչներ:

Ծ րագ րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տում

Ծրագրիսկզբնականնպատակը,խնդիրներնուակնկալվողարդյունքը՝ըստմիջոցառմանիրականացնողների

Հետազոտությանըմասնակցածառանցքայինտեղեկատուները,ովքերներգրավվածենեղելնաևՄայրաքա-

ղաքիկանոնակարգիմշակմանը,նշումեն,որիսկզբանեիրենցառջևխնդիրենունեցելբարձրացնելմար-

զայիներիտասարդներիմասնակցությունը,զարգացնելմարզերիերիտասարդությանուերիտասարդական

կազմակերություններիկարողությունները:Քննարկումներիարդյունքումորոշվելէպետականբյուջեովիրա-

կանացվողծրագրերըուղղելմարզ,ինչիհամարընտրվելէմարզայինքաղաքներիհետաշխատելումեխա-

նիզմը:Մարզայինքաղաքներումերիտասարդականոլորտըաշխուժացնելուհամարորոշվելէ,որմիևնույն

քաղաքումպետքէիրականցվենմիաժամանակտարբերմիջոցառումներ,ինչիհամարԱռցանցդրամաշնոր-

հայինհամակարգովիրականցվողծրագրերիհամարսահմանվելէ1:1գործակիցըտարվաՄայրաքաղաքում

նախատեսվողդրամաշնորհայինծրագրերիհամար:

2017թվականինհաղթածյոթծրագրերիցվեցըիրականցվելուէ2017թվականիհամարմրցույթըշահածՉա-

րենցավանքաղաքում:Առանցքայինտեղեկատոիկարծիքով,քանիոր2017թվականինչշահածծրագրերից

ոչմեկընախատեսվածչիեղելիրականացնելՄայրաքաղաքում,հաղթած6ծրագրերիառավելությունըմյուս-

ներինկատմամբեղելէհենց1:1,ինչըվկայումէայնմասին,որ1:1սահմանվածգործակիցնիրոքնպաստում

էծրագրերըՄայրաքաղաքուղղելուն:

2015հունիսի8-իN112-Ա/1հրամանիառաջինկետովհրահանգվելէծրագրիկանոնակարգինավելացնել3.2

կետ,որիհամաձայն՝«ԵրևանքաղաքըՄրցույթինմասնակցելչիկարող»:Կանոնակարգումայսպիսիփոփո-

խությունըմրցույթըվերջնականորենուղղումէմարզայինքաղաքներին:

 Հետ ևա բար՝ կա րող ենք եզ րակց նել, որ Մայ րա քա ղա քի մր ցույթն իրե նով բա ցա ռա պես մար զային զար-

գաց մանն ուղղ ված ծրա գիր է:Այժմանդրադառնանաքաշխատանքայինմշակույթին:

Հետազոտությանմասնակիցներընշումեն,որյուրաքնաչյուրքաղաքումծրագրիառաջնահերթխնդիրները

որոշվելենքաղաքայինիշխանություններիհետքննարկմանարդյունքում՝կախվածվերջիններիսկողմիցնշ-

վածքաղաքիկարիքներից,բացիայդՄայրաքաղաքիմրցույթիժամանակտեղիենունեցելհանդիպումներ,

քննարկումներքաղաքայինիշխանությունների,ՀԿներկայացուցիչներիհետ,ինչըծրագիրնիրականացնող-

ներիհամարևսհիմքէծառայելքաղաքիերիտասարդականկարիքներընույնականացնելուհամար:

Ինչպեսնշումենառանցքայինտեղեկատուները,Սիսիանքաղաքումծրագրիիրականացմանտարինբացա-

կայելեներիտասարդականՀԿ-ները,ՆախարարություննիրառջևխնդիրէրդրելնպաստելՀԿ-ներիստեղծ-

մանըևհզորացմանը:ՍտեփանավանքաղաքումքանիորՀԿդաշտը,համաձայնփորձագիտականկարծիքի,

արդեն զարգացած է եղել, մյուս կողմիցքաղաքային իշխանությունները նշել են, որ քաղաքը կարիք ունի

երիտասարդական հուշահամալիրի,այդ նպատակով, բացի նախատեսված ծրագրերից, իրականացվել են

երիտասարդական հուշահամալիրի ստեղծման աշխատանքներ,՝ հայտարարվել են մրցույթ, մրցույթի ար-

դյունքումշահածնախագծիհամաձայնհուշահամալիրինախագծմանաշխատանքներ:Հուշահամալիրիկա-

ռուցումըներկայումսգտնվումէդադարիփուլում՝ֆինանսականմիջոցներիհայթայթմաննպատակով,քանի

որՄայրաքաղաքըչինախատեսումհուշահամալիրիկառուցմանֆինանսավորում:

Գյումրիում,քանիորՀԿդաշտըարդենզարգացածէեղելծրագրերիիրականցմանպահին,քաղաքայինիշ-

խանություններըշեշտադրելենքաղաքումմշակութայինկյանքիակտիվացմանխնդիրը.Մայրաքաղաքիշր-

ջանակներումքաղաքումկազմակերպվելենմի շարքմշակութայինմիջոցառումներ:Գնահատմանընթաց-

քումպարզդարձավ,որԳյումրուքաղաքապետարանիմշակույթիբաժինըորդեգրելէերիտասարդներինիր

միջոցառումներում ներգրավելու մոտեցումը: Որպես Գյումրիում մշակութային ուղղվածությանը նպաստող

գործոն՝պետքէնշելնաևայնհանգամանքը,որերիտասարդներիհետաշխատանքըկանոնակարգվումէքա-

ղաքապետարանիմշակույթիբաժնիկողմից:

 «Անդ րա նի կի 150 ամյակն էր ան ցած տա րի: Սո վո րա բար օռ կեստր էիք կանգ նաց նում, քա ղա քա պե տա րա նի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մի եր կու բան էին ասում Անդ րա նիկ Օզա նյա նի մա սին, պսա կը դնում էինք թող նում գնում 
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էինք: Էս տա րի կան չե ցինք սկաուտ նե րին, երի տա սարդ նե րը ֆի դային նե րի կի սանդ րի նե րի կող քը կանգ նե ցին՝ 

մի կող մը զին վոր կանգ նեց ավ տո մա տով, մյուս կող մը սկաուտ նե րը, բո լո րո վին ու րիշ գույն մտավ, նույ նիսկ 

պար զա գույն գոր ծո ղու թյու նը.. չեք պատ կե րաց նի ինչ կա տար վավ, ամ բողջ փո ղո ցը փակ վավ, երբ Անդ րա նի

կին հեչ էդ քան մարդ չէր եկել»,-առանցքայինտեղեկատոիհետհարցազրույցիցմեջբերում:

Առանցքայինտեղեկատուներընաևնշումեն,ործրագրինպատակէեղելմարզերումնպաստելքաղաքային

իշխանություններիևտեղականերիտասարդականկազմակերպություններիհամագործակցությանը:Թեպետ

ծրագրիկանոնակարգումնշվածնպատակներումչիներառվումքաղաքումՏԻՄևՀԿհամագործակցության

խթանումը,այնոամենայնիվ,այնհանգամանքը,որՄայրաքաղաքիմրցույթիդիմում-հայտըենթադրումէեր-

կու մաս՝ քաղաքապետարանի կողմից լրացվողև համահայտատու ՀԿ-ների կողմից լրացվող,արդեն իսկ

նպաստումէՏԻՄ-իևՀԿ-ներիմիջևհաղորդակցությանըևհամագործակցությանը:ՈւստիայսՏԻՄևՀԿհա-

մագործակցությանխթանումըկարելիէհամարելծրագրիհավելյաննպատակ:

Քանիորմրցույթըշահածքաղաքումնախատեսվածենեղելիրականցնելոչմիայնծրագրովնախատեսված

երեքծրագրերը,այլնաևՆախարարությանամենամյածրագրերըևԱռցանցդրամաշնորհայինհամակարգի

1:1գործակցովմասնակցածՀԿ-ներիծրագրերը,ուստիկազմակերպիչներնիսկզբանեչենունեցելՄայրա-

քաղաքիընթացքինախատեսածմանրամասնքայլեր.Մայրաքաղաքըստացելէինչ-որառումովինքնակազ-

մակերպվողբնույթ:

Եզ րա կա ցու թյուն ներ 

Այսպիսով՝Մայրաքաղաքնիր իրավականհիմքերով, նպատակներովու իրականացվածաշխատանքներով

ուղղվածէմարզայինզարգացմանը:Գնահատումըցույցէտալիս,ործրագիրնունեցելէանհատականմոտե-

ցումյուրաքանչյուրքաղաքիդեպքում,ևարդյունքներնէլ,ուստի,եղելենանհամեմատելի:Այնոամենայնիվ,

հնարավորէտարբերակելարդյունքիհետևյալտեսակները՝ըստառանցքայինտեղեկատուներիգնահատա-

կանների.

l ե րի տա սար դա կան ՀԿնե րի ստեղծ մա նը նպաս տում, 

l ե րի տա սար դա կան ՀԿ ոլոր տի զար գա ցում, 

l ե րի տա սար դա կան ՀԿնե րի միջև փոխ ճա նա չո ղա կան մի ջո ցա ռում ներ, հա մա գոր ծակ ցու թյան խթա

նում, 

l ե րի տա սար դա կան ծրագ րե րի իրա կա նա ցում, 

l ե րի տա սար դա կան հար ցե րով խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում:

Մայրաքաղաքնունինաևհավելյալարդյունքներ,ինչպես,օրինակ,երիտասարդներիշրջանումկամավորու-

թյանմշակույթիզարգացումը,երիտասարդներիկարիքներիցիրազեկվածությանբարձրացումըքաղաքային

իշխանություններիշրջանում,համագործակցությանհակվածությանբարձրացումերկուկողմումէլ:

Ծ րագ րի իրա կա նաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը

Ծ րագ րին դի մե լու ըն թա ցա կար գը: Համաձայնմայրաքաղաքիկանոնակարգի՝մրցույթինհայտկարողէներ-

կայացնելքաղաքիքաղաքապետարաննառնվազներկուհամահայտատուՀԿ-ներիհետմասին:

Ներգրավվածքաղաքներիքաղաքապետարաններիներկայացուցիչներըտեխնիկականհարցերումդժվարու-

թյուններչենշեշտել,քանիորերկուդեպքումէլ,բացիքաղաքապետարանիաշխատակիցլինելուց,նաևհան-

դիսանումենփորձառուՀԿղեկավարներ:Այսպիսով՝ծրագրինհաջողությամբդիմելուհանգամանքըկարողէ

պայմանավորվածլինելդիմողանձիհմտություններով:

Երկուդեպքումէլնշվելէ,որանհրաժեշտությանդեպքումտեխնիկականհարցերովաջակցությունստացելեն

նախարարությունից,սակայնդժվարացանօրինակներմտաբերել:

Ծ րագ րի իրա կա նաց ման ժա մա նակ հան դի պած խո չըն դոտ նե րը, փո փո խու թյուն նե րը: Ծրագրի իրա-

կանցմանժամանակ,ըստհետազոտությանմասնակիցների,խոչընդոտներչենառաջացել:Ուքանիործրագ-

րիիրականցմանհամարգործողություններիպլանևժամանակացույցչինախատեսվում,փոփոխություններ

տեղիչենունեցել:

Միդեպք,որըսակայնծրագրիմասնակիցներըչնշեցինորպեսխոչընդոտ,տեղիէունեցելԳյումրիքաղաքում:

ՏեղականերիտասարդականՀԿ-ներիներկայացուցիչներըՄայրաքաղաքիիրականացմանժամանակպա-
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հանջելենմայրաքաղաքիշրջանակներումիրականցվողգործողութուններիհաշվետվողականությանութա-

փանցիկությանապահովումքաղաքիՀԿներկայացուցիչներիհամար,ինչիարդյունքումwww.facebook.com 

կայքումբացվելէհամապատասխանխումբ,որտեղներկայացվելենծրագրերը,նորությունները:Տեղական

ՀԿ-ներըպահանջելենքաղաքումիրականցվողծրագրերինպատակների՝քաղաքիկարիքներինհամապա-

տասխանեցում,ինչըՏԻՄներկայացուցիչըչիխրախուսում,քանիոր,իրկարծիքով,իրենցիրավասություննե-

րիսահմաններումչէթելադրելայլՀԿ-ներինկամկազմակերպություններին,թեինչըպետքէսահմանենիրենց

ծրագրինպատակը:ՀԿ-ներիմյուսպահանջնէեղել,որքաղաքումիրականացվողյուրաքանչյուրծրագրում

տեղականերիտասարդությունըանմիջականներգրավումունենա:Ներկայումսծրագիրնիրականացնողները

մտածումենՄայրաքաղաքիծրագրումնմանպայմանավելացնելուուղղությամբ:

Ծ րագ րի ֆի նան սա վո րումն ու ժա մա նա կա ցույ ցը: Ըստծրագրիկանոնակարգի10.1կետի՝Մրցույթիան-

ցկացմանհետկապվածծախսերիֆինանսավորումնիրականացվումէՆախարարությանմիջոցներիհաշվին,

ըստ10.2-ի՝հայտումներկայացվածերեքմակարդակներիմիկրոծրագրերիֆինանսավորումըՄրցույթիշր-

ջանակներումիրականցվումէդիմորդքաղաքներիբյուջետայինևֆիզիկականուիրավաբանականանձանց

կողմիցտրամադրվածմիջոցներիհաշվին:

Երեքտարվափորձըցույցէտալիս,որմարզայինքաղաքներուղղվելենոչմիայնպետական,այլևՀԿևմի-

ջազգայինհատվածիմիջոցներ:

Ընդհանուրառմամբ,2013թ.Սիսիանումծրագրիիրականցմանժամանակհատկացվելէ51մլն.դրամ,որից

36.7 մլն.-ն՝պետական բյուջեից: Ստեփանավան քաղաքում իրականցվել է շուրջ 50.2 մլն. դրամ, որից 42

մլն.-ն՝պետականբյուջեից,ևԳյումրիքաղաքում՝ընդհանուր75.3մլն.դրամ,որից59.7մլն.-ն՝պետականմի-

ջոցներով:

ԸստՄայրաքաղաքիկանոնակարգի6.1կետի՝Մրցույթնանցկացվումէամենտարիողջտարվաընթացքում:

Ծ րագ րի մո նի թո րինգ և գնա հա տում: 2013-2017թ. Ռազմավարությունըչինախատեսելգնահատմանումո-

նիթորինգիհամակարգ,սակայն2014թվականինիրականցվելէընդհանուրԱռցանցդրամաշնորհայինծրագ-

րերիգնահատում:

Բունմայրաքաղաքիմասով ՆախարարությունըևՊՈԱԿ-նաշխատանքներտարելենմիայն2016թ.Գյումրիում

ծրագրիիրականցմանժամանակ,քանիորունեցելենքաղաքիՀԿ-ներիկողմիցիրականցվողերեքմակար-

դակիծրագրերումդրամականներդրումներ,ուայդդրամականներդրումներիմասովստացելենհաշվետվու-

թյուններ՝նկարագրողականևֆինանսականբնույթի:ՄայրաքաղաքումիրականցվողծրագրերիցՍԵՀՆ-իու

ԵՄԻԿ-իհամարվերահսկելիենեղել1.1գործակցովշահածդրամաշնորհայինծրագրերը:Միջազգայինկա-

ռույցների,ՏԻՄ-երի,ՀԿ-ներիևայլգերատեսչություններիկողմիցֆինանսավորվածծրագրերիմասովհաշ-

վետվություններըչեններկայացվումՍպորտիուերիտասարդությանհարցերինախարարությանը:

Ծրագրիկայունությունևշարունակականություն

Համաձայնկանոնադրության6.1կետի,ծրագիրըիրականացվումէամենտարի: Ընդհանուրառմամբ,հատ-

կանշականէ,որհետազոտությանբոլորմասնակիցներըհայտնումենիրենցգոհունակությունըՄայրաքա-

ղաքիհաջողիրականացմանևստացվածարդյունքներիվերաբերյալ:Բոլորմասնակիցներըգտնումէին,որ

ծրագիրըպետքէշարունակականբնույթկրի.գլոբալփոփոխություններիպարագայումայնկարողէընդլայն-

վել,սակայնոչկրճատվելկամդադարեցվել:

« Քա նի մյուս քա ղաք նե րի մոտ կա հե տաքրք րու թյու նը ծրագ րի նկատ մամբ, քա նի 34 հայտ տա րե կան ու նենք, 

ու րեմն պի տի շա րու նակ վի, այս տա րի միացել է Ջեր մու կը, հե տաքրք րու թյուն կա Գա վա ռի մոտ, գու ցե միանա, 

հենց տես նենք պա սի վա նում է, ար դեն ու րիշ բան կա րե լի է մտա ծել, դեռ չենք ու նե ցել դեպք, որ նույն քա ղա

քը երկ րորդ ան գամ դի մի, կա րող ենք ու նե նալ»,առանցքայինտեղեկատոիհետհարցազրույցիցմեջբերում:

Այնոամենայնիվ,քանիորհետազոտությանշրջանակներումհանդիպումներանցկացվելենմիայնՄայրաքա-

ղաքկարգավիճակստացածքաղաքներիերիտասարդականոլորտիներկայացուցիչներիհետ,ապագնա-

հատմանարդյունքներըհնարավորությունչենտալիսպնդել,որՀայաստանիբոլորմարզայինքաղաքները

ծրագիրըարդյունավետենհամարում:

Այս պի սով՝ դի մե լու ըն թա ցա կար գը դրա կան ար ձա գանք ներ է գտել շա հած քա ղաք նե րի ՏԻՄ ներ կա յա ցու ցիչ

նե րի շր ջա նում, սա կայն, քա նի որ հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում չեն ու սու ման սիր վել չշա հած քա ղաք նե

րը, գու ցե կա րիք կա վեր ջին նե րիս կար ծիք նե րը ևս ու սու ման սի րել: Նա խա րա րու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու
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թյու նը ստա ցել է դրա կան ար ձա գանք ներ ևս: 

Ի րա կա նաց նող նե րի կող մից ծրագ րի ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի ու շա ցում տե ղի չի ու նե ցել, ծրագ

րային փո փո խու թյուն նե րի դեպք չի եղել: 

Զար գա ցած ՀԿ դաշ տը կա րող է մո բի լի զաց նել ու ժե րը քա ղա քի երի տա սար դու թյան շա հե րի առա ջադր ման, 

ոլոր տի ակ տի վաց ման հա մար:

 Մյուս կող մից, Կազ մա կեր պիչ կող մը պատ րաստ է գնալ երկ խո սու թյան: Այ սինքն՝ Հա յաս տա նի երի տա սար դա

կան ոլոր տում մի կող մից պա հան ջարկ է առա ջա նում հաշ վետ վո ղա կա նու թյան, թա փան ցի կու թյան բարձ րաց

ման, մյուս կող մից կազ մա կեր պող կող մը պատ րաստ է այդ պայ ման ներն ապա հո վել:

 Մայ րա քա ղա քը վե րահս կե լի է այն քա նով, որ քա նով Նա խա րարւ թյու նը ֆի նան սա կան ներդ րում ներ է ու նե ցել: 

Ծ րագ րի ար դյու նա վե տու թյու նը, նա խա տես վող փո փո խու թյուն նե րը

Նախպետքէնշենք,որՌազմավարություննիսկզբանեչինախատեսելմիջոցառումներիգնահատմանմե-

թոդաբանությունևգործիքներ,ինչիպատճառովյուրաքանչյուրմիջոցառմանգնահատմանհամարհիմքեն

ընդունվելմիջոցառմանհետկապվածփաստաթղթերը՝կանոնադրություն,հրաման,հաշվետվություն,եզրա-

կացություն՝առկայությանդեպքում:

Ծրագրիարդյունավետությունըգնահատելուհամարփորձենքհասկանալ,արդյոքծրագիրըհասելէիրնպա-

տակներին:

Ծրագրիկանոնադրությանմեջնպատակներիցառաջինըսահմանվումէհետևյալկերպ՝

Ա) «Խ թա նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մար զե րի հա մա չափ զար գա ցու մը»: 

Հաշվիառնելով,որՍպորտիուերիտասարդությանհար ցե րինախարարությունըերիտասարդականծրագրե-

րըլիովինուղղելէմարզեր,կարողենքասել,ործրագիրըծառայումէնպատակին:Սակայն,քանիորմիկող-

միցնպատակըլայնէսահմանված,մյուսկողմիցբացակայումեննպատակինհամապատասխանչափորոշիչ-

ներնուցուցիչները,հնարավորչէասել,թեորքանովէծրագիրընպաստելմարզերիհամաչափզարգացմանը:

Հասկանալու համար, թե ինչպես է ծրագիրը նպաստել մարզերի համաչափզարգացմանը, ուսումնասիրել

ենք,թեինչպես էծրագիրըառնչվումՏարածքայինհամաչափզարգացմանռազմանվարությանհիմնախն-

դիրներին6՝

«344. Որ պես տա րած քային զար գաց մանն ուղղ ված հա մա լիր քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման գոր ծի քա

մի ջոց կա րող են հան դես գալ այդ նպա տա կին ծա ռայող հիմ նադ րամ նե րը, որոնք հիմն ված կլի նեն պե տա կան, 

դո նո րա կան ու մաս նա վոր հատ վա ծի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա: Մաս նա վո րա պես, միջ նա ժամ կետ հե

ռան կա րում նպա տա կա հար մար է ձևա վո րել տա րած քային զար գաց ման հիմ նադ րամ, որի մի ջո ցով հնա րա վոր 

կլի նի լու ծել տա րած քային զար գաց ման հետ ևյալ հիմ նախն դիր նե րը՝ 

1) նպաս տել բնակ չու թյան նյու թա կան և ոչ նյու թա կան բա րե կե ցու թյան և զբաղ վա ծու թյան աճին», 

ԱյսառումովՄայրաքաղաքըհնարավորությունէտալիսքաղաքիբնակիչներիոչնյութականբարեկեցության

զարգացմանը:Թեպետ«ոչնյութականբարեկեցությունը» չիսահմանվումԿառավարությանՌազմավարու-

թյանմեջ,այնոամենայնիվենթադրումենք,որդրատակնկատիպետքէունենալբնակիչներիկենսապայման-

ները,որոնքնյութականհիմքչենկրում,ինչպես,օրինակ,մշակութային,սոցիալական,քաղաքականկյանքում

մասնակցությունը:Քանիորմայրաքաղաքըուղղվածէերիտասարդներիմասնակցությանբարձրացմանը,և

ծրագրիկազմակերպիչներըբազմիցսնշումեն,որքաղաքներումերիտասարդությունըսկսումէհետաքրքրու-

թյունցուցաբերելսեփականքաղաքինկատմամբ,միջոցառումներիժամանակտարբերհամայնքներիցբնա-

կիչներենժամանում,ուստիկարելիէասել,որՄայրաքաղաքընպաստումէտվյալհիմնախնդրիլուծմանը

երիտասարդությանհատվածում:

Քանիործրագրերիհաշվետվութուններինկարագրողականհատվածներումբացակայել էծրագրիմասնա-

կիցների գրանցման նույնական համակարգ, ուստիդժվար էխոսել ծրագրերին երիտասարդների իրական

մասնակցությանմասին:Մոտավորհաշվարկներովերեքտարիներիընթացքումմայրաքաղաքներում իրա-

կանցվածծրագրերինմասնակցությունենունեցելշուրջ2500երիտասարդ:

6 http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf,էջ104:
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2) «ն պաս տել տա րածք նե րում տն տե սա կան ու ներդ րու մային ակ տի վու թյան աճին և տա րած քային «ա ճի 

բևեռ նե րի» ձևա վոր մա նը», 

Յուրաքանչյուրքաղաքծրագրիշրջանակումմուտքէգործումավելիքան50մլն.դրամ՝պետական,ՀԿ,մի-

ջազգայինմիջոցներ:

3) «բա րե լա վել ու զար գաց նել տա րածք նե րում են թա կա ռուց վածք նե րի և մա տուց վող հա մայն քային ու հան

րային ծա ռա յու թյուն նե րի որա կը, հա սա նե լիու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը», 

ՔաղաքներումիրականացվողմիջոցառումներնիրենքիրենցովՏԻՄ-երիուտեղականՀԿ-ներիհամարառիթ

ենհանդիսանումսեփականքաղաքիհնարավորություններըգնահատելուհամար:

Ծրագիրընպաստումէքաղաքիենթակառուցվածքայինբնույթիհիմնախնդիրներիբացահայտմանը:Ինչպես

օրինակ՝պարզվել է, որԳյումրիումկազմակերպվողմիջոցառումներինքաղաքիԱնիևՄուշթաղամասերի

բնակիչները չենմասնակցելերեկոյանժամերինհասարակականտրանսպորտիբացակայությանպատճա-

ռով:ԽնդիրըլուծելուհամարՄայրաքաղաքիշրջանակներումմիջոցառումներիօրերինքաղաքապետարանը

երեկոյանժամերինտրամադրելէանվճարհասարակականտրանսպորտ:

ՍիսիանքաղաքումՄայրաքաղաքիշրջանակներումձևավորվելենՀԿ-ներ,իրականցվելենայդՀԿ-ներիան-

ձնակազմերիկարողություններիզարգացմանծրագրեր:

4) «բարձ րաց նել տա րած քային սո ցիալտն տե սա կան զար գաց մանն ուղղ ված պե տա կան, դո նոր կազ մա կեր

պու թյուն նե րի և մաս նա վոր ներդ րում նե րի ու ծրագ րե րի նպա տա կայ նու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը», 

Հետազոտությանմասնակիցներիկարծիքով՝Մայրաքաղաքնառավելարդյունավետկազմակերպվումէայն

ժամանակ,երբտեղիէունենումմիևնույնտարվաընթացքումտարբերգերատեսչությունների,միջազգային

հատվածիծրագրերիիրականացումմեկվայրում:Ուստիծրագիրըուղղվածէտարածքայինհամաչափզար-

գացմաննշվածհիմնախնդրիլուծմանը:

Ինչպեսնշելէհետազոտությանմասնակիցներիցմեկը,Սիսիանքաղաքումծրագրիիրականացմանժամա-

նակկայացելէտարբերՏԻՄ-երի,գերատեսչություններիհետակտիվհամագործակցություն,քանիոր2014թ.

փոխվարչապետը հանձնարարական էտվելՏԻՄ-երին իրենց ծրագրերն ուղղել երիտասարդականմայրա-

քաղաք: Արդյունքում միևնույնտարվա ընթացքում Սիսիան քաղաք ուղղվել են ոչ միայն Սպորտի ու երի-

տասարդությանհարցերինախարարությանկողմիցիրականացվողծրագրերը,այլևայնպիսիկառույցների,

ինչպեսօրինակ՝Կրթությանուգիտությաննախարարություննէ,կամՄշակույթինախարարությունը:Երիտա-

սարդականմայրաքաղաքենուղղվելնաևմիջազգայինծրագրեր՝ԱՊՀերկրներիխորհրդինիստը,Արևելյան

գործընկերությաներկրներիերիտասարդականքաղաքականությանաջակցությանծրագրիռեգիոնալաշխա-

տաժողովը:

5) «օ ժան դա կել տա րած քային կա ռա վար ման բա րե փո խում նե րի իրա կա նաց մա նը, մաս նա վո րա պես միջ հա

մայն քային հա մա գոր ծակ ցու թյան ընդ լայն մա նը», 

Այս հիմնախնդրին համապատասխանում է Մայրաքաղաքի բ) նպատակը՝ «Զարգացնել երիտասարդական

նախաձեռնողականության, երիտասարդականքաղաքականությանոլորտումքաղաքներիմիջևբարեխիղճ

ևգործընկերայինհարաբերություններըինչպեստեղականևհանրապետական,այնպեսէլմիջազգայինմա-

կարդակում»,որիմասինկխոսենքհամապատասխաննպատակինանդրադառնալիս:

6) «ն պաս տել տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ֆի նան սա կան ու ինս տի տու ցիոնալ կա րո ղու

թյուն նե րի հզո րաց մա նը», 

Մրցույթինմասնակցությունըինքնինենթադրում է համապատասխանփաստաթղթերիներկայացումևհա-

մայնքիռեսուրսներիմոբիլիզացում,ինչնարդենիսկհնարավորւթյունէտալիսքաղաքայինիշխանություն-

ներինթարմծրագրիանհրաժեշտմասովտեղեկացվածլինելքաղաքիհնարավորություններին:Մյուսկողմից

դիմում-հայտլրացնելիսքաղաքայինիշխանույթուններըևՀԿ-ներըհամատեղլրացմանժամանակհնարավո-

րությունենունենումմիմյանցիցսովորելու:

Ծրագրիարդյունքումքաղաքապետարանըպետականաջակցությունէստանումերեքմակարդակներիծրագ-

րերիիրականցմանհամար:

7)«օ ժան դա կել հա մայնք նե րի ու տա րածք նե րի զար գաց ման հա մա լիր ծրագ րե րի մշակ մա նը»:
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ԱյսհիմնախնդրինհամահունչՄայրաքաղաքնունինպատակ՝գ)«ԽրախուսելՀայաստանիՀանրապետու-

թյանքաղաքայինիշխանություններին՝տեսականմակարդակումմշակելերիտասարդականքաղաքականու-

թյանիրականացմանարդիականևարդյունավետմոդել»,որինկանդրադառնանքհամապատասխաննպա-

տակիվերլուծությաններքո:

 

ԱնդրադառնանքՄայրաքաղաքիկանոնակարգումնշվածերկրորդխնդրին՝

Բ) «Զար գաց նել երի տա սար դա կան նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան, երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու-

թյան ոլոր տում քա ղաք նե րի միջև բա րե խիղճ և գոր ծըն կե րային հա րա բե րու թյուն նե րը ինչ պես տե ղա-

կան և հան րա պե տա կան, այն պես էլ մի ջազ գային մա կար դա կում: 

Գործընկերայինհարաբերություններիհաջողվածփորձառանցքայինտեղեկատուներըհամարումեն,օրի-

նակ, 2016թ. Ջերմուկի, Չարենցավանի և Ծաղկաձորի երիտասարդության համար իրականցված ծրագրի

ընթացքումՋերմուկիուՉարենցավանիերիտասարդներիհամատեղծրագրիմշակումը,որնիրականցման

ենթակաէ2017թվականին:Ըստհետազոտությանմասնակիցների՝հաջողվածփորձէԳյումրուուԱրցախի

երիտասարդներիհամագործակցությունըԳյումրու«Մեկբացիկ,մեկտուն»ծրագրիշրջանակներում:Առանց-

քայինտեղեկատոիխոսքերով՝ՄայրաքաղաքիծրագրիշրջանակներումԱրցախիերիտասարդականՀԿ-ների

ներկայացուցիչներըգնելենշուրջ100բացիկ՝խոստանալովվաճառելբացիկներըԱրցախումևստացված

միջոցներըուղարկելԳյումրի:

Չարենցավանի երիտասարդական ոլորտի ներկայացուցիչները դեռևս նոր պետք է պլանավորեն աշխա-

տանքներըհամագործակցությանառումով,սակայնՀԿներկայացուցիչըկարծիքհայտնեց,որնախընտրումէ

համագործկացությանվրածախսվողգումարներըընդհանրապեսներդնելսեփականհամայնքիզարգացմա-

նը,քանիոր,ըստիրկարծիքի,յուրաքանչյուրհամայնքտարբերվումէ,կարիքներըտարբերեն:Անոամենայ-

նիվ,ունեցելենհամագործակցությանփորձՎրաստանիևԼեհաստանիհետ,ուստիՄայրաքաղաքըկարողէ

հարմարառիթհանդիսանալտեղիՀԿներկայացուցիչներիհամարառանցլրացուցիչճանապարհածախսերի

այլքաղաքների,երկրներիհետհամագործակցելուհամար:

Գյումրու երիտասարդականոլորտիներկայացուցչիխոսքերով՝Մայրաքաղաքի շրջանակներում եղել էայլ

երկրներիմշակույթներիհետշփում,ինչիկարիքն,իրկարծիքովԳյումրիումմիշտկա.

«Ա մե րի կա ցի դաշ նա կա հար ներ, իրան ցի երգ չու հի ներ, իրենց ար վես տը.. իրենք եկել են Գյում րի, Եր ևան, առա

ջար կել ենք Եր ևա նից բա ցի նաև Գյում րիում ու նե նա հա մերգ, Ֆրան կո ֆո նիայի օրե րի շր ջա նակ նե րում ֆրան

սիացի ներն են եկել, Եվ րո պայի օրե րին եվ րո պա ցի ներն են եկել տար բեր եվ րո պա կան երկր նե րից, բայց միշտ 

դա պա կաս է եղել», առանցքայինտեղեկատոիհետհարցազրույցիցմեջբերում:

Գյումրուներկայացուցիչընաևնշեց,որՄայրաքաղաքիկարգավիճակըտարբերտեղականումիջազգային

կազմակերպութուններիհետհամագործակցությանհնարավորություննէ.

«ԹումոկենտրոնըոտքդրեցայստարիԳյումրի,ուդաեղավԵրիտասարդականմայրաքաղաքհռչակվելուց

հետո»,-առանցքայինտեղեկատոիհետհարցազրույցիցմեջբերում:

Իհարկեչենքկարողպնդել,որդաեղելէծրագրիազեցությանարդյունքում,բայցկարողենքփաստել,որ

Մայրաքաղաքիծրագրիներդրումնէայն,որխթանելէմայրաքաղաքհռչակվածքաղաքումայլդոնորների

կողմիցծրագրերիրականացնելուն:

Գ) «Խ րա խու սել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քային իշ խա նու թյուն նե րին՝ տե սա կան մա կար-

դա կում մշա կել երի տա սար դա կան քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման ար դիական և ար դյու նա վետ 

մո դել»: 

Խոսելովտեղականերիտասարդականքաղաքականությանմշակմանմասին՝պետքէնշել,որայնկախված

էառաջին հերթին քաղաքի երիտասարդական ոլորտի ներկայացուցիչների կամքից, դրդապատճառներից,

ենթադրումէինքնուրույնֆոնդահայթայթումկամֆինանսավորում,ևհետազոտությանմասնակիցներիխոս-

քերով՝որևէտեղգրավորարձանագրությունչկաայնմասին,որայդգործընթացումքաղաքականությանմշա-

կողներըհաշվետուենՀՀսպորտիևերիտասարդությանհար ցե րինախարարությանը:

2016թ.Երիտասարդականմայրաքաղաքծրագրիիրականացմանժամանակ,ինչպեսնշում էառանցքային

տեղեկատուն, երիտասարդականՀԿ ներկայացուցիչները որոշեցին, որԳյումրի քաղաքը, լինելով երիտա-
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սարդությանթվովերկրորդկենտրոնըՀայաստանում,կարիքունիտեղականերիտասարդականքաղաքակա-

նության,որըմշակելուհամարՀԿ-ներիկողմիցիրականացվելէմիջազգայինդոնորկազմակերպությունների

միջոցներիներգրավում:

ՏեղականքաղաքականությանմշակմանԳյումրուփորձըցույցէտալիս,որզարգացածՀԿդաշտըհնարա-

վորություններէստեղծումքաղաքումգործնականփոփոխությունների՝միաժամանակմոբիլիզացնելովՏԻՄ,

Նախարարության,ՀԿդաշտիումիջազգայինդոնորներիմասկացությունը,ներդրումներըևռեսուրսները:

Թեպետկանոնակարգինպատակներիցէհանդիսանումտեղականերիտասարդականքաղաքականություննե-

րիմշակմանխթանումը,այնոամենայնիվ,ինչպեսնշումենծրագրիկազմակերպիչները,ծրագիրըթիրախավո-

րումէքաղաքիՏԻՄներկայացուցիչներիկողմիցնշվածնպատակները:Օրինակ՝ՍիսիանիևՍտեփանավանի

դեպքումՏԻՄներկայացուցիչներըցանկությունչենհայտնելտեղականերիտասարդականքաղաքականու-

թյունմշակել,այնինչԳյումրիումՀԿոլորտնինքն է սկսելաշխատանքներնախաձեռնելայդուղղությամբ:

Արդյունքումմշակվելենհետևյալփաստաթղթերը՝«ԳյումրուԵրիտասարդկանքաղաքականությանհայեցա-

կարգ»,«ԳյումրուԵրիտասարդկանքաղաքականությանռազմավարություն»,«ԳյումրուԵրիտասարդկանքա-

ղաքականությանգործողություններիծրագիր»:ՄշակվածփաստաթղթերինախագծերնուղարկվելենՍԵՀՆ

փորձագիտականկարծիքստանալուհամար,սակայն,ինչպեսնշումենառանցքայինտեղեկատուները,որևէ

տեղամրագրվածչէ,որՆախարարությանկարծիքըպետքէհաշվիառնվի.դահանդիսանումէքաղաքային

իշխանությունների,ավագանուտնօրինությանտակգտնվողհարց:Նշենքնաև,որայդփաստաթղթերիմշակ-

մանհամարՍԵՀՆդրամաշնորհէտրամադրելտեղականՀԿ-ին:Գյումրիումտեղականերիտասարդականքա-

ղաքականությանըվերաբերողփաստաթղթերըմշակվելենտեղականերիտասարդներիշրջանումկարիքների

գնահատմանհետազոտությանարդյունքներիհիմանվրա,մշակմանաշխատանքներումմասնակցելեննաև

քաղաքապետարանիներկայացուցիչները:

ՔանիորԳյումրիումքաղաքականությունընորէմշակվել,չկանքաղաքականությանիրակացմանշոշափելի

արդյունքներ:Չարենցավանիերիտասարդականոլորտիներկայացուցիչներըընդհանրապեստեղեկացված

չէինտեղականքաղաքականությանմշակմանհանգամանքիմասին:

Դ) Նպաս տել մար զե րում երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և են թա կա ռույց նե րի զար գաց մա-

նը: 

Առանցքայինտեղեկատուներընշումեն,որքաղաքումծրագրերիրականցնելըենթակառույցներիանուղղակի

զարգացմաննէտանում,նրանցխոսքերով,օրինակ,եթեհյուրանոցումիրականացվումէմիջոցառում,դրա

համարհյուրանոցինվճարումեն,կամթեօտարերկրյաքաղաքացիներենմասնակցումծրագրերին,քաղա-

քումգումարենծախսում,հուշանվերներենգնումևայլն:

Մայրաքաղաքի երեք տարիների ընթացքում իրականցվել են առավելապես երիտասարդական ՀԿ դաշտի

զարգացմաննուղղվածաշխատանքներ,որոնքուղղեկցվելենհամայնքներումՀԿ-ներիստեղծմամբ,առկա

ՀԿ-ներիվերապատրաստումներովևդրամաշնորհներիտրամադրմամբ:

ՈլորտիներկայացուցիչներըՄայրաքաղաքիծրագրիանմիջականնպատակէինհամարումերիտասարդա-

կան կազմակերպությունների զարգացումը, ինչի ներքո հասկանում էին համայնքում անհրաժեշտության

դեպքումերիտասարդներինդրդելՀԿստեղծելու,վերապատրաստումներիմիջոցովդրամաշնորներշահելու

գործնականգիտելիքների,Առցանցդրամաշնորհայինհամակարգիցօգտվելուհմտությունների,ինչպեսնաև

ուղղակիորենդրամաշնորհներիտրամադրում:Օրինակ՝ՍիսիանքաղաքումՄայրաքաղաքիշրջանակներում

բացվել եներիտասարդականհասարակականկազմակերպություններ:ՔաղաքիՀԿ-ներըստացել ենդրա-

մաշնորհներ:2014թ.-ինՍիսիանիՀԿ-ներըստացելենընդհանուրթվով9դրամաշնորհ,2015թ.Ստեփանա-

վանիՀԿ-ները՝12,իսկ2016թ.Գյումրուհասարակականկազմակերպություններըշահելեն14դրամաշնորհ:

Մայրաքաղաքիշրջանակենորւմերիտասարդականոլորտիներկայացուցիչներիհամարիրականցվելենֆոն-

դահայթայթման,իրազեկվածությանբարձրացման,կարողություններիզարգացմանդասընթացներ,երիտա-

սարդականաշխատողներիվերապարաստում:

Առանցքայինտեղեկատուներիհետհարցազրույցներըցույցենտալիս,որմայրաքաղաքընպաստումէքա-

ղաքումերիտասարդներիակտիվացմանը,բազմաբնույթմիջոցառումներինմանսկացությանբարձրացմանը,

սակայն,քանիորհաշվետվություններըտարբերհիմքերովենմասնակցությունցույցտվել,հնարավորչէճշգ-

րիտպատկերացում կազմել երիտասարդականաշխատանքներին երիտասարդների իրական մասնակցու-
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թյանձևերիևքանակիմասին:

Մայրաքաղաքընպաստումէքաղաքմուտքգործողֆինանսականմիջոցներիմեծացմանը,ինչպեսնաևհնա-

րավորությունէտալիսբացահայտելուքաղաքիենթակառուցվածքիառավելություններնութերությունները:

ԾրագիրընպաստումէքաղաքիՀԿդաշտիզարգացմանը,ինչպեսնաևթույլէտալիսբացահայտելենթակա-

ռուցվածքներիխնդիրները:

ԾրագիրնունիշոշափելիարդյունքներՀԿ-ներիմիջևհամագործակցությանբարձրացմանհարցում,սակայն

քաղաքներիմիջևհամագործակցությանօրինակներնաչքիչենընկնում:

Մայրաքաղաքի շրջանակներում եղել էտեղականքաղաքականությանմշակմանդեպքտեղականՀԿ-ների

նախաձեռությամբ:

ԿառավարությանՌազմավարությանՏարածքային համաչափզարգացմանհիմնախնդիրների հետՄայրա-

քաղաքինպատակներիհամեմատությունըթույլէտալիսեզրակացնել,ործրագիրըհամահունչէայդխնդիր-

ներինևորդեգրելէհամաչափզարգացմանմոտեցում:

Ծ րագ րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը Ռազ մա վա րու թյան նպա տա կին և գե րա կա յու թյուն նե րին

Ծրագրի համապատասխանությունը Ռազմավարության նպատակին: «9. Ռազմավարության նպատակն է

բարձրացնելերիտասարդներիքաղաքական,տնտեսականևմշակութայինկյանքինմաս նակ ցու թյան աս-

տի ճա նը, փաստարկված և իրատեսական լուծումներառաջարկել երիտասարդների զբաղվածության, սո-

ցիալ-տնտեսականխնդիրներիհաղթահարմանուղղությամբ,խթանելառողջապրելակերպը,նպաստելհոգ-

ևոր-մշակութայինարժեքներիզարգացմանըևռազմահայրենասիրականդաստիարակությանը,ինչպեսնաև

ապա հո վելկրթությանշարունակականությունըևոչֆորմալկրթությանճանաչելիությունը:Սույնռազմավա-

րությանմեջերիտասարդություննանմիջականշահառուէևծավալվողգործընթացներումիրավանդըներդ-

նողկարևորմասնակից»:

ԲունՄայրաքաղաքիծրագիրընշվածնպատակինուղղվածէիրդրույթերով,ինչպեսօրինակ՝դրույթ1.1-ը

սահմանումէ,ործրագրիշրջանակներումՄայրաքաղաքհռչակվածքաղաքըհնարավորությունէստանում

այդմեկտարվաընթացքումիրականացնելուերիտասարդներիսոցիալական,տնտեսական,քաղաքական,

մշակութային,մարզականակտիվությանընպաստողծրագրեր:Այսինքն,եթեքաղաքը,օգտվելովիրհնարա-

վորություններից,ծրագրերիրականացնինշվածոլորտներում,դրանովիսկկապահովիառնվազնտեղական

երիտասարդներիմասնակցությանաստիճանիբարձրացումը:

ՌազմավարությաննպատակիմյուսհատվածներինկարողենուղղվածլինելՄայրաքաղաքիշրջանակներում

իրականացվածծրագրերըևհենցՄայրաքաղաքիկարգավիճակը:Օրինակ,ինչպեսԳյումրուդեպքում,քա-

ղաքըդառնումէգրավիչարտաքինտնտեսականուկրթականմիջավայրիհամար,առողջապրելակերպին

ուղղված՝իրականցվումենբազմաթիվսպորտայինմիջոցառումներ:Կրթությանշարունակականությանուղ-

ղությամբիրականցվումեներիտասարդականոլորտիներկայացուցիչներիհամարկարողություններիզար-

գացմանդասընթացներ:

Ինչվերաբերումէնպատակիայնհատվածին,որերիտասարդությունըհանդիսանումէՌազմավարությանան-

միջականշահառու,անհրաժեշտէնշել,որՄայրաքաղաքիշրջանակներումՆախարարությունըաշխատում

էանմիջականորենՏԻՄևերիտասարդականկազմակերպություններիհետ:Մայրաքաղաքիշրջանակներում

անմիջականորեներիտասարդներիներգրավումըտեղիէունենումՀԿ-ներիկողմիցիրականցվողծրագրերի

միջոցառումներումմասնակցությանտեսքով:ԸստՄայրաքաղաքիկանոնակարգի7՝Մրցույթիժամանակհաշ-

վիէառնվումե)կետով՝մարզիևքաղաքիհասարակականկյանքումերիտասարդականկազմակերպություն-

ներիևնախաձեռնություններիներգրավվածությունը,ը)կետով՝տեղականինքնակառավարմանմարմիննե-

րումերիտասարդներիներգրավվածությանաստիճանը:

Ընդորումհատկանշականէ,որԳյումրիում,առանցքայինտեղեկատոիխոսքերով,Մայրաքաղաքիշրջանակ-

ներումերիտասարդներիշրջանումձևավորվելէկամավորությանմշակույթը:

Ծ րագ րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը գե րա կա յու թյա նը: Ռազմավարության շրջանակներում գնումներով

իրականացվածևդրամաշնորհայինծրագրերիհասանելիհաշվետվություններիուսումնասիրությանուհա-

7 «8.Դիմումներիգնահատում»բաժին:
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մադրությանհիմանվրաիրականցվելէծրագրերիմոնիթորինգ,որիարդյունքներիմիջոցովփորձենքհասկա-

նալծրագրերի՝գերակայություններիևմիջոցառումներիմիջևբաշխմանընդհանուրմիտումները:

2014-2015թթ.ընթացքումՌազմավարությանմիջոցառումներիշրջանակներումՀԿ-ներիկողմիցիրականցվել

է175ծրագիրառցանցդրամաշնորհայինհամակարգիմիջոցով,որոնցից52-ը՝Երիտասարդականմայրաքա-

ղաքհռչակվածքաղաքներումհամապատասխանտարիներին:

Աղյուսակ 13. 2014-2015թթ. ըն թաց քում իրա կանց ված ծրագ րե րը 

Սիսիան Ստեփանավան Գյումրի Այլվայրեր Ընդամենը

Տարի 2014 13 1 5 29 48

2015 0 20 3 31 54

2016 2 0 19 18 39

Ընդամենը 15 21 27 112 175

Առանձին դիտարկենք, թե այդ ծրագրերը Ռազմավարության որ գերակայությանն են համապատասխա-

նել: Հարկ է նշել, որ եղել են ծրագրեր, որոնք միաժամանակ մի քանի գերակայության են ուղղված եղել:

Այդպատճառովտորևներքայացվողաղյուսակումնշվածէդեպքերիևծրագրերիգումարըառանձինառան-

ձին:Առավելմեծթվովծրագրերուղղվածենեղելառաջինգերակայությանը՝թվով32ծրագիր,ընդհանուրի

62%-ը:Առավելքիչթվովծրագրերիրականացվելէուղղվածհինգերորդգերակայությանը՝5,ինչըկազմումէ

ընդհանուրծրագրերի10%-ըմիայն:

Աղյուսակ 14. Յու րա քան չյուր գե րա կա յու թյանն ուղղ ված ծրագ րե րի բաշ խումն՝ ըստ մայ րա քա ղաք նե րի

Դեպքերիքանակ Ընդամենը

 Սիսիան Ստեփանավան Գյումրի Ընդամենը %

Գերակայություն1.Քաղաքական,տնտեսա-
կան,մշակութայինկյանքիներիտասարդ-
ներիմասնակցությանգործընթացների
խթանում

5 10 17 32 61.5

Գերակայություն2.Երիտասարդներիսո-
ցիալ-տնտեսականևզբաղվածությանհիմ-
նախնդիրներ

1 6 3 10 19.2

Գերակայություն3.Երիտասարդներիշրջա-
նումառողջապրելակերպիխթանում

4 3 1 8 15.4

Գերակայություն4.Երիտասարդներիհոգ-
ևոր-մշակութայինարժեքներիզարգացում
ևռազմահայրենասիրականդաստիարա-
կություն

2 6 3 11 21.2

Գերակայություն5.Կրթությանշարունակա-
կանությունըևոչֆորմալկրթությանճանա-
չելիությունը

3 0 2 5 9.6

Ըն դա մե նը դեպքերի քա նակ 15 25 26 66 126.9

Ըն դա մե նը ծրագրերի քա նակ 13 20 19 52 100

 Այս պի սով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Մայ րա քա ղա քը հա մա պա տաս խա նում է Ռազ մա վա րու թյան նպա տակ

նե րին և որոշ չա փով ծած կում է Ռազ մա վա րու թյան մի ջո ցա ռում ներն իր իրա կա նաց րած ծրագ րե րով, ուս տի 

Ռազ մա վա րու թյան մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման տե սան կյու նից Մայ րա քա ղա քը կրում է կար ևոր դե րա

կա տա րում: 

Ե րի տա սար դա կան մայ րա քա ղաքն ու նի իր կա նո նադ րու թյու նը, իրա կա նաց վում է որ պես ծրա գիր, սա կայն 

երի տա սար դա կան մայ րա քա ղա քի ամ փոփ տվյալ նե րի հա վա քագ րում չի իրա կա նաց վում, և Նա խա րա րու

թյան հաշ վետ վու թյուն նե րում հի շա տակ վում են միայն Մայ րա քա ղա քի մր ցույ թի կազ մա կերպ ման, հաղ թո ղի 

ճա նաչ ման, բաց մանփակ ման արա րո ղու թյուն նե րին ուղղ ված ծրագ րեր, սա կայն հաշ վետ վու թյուն այն մա սին, 

թե հենց երի տա սար դա կան մայ րա քա ղա քի շր ջա նակ նե րում կոնկ րետ քա ղա քում որ ծրագ րերն են իրա կանց
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վել, ինչ ար դյունք է եղել, քա նի երի տա սարդ է ներգ րավ ված եղել, որ պես այդ պի սին չի կազմ վում, ին չը խո չըն

դո տում է ծրագ րի իրա կան ազ դե ցու թյան գնա հատ մա նը:

 

Ա ռա ջար կու թյուն ներ

Հիմնվելով ծրագրի գնահատման արդյունքների, ոլորտի ներկայացուցիչների ներկայացրած կարծիքների

վրա՝ուղղվածՄայրաքաղաքծրագրիհետագաբարելավմանը,առաջարկումենք՝

l Կանոնադրությանմեջավելացնելևմանրամասննկարագրելծրագրիընթացքումհաշվետվողակա-

նությանութափանցիկությանապահովմանմեխանիզմները,

l Ուսումնասիրելքաղաքումիրականացվողծրագրերի՝քաղաքիկարիքներինհամապատասխանելու

հնարավորություններըևհեռանկարները,

l Ապահովելծրագրիիրականացմանշրջանակներումմիջգերատեսչականհամագործակցություն,ինչը

թույլկտաունենալմիևնույնխնդրինուղղվածծրագրերիհամագործակցությանհնարավորություն,

միևնույնքաղաքումիրականցվողծրագրերիտվյալներիփոխանակմանտիրույթ,

l Քանիործրագիրնիրնպատակներովուկատարածաշխատանքներովհամապատասխանումէտա-

րածքայինհամաչափզարգացմանխնդիրներին,կարիքկամիջգերատեսչականհամագործակցության

կամծրագրի՝ավելիօպերացիոնալվերամշակման,

l Թեպետյուրաքանչյուրքաղաքիդեպքումցուցաբերվումէանհատականմոտեցում,այնոամենայնիվ,

բացիֆինանսականչափանիշներիբավարարումից,անհրաժեշտէնաևունենալծրագրայինբնու-

թագրիչներիևցուցիչներիհամախումբ,

l Անհրաժեշտէսահմանելընդհանուրծրագրիմոնիթորինգիպլան,հաշվետվությանձևաչափ՝հիմվելով

առանձինծրագրերիհաշվետվություններիվրա,ինչըթույլկտաընթացիկևվերջնականմոնիտորինգ

իրականացնել,

l Ինչպեսնաևանհրաժեշտէծրագրայինհաշվետվություններիհանձնմանձևաչափըվերամշակել՝այն

դարձնելովառավելմանրամասն,որտեղներկայացվածկլինենծրագրիբոլորբաղադրիչները՝իրենց

ցուցիչներով8:

2. «Ե րի տա սարդ ըն տա նի քին՝ մատ չե լի բնա կա րան» պե տա կան նպա տա կային 

ծրագ րի պայ ման նե րի բա րե լավ ման նպա տա կով առա ջար կու թյուն ներ ՀՀ կա ռա վա-

րու թյուն ներ կա յաց նե լը» ծրագ րի գնա հա տում 

Ծ րագ րի նկա րա գիր 

Գոր ծո ղու թյան հա կիրճ նկա րա գիր, նպա տակն ու խն դիր նե րը

Մշտապեսգործողֆինանսատնտեսականնախարարականկոմիտեի2013թվականինոյեմբերի21-ի№23.16/

[178214]-13արձանագրության4-րդկետիհամաձայն՝ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության2010

թվականիհունվարի29-ի№98-ՆորոշմանմեջփոփոխություններկատարելումասինՀՀկառավարության

որոշմաննախագծիքննարկմանհարցըհետաձգվելէևառաջարկվելէՀՀկենտրոնականբանկինախագա-

հինքննարկելհիփոթեքայինվարկավորմանծրագրերի(«Ազգայինհիփոթեքայինընկերություն»ՎՎԿՓԲԸ-ի

և«Բնակարաներիտասարդներին»ՎՎԿՓԲԸ-իկողմիցիրականացվողծրագրեր)հայեցակարգայինմոտե-

ցումները, դրանց շրջանակներում վարվող քաղաքականության միասնականացմանև 2 ընկերությունների

միացմանհարցնուհամապատասխանառաջարկներըներկայացնելՀՀվարչապետին:

Նպատակնէեղելերիտասարդընտանիքներինբնակարաններովապահովելուծրագրիպայմաններիբարե-

լավումը:

 Գոր ծո ղու թյուն իրա կա նաց նող նե րը՝

8 ԵՈՒԻ-իկողմիցմշակվելէծրագրերիմոնիթորինգիբազա՝առաջարկվողցուցիչներով,որըկարելիէկիրառել
հետագայում:
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ՀՀսպորտիևերիտասարդությանհարցերինախարարություն,ՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինա-

խարարություն,ԵՄԻԿ(համաձայնությամբ),պետականկառավարմանմարմիններ:

Ընտր ված միավո րի տե սակ՝ծրագրիմշակում

Ի րա կա նաց ման ժամ կետ ներ՝2014-2017թթ.

 Գոր ծո ղու թյան թի րա խը՝ ՀՀերիտասարդընտանիքներ

 Գոր ծո ղու թյան ար դյունք ներ: Իրականցվելենծրագրիպայմաններիփոփոխություն.տարիքայինշեմըընդ-

հանուր60-իցբարձրացելէ65,սուբսիդավորվողգումարը՝11.2մլն.-իցդարձավ17.5մլն.դրամ,բնակարանի

առավելագույնարժեքը՝25մլն.դրամ:

Ծրագրիգնահատմանմեթոդաբանությունը

Նպատակ:Գնահատելիրականացվածգործողությանարդյունավետությունըևպարզելմիջոցառումներիհա-

մապատասխանությունըՌազմավարականնպատակներին:

Գործողությանգնահատմանընթացքումնախատեսվումէպատասխանելհետևյալհարցերին՝

1. Որո՞նքենեղելգործողությանսկզբնականնպատակը,խնդիրներնուակնկալվողարդյունքըկազմա-

կերպչիուիրականացնող(ներ)իկողմից,

2. Որքանո՞վէգործողություննիրնպատակով,խնդիրներով,ակնկալվողարդյունքովհամապատասխա-

նումՌազմավարությաննպատակին,

3. ՈրքանովէառնչվումՌազմավարությանհամապատասխանգերակայությանը,որիներքոնախատես-

վածէեղելիրականացնել,

4. Ի՞նչհիմնականխոչընդոտներենհանդիպելգործողությանիրականացմանժամանակ,

5. Արդյոքեղե՞լենփոփոխություններ՝նախատեսվածգործողություններիկատարմանժամանակ,ինչ-

պե՞սենդրանքկատարվել,

6. Որքանո՞վէգործողությունըհաջողվել՝նախատեսվածխնդիրներիիրականացմանհարցում:

7. Արդյո՞քնախատեսվածխնդիրներըթույլենտվելհասնելցանկալիարդյունքին,

8. Հաշվիառնելովգործողությաններկայիսարդյունքը՝գործողությանշարունակությանդեպքումի՞նչ

փոփոխություններեննախատեսվում:Եթեայդպիսիքկան,ինչպե՞սենդրանքիրականացվելու,

Նպատակներինհասնելուհամարկիրառվելենտեղեկատվությանստացմանհետևյալմեթոդները՝

l առանցքայինտեղեկատոիհետանհատականհարցազրույց,

l փաստաթղթերիուսումնասիրություն՝

o Հայաստանիհանրապետությանկառավարության2010թվականիհունվարի29-իN98որոշում,

o ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության2010թվականինոյեմբերի10-իN1470որո-

շում,

o «Երիտասարդընտանիքին՝մատչելիբնակարան»պետականնպատակայինծրագրիվերաբե-

րյալամփոփտեղեկատվություն:

Ծ րագ րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տում

Սկզբնականնպատակը,խնդիրներնուակնկալվողարդյունքը՝ըստգործողություննիրականացնողների

Հայաստանիհանրապետությանկառավարության2010թվականիհունվարի29-իN98որոշմամբհաստատ-

վեց «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան»պետական նպատակային ծրագիրը, որը «նպատա-

կաուղղվածէիրավական,ֆինանսականևկազմակերպչականհամապատասխանմեխանիզմներիներդրման

միջոցովբնակարանայինպայմաններիբարելավմանկարիքունեցողերիտասարդընտանիքներինպետական

աջակցությանտրամադրմանը»9:

Համաձայնմիևնույնփաստաթղթի՝«ծրագրումկիրառվողհասկացություններնունենհետևյալիմաստները`

9 http://www.minsportyouth.am/files/post/1457767346-98-N.pdf,էջ2:
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1)երիտասարդ`ՀայաստանիՀանրապետության18-30(ներառյալ)տարեկանքաղաքացիները,

2)երիտասարդընտանիք`ընտանիք,որտեղամուսիններիցառնվազնմեկըերիտասարդէ,կամերեխա

ունեցողմիայնակծնող,որիտարիքըչիգերազանցում30-ը(ներառյալ),

3)պետականաջակցություն`ծրագրիշրջանակներումշահառուներինտրամադրվողֆինանսական

աջակցություն,

4)շահառու`ծրագրինմասնակցելուիրավունքստացածերիտասարդընտանիք:

Ծրագրիշահառուկարողենլինելայներիտասարդընտանիքները,որտեղամուսիններիգումարայինտարի-

քըչիգերազանցում60-ը,ևմիևնույնժամանակընտանիքիանդամներիցոչմեկիտարիքըչիգերազանցում

35-ը(ներառյալ)կամերեխաունեցողմիայնակծնող,որիտարիքըչիգերազանցում30-ը(ներառյալ)»:

«Ծրագրինպատակըերիտասարդընտանիքներիբնակարանային (բնակելիտան)խնդիրներիհաղթահար-

մանուղղությամբպետականաջակցությանարդյունավետհամակարգիներդրումնէ»:

Ծրագրիտեսլականն է եղել «Ծրագրի իրականացումը կնպաստի երկրում ժողովրդագրական իրավիճակի

բարելավմանը,արտագաղթինվազմանը,ներքինմիգրացիոնհոսքերիկառավարմանը,հիփոթեքայինվար-

կավորմանհամակարգիզարգացմանը:Միևնույնժամանակծրագիրըխթանկհանդիսանաբնակարանային

շինարարությանևլրացուցիչաշխատատեղերիստեղծմանհամար»:

 Գոր ծո ղու թյան իրա կա նաց ման ըն թաց քը

 Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2010 թվա կա նի հուն վա րի 29 -ի N98 որոշ մամբ10՝ երի-

տա սարդ նե րին բնա կա րա նային պայ ման նե րի բա րե լավ ման օժան դա կու թյու նը նա խա տես ված է եղել 

տրա մադ րել հետ ևյալ «պայ ման նե րով՝

1)հիփոթեքայինվարկըտրամադրվելուէառնվազն10տարիմարմանժամկետով,10.5-11տոկոսով,որից2

տոկոսըկսուբսիդավորիպետությունը(այսինքն`վարկառոիհամարվարկիտոկոսըկլինի8,5-9տոկոս),

2)բնակարանիգինըԵրևանումևՀայաստանիՀանրապետությանմարզերումչիկարողգերազանցել16մլն.

դրամը:Թե՛Երևանի,թե՛մարզերիհամարկանխավճարըկազմելուէբնակարանիարժեքիառնվազն30տո-

կոսը»:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2010 թվա կա նի նոյեմ բե րի 10 -ի N1470 որոշ ման11 մեջ 

ար դեն նշ վում են մի շարք փո փո խու թյուն ներ, որոն ցից մաս նա վո րա պես հարկ ենք հա մա րում առանձ-

նաց նել՝

«բ.հինգերորդպարբերության1-ինկետը«կլինի8.5-9տոկոս»բառերիցհետո լրացնել«իսկՀայաստանի

Հանրապետությանմարզերումտրամադրվածհիփոթեքայինվարկերիհամարպետությունըկսուբսիդավորի4

տոկոսը(այսինքն`ՀայաստանիՀանրապետությանմարզերումվարկառոիհամարվարկիտոկոսըկլինի6.5-7

տոկոս)»,որովմարզերումսուբսիդավորվողմասըկազմումէ2%-իփոխարեն4%:

«3)ՀայաստանիՀանրապետությանմարզերումտրամադրվածհիփոթեքայինվարկերիկանխավճարըկարող

է կազմելձեռքբերվողբնակելիտանկամբնակարանիարժեքիառնվազն10տոկոսը»՝ համապատասխան

պայմաններիապահովմանդեպքում:

Համաձայն«Երիտասարդընտանիքին՝մատչելիբնակարան»պետականնպատակայինծրագրիվերաբերյալ

ամփոփտեղեկատվության12»՝տարբերտարիներինվերաֆինանսավորումներըիրականցվելենհետևյալծա-

վալներով(ամենտարվադեկտեմբերի31-իդրույթմաբ)՝

10 Նույնը,էջ6:

11 http://www.minsportyouth.am/files/post/1457767777-1470verchnakan.pdf

12 http://www.minsportyouth.am/files/post/1457764986-texekatv-matcheli.pdf
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Աղյուսակ 15. «Ե րի տա սարդ ըն տա նի քին՝ մատ չե լի բնա կա րան» պե տա կան նպա տա կային ծրագ րի շր ջա նակ նե-

րում իրա կա նաց ված պե տա կան ֆի նան սա վոր ման բաշ խու մը

Տարի Վարկերիքա-
նակ

Ծավալ(մլրդ. 
ՀՀդրամ)

որոնցից՝Երևանում որոնցից՝մարզերում

Վարկերիքա-
նակ

Ծավալ(մլրդ.ՀՀ
դրամ)

Վարկերիքա-
նակ

Ծավալ(մլրդ. 
ՀՀդրամ)

2010 223 1.789 147 1.383մլրդ. 76 0.406

2011 642 4.868 346 3.160 296 1.708

 2012 1011 7.599 507 4.607 504 2.992

2013 1336 10.025 647 5.876 689 4.149

2014 1706 12.796 825 7.526 881 5.270

2015 1978 14.815 937 8.555 1041 6.260

2016 2022 15.128 958 8.742 1064 6.386

Նույնփաստաթղթումնշվումէ՝«ԾրագրիպայմաններիբարելավմաննպատակովՀայաստանիՀանրապետու-

թյանսպորտիևերիտասարդությանհարցերինախարարությունը2013թվականինմշակել,շահագրգիռմար-

միններիհետքննարկելևՀՀկառավարությունէերկայացրելՀայաստանիՀանրապետությանկառավարու-

թյան2010թվականիհունվարի29-ի№98-ՆորոշմանմեջփոփոխություններկատարելումասինՀայաստանի

Հանրապետությանկառավարությանորոշմաննախագիծը:Առաջարկվելէվերանայելերիտասարդընտանիքի

գումարայինտարիքիսահմանափակումը՝60-իցբարձրացնելովմինչև65տարեկան՝միևնույնժամանակվե-

րինտարիքայինշեմըթողնելովանփոփոխ՝35տարեկան,ևվերանայելձեռքբերվողբնակարանիառավելա-

գույնարժեքը՝16մլն.ՀՀդրամիցայնդարձնելով18մլն.ՀՀդրամ:

Մշտապեսգործողֆինանսատնտեսականնախարարականկոմիտեի2013թվականինոյեմբերի21-ի№23.16/

[178214]-13արձանագրության4-րդկետիհամաձայն՝ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության2010

թվականիհունվարի29-ի№98-ՆորոշմանմեջփոփոխություններկատարելումասինՀայաստանիՀանրա-

պետությանկառավարությանորոշմաննախագծիքննարկմանհարցըհետաձգվելէ,ևառաջարկվելէՀայաս-

տանիՀանրապետությանկենտրոնականբանկինախագահինքննարկելհիփոթեքայինվարկավորմանծրագ-

րերի(«Ազգայինհիփոթեքայինընկերություն»ՎՎԿ»ՓԲԸ-իև«Բնակարաներիտասարդներին»ՎՎԿ»ՓԲԸ13-ի

կողմիցիրականացվողծրագրերի)հայեցակարգայինմոտեցումները,դրանցշրջանակներումվարվողքաղա-

քականությանմիասնականացմանև2ընկերություններիմիացմանհարցնուհամապատասխանառաջարկ-

ներըներկայացնելՀայաստանիՀանրապետությանվարչապետին»:

ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության2016թվականիմարտի17-իN303-Ն14որոշմանհամաձայն՝

որոշակիփոփոխություններ են իրականցվել «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան»պետական

նպատակայինծրագրիմեջ,մասնավորապեսհարկենքհամարումհիշատակելհետևյալները՝

«1)Iբաժնի2-րդպարբերության՝

ա.1-ինկետում«18-30»թվերըփոխարինել«18-35»թվերով,

բ.2-րդկետըշարադրելհետևյալխմբագրությամբ.

«երիտասարդընտանիք՝ընտանիք,որտեղամուսիններըերիտասարդեն,ևվերջիններիստարիքներիգու-

մարըչիգերազանցում65-ը,կամերեխաունեցողերիտասարդմիայնակծնող»,

2)IVբաժնի`

ա.3-րդպարբերությունում«16.000.000»թիվըփոխարինել«25.000.000»թվով,

բ.4-րդպարբերության3-րդկետի«ա»ենթակետում«11.200.000»թիվըփոխարինել«17.500.000»թվով»:

13 «Բնակարաներիտասարդներին»վերաֆինանսավորումիրականացնողվարկայինկազմակերպությունը
հիմնադրվելէՀայաստանիՀանրապետությանԿենտրոնականբանկիկողմից2010թվականիփետրվարին`որպես
ունիվերսալվարկայինկազմակերպություն:Այնվերափոխվելէվերաֆինանսավորումիրականացնողվարկային
կազմակերպությանՀՀԿենտրոնականբանկինախագահի2011թ.-իդեկտեմբերի15-իթիվ1/1410Աորոշմամբ:

 http://www.hfyouth.am/am/about_us.html

14 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=104604
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Առանցքայինտեղեկատունպատմումէ,որ«Երիտասարդընտանիքին՝մատչելիբնակարան»ծրագրուման-

հրաժեշտություն է առաջացելփոփոխություն իրականցնելու երկու հիմնականպատճառով՝ ՀՀ սպորտի և

երիտասարդությանհարցերինախարարությունըբազմաթիվզանգերէստացելերիտասարդընտանիքներից

պայմաններիբարելավմանհարցով,մյուսկողմիցվերլուծություններըցույցենտվել,ործրագրիպահանջար-

կընվազելէ,ինչիմասինվկայումէստորևներկայացվածգծապատկերը15:

Գծապատկեր 3.   Վե րա ֆի նան սա վոր ված հի փո թե քային վար կե րի պորտ ֆե լի կա ռուց վածքն՝ ըստ ամիս նե րի

Գծապատկերիցտեսնումենք,ործրագիրը,մեկնարկելով2010թ.-ին,իրառաջինկտրուկաճնունեցելէ2011թ.

մարտամսին՝ունենալով59վերաֆինանսավորում՝429.9մլն.ՀՀդրամընդհանուրծավալով,ինչիցհետոհե-

տաքրքրույթուննիջելէ,ևունեցելէտատանումներ՝43վերաֆինանսավորում(337.1մլն.ՀՀդրամ)առավելա-

գույնվերինսահմանով:Այնուհետևտեսնումենք,որպատկերըկտրուկփոխվումէ2016թ.հուլիսամսվանից՝

ունենալով63վերաֆինանսավորում593.76մլն.ՀՀդրամծավալով:

Հաշվիառնելով,որտարիներիկտրվածքովհետաքրքրությունըծրագրինկատմամբաճելէ,ինչըարտահայտ-

վումէամենտարիտրամադրվածվարկերիքանակիմեծացմամբ,կարողենքասել,ործրագիրըծառայում

էիրնպատակին՝2016թ.-իդեկտեմբերի31-իտվյալներով8918երիտասարդընտանիքիաջակցածլինելով,

որոնցից4367-ը՝Երևանումև4551-ը՝ՀՀմարզերում:

2016թվականինծրագրինկատմամբհետաքրքրությանաճըցույցէտալիս,ործրագրումիրականացվածփո-

փոխություններըծառայելենիրենցնպատակին:

Առանցքային տեղեկատուի հետ հարցազրույցից պարզ դարձավ, որ փոփոխությունների կարիքը հիմնա-

վորվելէերկուպատճառով՝վերաֆինանսավորումիրակնացնողվարկայինկազմակերպությանվարածվի-

ճակագրությանհամաձայն՝նկատվելէծրագրինկատմամբհետաքրքրությանանկում,մյուսկողմիցՍԵՀՆ-ը

ստացելէբազմաթիվզանգերերիտասարդընտանիքներից՝համապատասխանփոփոխություններիիրակա-

նացմանառաջարկով:

Այնոամենայնիվ,Աղյուսակ15-ըցույցէտալիս,ործրագրինկատմամբհետաքրքրությունըտարեցտարիաճելէ:

Նմանատիպգործողություներիիրականացմանընթացակարգը

Ինչպեսպարզ դարձավառանցքայինտեղեկատոի հետ հարցազրույցից, փոփոխությունները հիմնված են

եղելվիճակագրությանուսումնասիրմանևշահառուների շրջանումառկադժգոհություններիվրա,սակայն

փոփոխութուններիառաջարկիմշակմանըշահառուներըանմիջականմասնակցությունչենունեցել:Գործըն-

թացումներգրավվածենեղելպատասխանատուկառույցները:ՆերգրավվածչենեղելնաևմասնավորևՀԿ

ոլորտներիներկայացուցիչները,ինչըցույցէտալիս,որտվյալգործողությունըմասնակցությանապահովում

չիենթադրում:

15 «Բնակարաներիտասարդներին»պաշտոնականկայքիՎերլուծություններիբաժին:http://www.hfyouth.am/am/
analytics.html
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Ծ րագ րի ֆի նան սա վո րում 

Ընդհանուրառմամբ,երիտասարդությանոլորտիհամարնախատեսվածբյուջեն16տարվակտրվածքովկազ-

մումէշուրջ827.1մլն.դրամ,որից457.3մլն.տրամադրվումէՖինանսներինախարարությանը՝որպես«Երի-

տասարդընտանիքինմատչելիբնակարան»ծրագրիհամաֆինանսավորող,8մլն.՝երիտասարդականծրագ-

րերիշրջանակներումթրաֆիքինգիդեմպայքարին,92մլն.՝«Արիտուն»ծրագրիշրջանակներումՍփյուռքի

երիտասարդության՝ Հայաստան ճանաչողական այցելություններին, 12 մլն.՝ Հայաստանում ինտելեկտոալ

խաղերիզարգացմանաջակցությաննպատակով,257.8մլն.տրամադրվումէՍպորտիևերիտասարդության

նախարարությանը,որիցէլբունՍԵՀՆտրամադրությանտակէ170.1մլն.դրամը,87.7մլն.-ննախատեսվածէ

այլընթացիկդրամաշնորհներիհամար:

Ա ռա ջար կու թյուն ներ

Հաշվիառնելովգնահատմանարդյունքները՝«Երիտասարդընտանիքինմատչելիբնակարան»ծրագրիբարե-

լավմաննպատակովառաջարկումենք՝

l Հետագափոփոխություններիժամանակհիմնվելոչմիայնհեռախոսազանգերիցստացվածտեղե-

կատվությանվրա,այլևիրականացնելծրագրիարդենշահառուհանդիսացողազդակիրընտանիքնե-

րիկարծիքըծրագրիվերաբերյալ,

l Իրականացնելվիճակագրականտվյալներիվերլուծութուն՝հասկանալուհամարծրագրիվերաֆինան-

սավորումներիքանակներիդինամիկանմիշարքսոցիալականևտնտեսականգործոններիհամա-

տեքստում,մասնավորապեսժամանակայինշարքերիուսումնասիրմանմոտեցմանկիրառմամբ:

3. «Գի տե լիք նե րի մր ցար շավ ընդ դեմ թրա ֆի քին գի»» ծրագ րի գնա հա տում 

Ծ րագ րի նկա րա գիր

Ծ րագ րի հիմ նախն դիրն ու նպա տակ(ներ )ը

ԲարձրացնելՍտեփանավանքաղաքի՝որպեսՀՀ2015թվականիերիտասարդականմայրաքաղաքի,երիտա-

սարդներիթրաֆիքինգիկանխարգելմանիմացությանմակարդակըդասընթացիևմրցակցայինխաղիմիջո-

ցով

 Գոր ծո ղու թյան իրա կա նաց նող նե րը՝ 

ՀՀսպորտիևերիտասարդությանհարցերինախարարություն«Երիտասարդականմիջոցառումներիիրակա-

նացմանկենտրոն»ՊՈԱԿ,(համաձայնությամբ),«ԱրտՍայթ»ՍՊԸ

Ընտր ված միավո րի տե սակ՝ 

դասընթաց,հետոմրցակցայինխաղ

Ի րա կա նաց ման ժամ կետ ներ՝ 

Հուլիս-հոկտեմբերամիսներ,2015թ

Ծ րագ րե րի թի րա խը՝ Լոռումարզ,Ստեփանավանքաղաք

Գերակայություն3.Երիտասարդներիշրջանումառողջապրելակերպիխթանում

Ծրագրիարդյունքներ:Ծրագիրնիրականացվելէերեքտարի՝2014-2016թթ.ներառյալ,համապատասխանա-

բարՍիսիան,ՍտեփանավանևԳյումրիքաղաքներում:Ընդհանուրթվովունեցելէ140մասնակից,ներգրավել

էնաևազատունկրդիրների:

Դասընթացըկազմակերպվելէհետևյալձևաչափով՝

l դասընթաց–սեմինար,

16 ՀՀֆինանսներինախարարությանպաշտոնականկայք:Ինտերակտիվբյուջե=>Հանգիստ,մշակույթևկրոն=>
Կրոնականևհասարակականայլծառայություններ=>Երիտասարդականծրագրեր:
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l ինտերակտիվմրցակցայինխաղ(BrainRing),

l սոցիալականհոլովակներիդիտում,

l խաղ-մրցույթ:

Մշակվելէհամակարգչայինծրագիր,որըամենտարիծրագրիշրջանակներումունենումէվերամշակումներ:

Ըստծրագրիհաշվետությունների՝

2014թ. -Մասնակիցերիտասարդներըձեռքենբերելգիտելիքներթրաֆիքինգիվերաբերյալ:

 -Մասնակիցները,հանդիսատեսըիրազեկվելէթրաֆիքինգիվերաբերյալ:

2015թ. -Հասարակությանավելիլայնզանգվածմասնակիցեղավծրագրին:

 -Մասնակիցներըձեռքենբերելգիտելիքներ:

 -70մասնակիցներ,ավելիքանթվով200հանդիսատեսիրազեկվելենթրաֆիքինգիվտանգների,

կանխարգելմանուղիների,այդխնդրովզբաղվողկազմակերպություններիմասին:

 -ԶԼՄ-ներիլուսաբանությանշնորհիվիրազեկվելէհանրությանավելիլայնմասսաներ:

2016թ. -Մասնակիցներըձեռքենբերելգիտելիքներ,

 -իրազեկվելենթեմայիվերաբերյալ:

 -Ապահովվելէտեխնիկականպաշտպանություն,բովանդակայինթարմացումներևֆունկցիաների

բարելավումwww.antitrafficking.amկայքում:

Ծ րագ րի գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը

Ն պա տակ: Գնահատելիրականացվածծրագրիարդյունավետությունըևպարզելմիջոցառումներիհամապա-

տասխանությունըՌազմավարականնպատակներին:

Խն դիր նե րը՝ 

1. Որոնքենեղելծրագրիսկզբնականնպատակը,խնդիրներնուակնկալվողարդյունքըծրագրիկազմա-

կերպչիուիրականացնող(ներ)իկողմից,

2. Որքանովէծրագիրըիրնպատակով,խնդիրներով,ակնկալվողարդյունքովհամապատասխանում

Ռազմավարությաննպատակին,

3. ՈրքանովէառնչվումՌազմավարությանհամապատասխանգերակայությանը,որիներքոնախատես-

վածէեղելիրականացնել,

4. Ինչհիմնականխոչընդոտներենհանդիպելծրագրիիրականացմանժամանակ,

5. Արդյոքեղելենփոփոխություններ՝նախատեսվածգործողություններիկատարմանժամանակ,ինչպես

ենդրանքկատարվել,

6. Որքանովէծրագիրըհաջողվել՝նախատեսվածխնդիրներիիրականացմանհարցում,

7. Արդյոքնախատեսվածխնդիրներըթույլենտվելհասնելցանկալիարդյունքին,

8. Հաշվիառնելովծրագրիարդյունքը՝ծրագրիկրկնվելուդեպքումինչփոփոխություններեննախատես-

վում:Եթեայդպիսիքկան,ինչպեսենդրանքիրականացվելու:

Նպատակներինհասնելուհամարկիրառվելենտեղեկատվությանստացմանհետևյալմեթոդները՝

l Առանցքայինտեղեկատոիհետհարցազրույց,

l Ստեփանավանքաղաքումիրականցվածդասընթացիմասնակիցներիհետֆոկուս-խմբայինքն-

նարկում:

l Փաստաթղթերիուսումնասիրություն՝

o «ՀայաստանիՀանրապետության2015թվականիերիտասարդականմայրաքաղաքՍտեփանա-

վանիերիտասարդներնընդդեմթրաֆիքինգի.«Գիտելիքներիմրցարշավընդդեմթրաֆիքինգի»»

ծրագրիհաշվետվություն
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o «ՀայաստանիՀանրապետության2015թվականիերիտասարդականմայրաքաղաքՍտեփանա-

վանիերիտասարդներնընդդեմթրաֆիքինգի.«Գիտելիքներիմրցարշավընդդեմթրաֆիքինգի»»

մշտադիտարկումծրագրիզեկույց

Ծ րագ րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տում 

Ծրագրիսկզբնականնպատակը,խնդիրներնուակնկալվողարդյունքը՝ըստմիջոցառմանիրականացնողների

«Թրաֆիքինգի կանխարգելմանն ուղղված քարոզչական միջոցառումների կազմակերպում» միջոցառման
ներքոարդեն2014-2016թթ.երեքտարիներինգնումներիհամակարգովիրականցվելէտվյալծրագիրը,որի
նպատակն է եղել բարձրացնել թրաֆիքինգի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակը իրականացման
քաղաքիերիտասարդներիշրջանում:

Ինչպեսնշումէկազմակերպիչը,իրենցկազմակերպությունըզբաղվումէթրաֆիքինգիհիմնահարցերովՀա-
յաստանում,ևՍԵՀՆտրամադրածմիջոցներըլրացնումենիրենցգործունեությունը,ինչնէլեղելէպատճառը
մրցույթինդիմելու:«ՀայաստանիՀանրապետությաներիտասարդականմայրաքաղաք»ծրագրիմեկնարկին
զուգահեռորոշելենծրագիրըանցկացնելտարվաերիտասարդականմայրաքաղաքում՝այդպիսովծրագրե-
րիազդեցությունըօպտիմալացնելով:Մյուսկողմից2014թ.-ինՄայրաքաղաքհռչակվածՍիսիանքաղաքը,
առանցքայինտեղեկատոիխոսքերով,լինելովտեղակայվածԵրևան-Իրանմայրուղուհարևանությամբ,ունի
թրաֆիքինգիզարգացմանհեռանկարներ:

« Սի սիանը գտն վում է Եր ևան Ի րան մայ րու ղու վրա.. բա վա կա նա չափ տհաճ դեպ քեր ենք ու նե ցել թրա ֆի քին
գի հետ կապ ված: Որ պես այդ պի սին դեպ քեր չեն եղել, բայց կա րող էին.. :Ի րենց մեջ մեծ պո տեն ցիալ էին պա
րու նա կում: Վա րորդ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, պա սիվ վա րորդ ներ..», ա ռանց քային տե ղե կա տո ի հետ 
հար ցազ րույ ցից մեջ բե րում:

ՀաջորդտարիներինՍտեփանավանումևԳյումրիումծրագրիիրականցնելըառանցքայինտեղեկատունհիմ-
նավորումէնրանով,որՀՀ-ումթրաֆիքինգիտեսանկյունիցառավելխոցելիեներկումարզ՝ԼոռինևՇիրա-
կը,ինչիպատճառովնպատակահարմարենգտելիրականցնելՄայրաքաղաքներում:Քանիորթրաֆիքինգի
վերաբերյալվիճակագրությանպակասէնկատվում,ևհամացանցումչգտնվեցինթրաֆիքինգիվերաբերյալ
տվյալներ՝ըստմարզերի,կամառավելխոցելիմարզերիվերաբերյալ,ուստիդժվարէհաստատելառանց-
քայինտեղեկատոիպնդումը:

Ինչպեսնշումէառանցքայինտեղեկատուն,ծրագիրըներկայացնումէդիմողկազմակերպությունը:Իրակա-
նացվածերեքտարիներիընթացքումգործելէնույնմոտեցումը:

Խոսելովծրագրերիարդյունավետությանմասին,առանցքայինտեղեկատուներընշումեն,որթրաֆիքինգի
թեմանշատլայնէ,ևհասարակությանբոլորխմբերինինֆորմացնելուկարիքկա,ևնույնիսկմիմարդուհետ
միհանդիպումըբավարարչէթրաֆիքինգիմասինկայունգիտելիքփոխանցելուհամար:

« Տա լիս ենք մի հատ դեպք, ասում ենք ձեզ էս քան գի տե լիք տվել ենք, մի հատ կար դա ցեք դուք էս դեպ քի մեջ 
թրա ֆի քինգ տես նո՞ւմ եք, թե ոչ: Շատ դեպ քե րում եր կու ժամ լա վա գույն մաս նա գետ նե րը թրա ֆի քին գի մա սին 
ին ֆոր մա ցիան մա տու ցել են ար դեն, մե ծա հա սակ մար դը, ով ու նի քա ռա սուն տար վա աշ խա տան քային փորձ, 
նա յում է ասում՝ սրա մեջ թրա ֆի քինգ չկա», ա ռանց քային տե ղե կա տո ի հետ հար ցազ րույ ցից մեջ բե րում:

Դասընթացըկրումէմեկանգամյաբնույթ,ինչիցհետոմասնակիցներիգիտելիքներիվերաստուգմանհետա-
դարձկապչիապահովվում:

«.. մենք կանգ նած չենք հե տո իր [վե րա պատ րաս տում ան ցած ման կա վար ժի] կող քը, որ ասենք՝ գի տես էս բա ռը 
սնեց օգ տա գոր ծել չի կա րե լի», ա ռանց քային տե ղե կա տո ի հետ հար ցազ րույ ցից մեջ բե րում:

Քանիորգիտելիքներիթարմացումըևհամալրումըթեմայիյուրահատկությունիցկախվածշատկարևորվում
են,առանցքայինտեղեկատուներընշումեն,որ2017թ.-ինՉարենցավանումնպատակունենմիավորելնա-
խորդերեքտարիներիթիմերինևՉարենցավանիերիտասարդներինմիխաղիմեջ:

Այսպիսովկարողենքեզրակացնել,որերեքտարիներիընթացքումգործելէնույնմոտեցումը՝դիմորդկազ-
մակերպություննինքնէառաջարկելծրագիր,ծրագրիիրականացմանվայր,ևերեքտարիներիընթացքում
ծրագիրնիրականացվելէմիևնույնկազմակերպությանկողմից,ինչըցույցէտալիս,որՌազմավարությունը
չիենթադրումՀՀ-ումթրաֆիքինգիկանխարգելմանմասիներիտասարդների շրջանումիրազեկվածության
բարձրացմանսեփականմեթոդաբանություն:
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Թրաֆիքինգը հանդիսանում է ծրագիրն իրականացնող կազմակերպության գործունեության հիմնական
ոլորտներից մեկը, հետևաբար ծրագրին դիմելիս, կազմակերպությունը շարժվում է սեփականաշխատան-
քայինծրագրով:

Ծ րագ րի իրա կա նաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը

Ծ րագ րին դի մե լու ըն թա ցա կար գը: Ծրագրինդիմելումասովիրականցնողկազմակերպությունըխնդիրներ

չինկատում:

Ծ րագ րի իրա կա նաց ման ժա մա նակ հան դի պած խո չըն դոտ նե րը, փո փո խու թյուն նե րը: Ծրագիրն իրա-

կանցվումէպետականգնումներիհամակարգով,ինչըիրականացնողիտեսանկյունիցառաջացնումէխնդիր

այնհարցում,որիրականցնողկազմակերպությունըստիպվածէմիջոցներսառեցնելբանկայինհաշվիվրա,

ինչըխոչընդոտումէփոքրդրամագլխովկազմակերպությունների՝մրցույթինդիմելիս:Սակայնայսհարցով

ՍԵՀՆ-ընշումէ,որայսծրագրովբիզնեսիզարգացմանաջակցությաննպատակչիհետապնդում,ինչպեսնաև

նշումէ,որբանկայինհաշվիվրասառեցվումէայնքանգումար,որքանանհրաժեշտէպետականմիջոցների

անվտանգությունըապահովելուհամար:

Կազմակերպիչընշումէ,ործրագրիիրակնացմանհամարդժվարէասնակիցներինհավաքագրելը,քանիոր

իրկարծիքով,երիտասարդներըմոտիվացվածչենմասնակցելու:

Ծ րագ րի ֆի նան սա վո րումն ու ժա մա նա կա ցույ ցը:

Ծրագիրըֆինանսավորվումէպետականգնումներիհամակարգիմիջոցով,հանդիսանումէամենամյածրա-

գիր:

Ծ րագ րի մո նի թո րինգ և գնա հա տում:Ծրագիրը չիենթադրումմոնիթորինգիևգնահատմանհամակարգ,

սակայնիրականացնողները,սեփականձեռքբերումներնուբացթողումներըպարզելուհամար2015թ.դիմել

ենառցանցդրամաշնորհայինհամակարգիմրցույթինծրագրիմշտադիտարկմանառաջարկով,շահելենդրա-

մաշնորհ:

«Գիտելիքներիմրցարշավընդդեմթրաֆիքինգի»ծրագրիմշտադիտարկմանբովանդակությունըուսումնասի-

րելիսհարկենքհամարումառաջնահերթանդրադառնալ«Ծրագրիարդյունքները»բաժնին17:

Ընդհանուրառմամբնշենք,որընտրվածհարցերըթույլչենտալիսգնահատելծրագրիարդյունավետությու-

նը:Անդրադառնանքավելիմանրամասն:

«Գրաֆիկ1»-ումներկայացվածէ«ՀԱՐՑ:Ինչպե՞սկգնահատեքձերգիտելիքներիմակարդակըթրաֆիքին-

գիթեմայիխաղիավարտիցհետո»՝համապատասխանկարգայինբնույթիպատասխաններով՝«Գերազանց

(24%),լավ(42%),բավարար(26%),անբավարար(2%)»:Հարցըխոցելիէհետևյալպատճառներով՝

l Քանիորթրաֆիքինգըհանդիսանումէբազմաչափերևույթ,ուստիանձի՝սեփականգիտելիքներիմա-

կարդակիվերաբերյալինքնագնահատականըչիկարողցույցտալանձի՝իրականգիտելիքներիմա-

կարդակը,հետևաբարթրաֆիքինգիթեմայիվերաբերյալփորձագիտականգիտելիքիչտիրապետող

երիտասարդըչիկարողգնահատելսեփականգիտելիքներիմակարդակը:

l Մոնիթորինգըդուրսչիբերելծրագրիգնահատմանցուցիչներ,օրինակդասընթացիթեմաներիիմա-

ցությունկամորոշակիհասկացություններիսահմանում,ինչըկչափվերմինչևխաղըևխաղիավար-

տիցհետո:Այդդեպքումմիայն,ցուցիչներիհամապարփակքանակիառկայությանևգնահատման

ճիշտսանդղակներիընտրությանդեպքումկարելիէխոսել՝արդյոքերիտասարդիգիտելիքներիմա-

կարդակը«գերազանց»է,թե«անբավարար»:

l Տվյալհարցը,իրենիցներկայացնելովանձիինքնագնահատմանօրինակ,ավելիշուտկարողէխո-

սելերիտասարդի՝տվյալթեմայիցիրազեկվածությանհարցումսեփականուժերիվրավստահլինելու

մասին:Այդտեսանկյունիցհատկանշականէ,որմասնակիցներիշուրջ28%-ըսեփականգիտելիքները

թրաֆիքինգիվերաբերյալգնահատելէոչայդքանլավ,իսկ6%-ըընդհանրապեսչիպատասխանել

տվյալհարցին:

17 «ՀայաստանիՀանրապետության2015թվականիերիտասարդականմայրաքաղաքՍտեփանավանի
երիտասարդներնընդդեմթրաֆիքինգի.«Գիտելիքներիմրցարշավընդդեմթրաֆիքինգի»»մշտադիտարկումծրագրի
զեկույց,էջ5
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«Գրաֆիկ2»-ումներկայացվածէ«ՀԱՐՑ:Ի՞նչեքկարծումՁերստացածգիտելիքներըբավարա՞րենմարդ-

կանց թրաֆիքինգիցխուսափելու համար»: Հարցը ենթադրում է «այո» (59%), «ընդհանուրառմամբ՝այո»

(33%),«ոչ»(5%)պատասխաներիտարբերակները:Հարցվածերիտասարդների3%-ըհարցինչիպատասխա-

նել:Անդրադառնալովհարցիբովանդակությանը՝պետքէնշել,որնախորդհարցիպեսայսհարցընույնպես

միաչափչէ,քանիորցույցչիտալիսերիտասարդներիգիտելիքներիմակարդակը՝թրաֆիքինգիհնարավոր

դեպքերի,թրաֆիքինգիցխուսափելուհնարավորուղիներիմասին:Հարցըդարձյալպահանջումէբազմաչափ

մոտեցում,այլապեսցույցէտալիսմիայներիտասարդներիպատկերացումներըթրաֆիքինգիցխուսափելու

սեփականգիտելիքների/հնարավորություններիմասին:

«Գրաֆիկ3»-ում«Մինչդասընթացըտեղյա՞կէիքմարդկանցմիգրացիայիևթրաֆիքինգիհիմնախնդիրնե-

րին»և«Դասընթացիավարտինավելացա՞նձերգիտելիքներընշվածխնդիրներիմասին»հարցերինպա-

տասխանելէընդամենըթվով39հարցվող,այնդեպքում,երբԳրաֆիկ1-իհարցինպատասխանելէ71հոգի,

ովքերկազմելենդասընթացիմասնակիցների66%-ը:

Ծրագրի մեթոդաբանության մեջ18 նշվում է՝ «իրականացվել են 10 փորձագիտական հարցազրույցներ, 20

հարցազրույցներ՝հիմնականթիրախխմբիհետ,ավելիքան20խմբայինքննարկումներ:Ընդհանուրառմամբ

ստացվելէ107հոգուարձագանքուկարծիքմշտադիտարկվողծրագրիարդյունավետությանվերաբերյալ»:

Տվյալ ձևակերպումը թույլ չիտալիսպատկերացում կազմել, թե մշտադիտարկման բուն հարցմանը քանի

հարցվողէմասնակցել:Այնոամենայնիվ,հաշվիառնելով,որԳրաֆիկ1-ինպատասխանելէ71հոգի,իսկԳրա-

ֆիկ3-ին՝միայն39,ցույցէտալիս,որհարցազրույցներըչենկրելդեմառդեմբնույթ,թեպետմեթոդաբանու-

թյանմեջնույնիսկնշվածչէհարցազրույցներիբնույթը:

Ընդհանուրառմամբկարողենքասել,որհետազոտականընթացակարգիտեսանկյունից՝

l իրականցվելէոչգրագետևոչպրոֆեսիոնալմշտադիտարկում,

l մշտադիտարկմանզեկույցիբովանդակությունըաղքատէ,այնդեպքում,որիրականացված՝քաղա-

քականությունմշակողներիհետ10փորձագիտական,երիտասարդներիհետ20անհատականհար-

ցազրույցները,ևավելիքան20ֆոկուս-խմբայինքննարկումներըպետքէթույլտայինանդրադառնալ

թրաֆիքինգիթեմաներինավելիմանրամասն,քանպարզապեսերիտասարդի՝սեփականգիտելիքնե-

րիինքնագնահատումը:

l Տվյալ«մշտադիտարկում»-ըցույցչիտալիս«Գիտելիքներիմրցարշավընդդեմթրաֆիքինգի»ծրագրի

արդյունավետությունը:

Ծրագրիարդյունավետությունը հասկանալու համարֆոկուս-խմբայինքննարկում է իրականցվել ծրագրին

մասնակցածերիտասարդներիհետ:Նշենք,որմասնակիցներըդժվարանումէինսահմանել,թեինչէթրաֆի-

քինգը:Մասնակիցներընշեցին,որոստիկանությունիցթրաֆիքինգիոչմիդեպքչիգրանցվելիրենցքաղա-

քում:Նշեցիննաև,որգուցեեղելենտղամարդկանցարտագնաաշխատանքի«խաբվածության»դեպքեր,

սակայնդրանքորպեսլուրջխնդիրչորակեցին:

« Մեկ էլ մի գու ցե դա լի ներ ար տագ նա աշ խա տող նե րի մոտ, տղա մարդ կանց, որ աշ խա տեց նում են, աշ խա տա

վար ձը չեն տա լիս, վատ պայ ման նե րում են պա հում, բայց ամեն դեպ քում դա էլի ինչ որ ծանր դեպ քեր չեն, 

խաբ վա ծու թյուն է, ինչ որ բա ցա սա կան լուրջ գոր ծեն չեն քն նարկ վել», դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի հետ ֆո

կուսխմ բային քն նար կու մից մեջ բե րում: 

Ըստ2010թ.-ինՄԱԿ-իգերագույնհանձնաժողովիընդունած«ՄիավորվածԱզգերիկազմակերպությանան-

դրազգայինկազմակերպվածհանցավորությանդեմկոնվենցիանլրացնողմարդկանց՝հատկապեսկանանց

ևերեխաներիառևտրիկանխարգելման,արգելմանևպատժիմասին»արձանագրությանմեջթրաֆիքինգը

սահմանվումէորպես՝«Շահագործմաննպատակովիրականցվողմարդկանցհավաքագրում,տեղափոխում,

փոխանցում, թաքցնումկամձեռքբերում, որնիրականցվում է հարկադրաբար:Հարկադրանքիմիջոցներն

են՝ուժիգործադրում,սպառնալիք,առևանգում,խարդախություն,խա բեու թյուն,իշխանությանկամվիճակի

խոցելիության չարաշահում, ուրիշանձիկողմիցվերահսկվողանձիհամաձայնությունը ստանալու համար

կաշառում»19:

18 Նույնաղբյուրը,էջ4

19 https://drive.google.com/file/d/0B9UN0mSlsfcsZEhFXzFrYWdOdUxyM1dxRnAzU01HT1JneUFz/edit
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Այսինքնգործունենքմիիրավիճակիհետ,երբվերապատրաստվածերիտասարդիհամարտղամարդունխա-

բեությամբարտերկիրտեղափոխելնուաշխատանքըչարաշահելըդեռևսչիհամարվումթրաֆիքինգ:

Այնհարցիվերաբերյալ,թեինչուէդասընթացըիրականացվելհենցիրենցքաղաքում,երիտասարդներըեր-

կուհիմնականպատճառնշեցին՝1.Լոռումարզըհամարվումէառավելխոցելի՝արտագնաաշխատանքի,ար-

տագաղթիտեսանկյունից,2.ՍտեփանավանըհռչակվելէրԵրիտասարդականմայրաքաղաք,այդպատճառով

բոլործրագրերըիրականցվելենիրենցքաղաքում:

 «Այ սինքն էս պա րա գա յում, եթե չլի ներ երի տա սար դա կան մայ րա քա ղա քի գոր ծո նը, շատ ծրագ րեր չէին իրա

կա նա նա քա ղա քում: Այո, ին չը որ որո շա կի ակ տի վու թյուն մտց րեց էս տեղ երի տա սարդ նե րի շր ջա նում, որոնք 

որ երի տա սար դա կան մայ րա քա ղաքն ավարտ վե լուց հե տո էլի ցր վե ցին Եր ևան, Վա նա ձոր, որոնք երի տա սար

դա կան մայ րա քա ղա քի ար դյուն քում հետ էին եկել, քա նի որ քա ղա քում իրա կանց վում էին տար բեր ծրագ րեր», 

ե րի տա սարդ նե րի հետ ֆո կուսխմ բային քն նար կու մից մեջ բե րում:

Թե՛ մասնակիցները, թե՛ կազմակերպիչը նշեցին, որ ընտրվել էին հիմնականումայնպիսի երիտասարդներ,

ովքերներգրավվածենհասարակականաշխատանքներում,բացիայդծրագիրըթույլէտվելազատունկն-

դիրներիմասնակցություն,սակայնվերոնշյալմեջբերումըցույցէտալիս,որմասնակիցներիմիմասը,ներ-

կայացնելովՍտեփանավանի երիտասարդությունը, միևնույն ժամանակ բնակություն կամգործունեություն

ծավալում էայլ քաղաքում, ուստիտվյալ քաղաքում հետագայում երիտասարդությանակտիվացմանը որ-

քանովկարողէմասնակցել,դժվարկլինիկանխատեսել:Մյուսկողմիցերիտասարդներիկարծիքով,նմանա-

տիպմիջոցառումներըքաղաքիերիտասարդությանհամարհանդիսանումեն«գրավիչ»,միևնույնժամանակ

առանցքայինտեղեկատուներընշումեն,որքաղաքումդասընթացիմասնակցելուցանկությունունեցողերի-

տասարդներգտնելըխնդիրէ:

Երիտասարդներընույնպեսնշեցին,որդասընթացըհնարավորությունէտվելազատմասնակցության,ինչը

նպաստելէտեղեկատվությանտարածման:

« Շա րու նա կա կան դար ձավ.. թի մե րը ընդ գրկ ված էին տար բեր կա ռույց նե րից, կր թօ ջախ նե րից, հա սա րա կա կան 

կազ մա կեր պու թյուն նե րից, նույն պես կլորսե ղան նե րի, սե մի նար նե րի մի ջո ցով տե ղե կաց րե ցին բնակ չու թյա

նը ու դա ինքնս տին քյան տա րա ծում ստա ցավ, ու մար դիկ ձեռք բե րե ցին այդ գի տե լի քը, էն իրա զե կու մը, որ 

ան տե ղյակ էին: Որով հետև գործ չկա, գնում են ար տագ նա աշ խա տան քի», երի տա սարդ նե րի հետ ֆո կուսխմ

բային քն նար կու մից մեջ բե րում:

Մասնակիցներիպատասխաններիհամաձայն՝դասընթացըմասնակցինթույլէտվելծանոթանալթրաֆիքին-

գիդեպքերին,կանխարգելմանեղանակներին,առնչվողկառույցներին,թրաֆիքինգիզոհիհոգեբանության

վերականգնմանմեթոդներին,թրաֆիքինգիենթարկվածանձի՝թրաֆիքյորդառնալուկանխմանմոտեցմանը:

 «..և վեր ջա պես ինչ պես վե րա կանգ նես տվյալ մար դու հո գե բա նու թյու նը, որ ին քը չդառ նա, չեմ հի շում տեր

մի նը, որ ին քը ոնց որ ..թ րա ֆիքյոր, հի շե ցի տեր մի նը, որ ին քը թրա ֆիքյոր չդառ նա, այ սինքն՝ ին քը, լի նե լով... 

թրա ֆի քին գի կրող հե տա գա յում չհան դի սա նա: Այդ պա հը բաց չթողն վի: Մի գու ցե դի մեն հո գե բան նե րի կամ այլ 

կա ռույց նե րի հետ շփ վեն..», ե րի տա սարդ նե րի հետ ֆո կուսխմ բային քն նար կու մից մեջ բե րում: 

Անհատականմակարդակումերիտասարդներընշեցին,ործրագիրըհնարավորությունէտվելձեռքբերելթի-

մայինաշխատանքի,վախիկառավարմանհմտություններ,ինքնանդրսևորվելու,գիտելիքստանալու,սեփա-

կանուժերըստուգելուհամար:Բացիայդ,ծրագիրըմասնակիցներինթույլէտվելտեսնելտեղականերիտա-

սարդներինմիավորված:

Թեպետֆոկուս-խմբայինքննարկմանպահինդասըթնացիցանցելէրարդենավելիքանմեկտարի,այնոամե-

նայնիվմասնակիցներըհիշումէինդասընթացիհիմնականթեմաները,սակայնթե՛առանցքայինտեղեկատու-

ներիկարծիքովևթե՛ֆոկուս-խմբիարդյունքներիցելնելով՝կարողենքասել,որմեկդասընթացըմեկերիտա-

սարդիհետբավականչէանձիմոտթրաֆիքինգիվերաբերյալհաստատունգիտելիքիձևավորմանհամար:

Դասըթնացըերիտասարդներիհամարհանդիսանումէրավելիշուտանձնայինորակներիզարգացման,հա-

ղորդակցմանմիջոց:Երիտասարդներըչունեինստույգտեղեկատվությունիրենցմարզումտեղգտածթրաֆի-

քինգիդեպքերիվերաբերյալ:

«ՀայաստանիՀանրապետությաներիտասարդականմայրաքաղաք»ծրագիրըուդրաշրջանակներումՍտե-
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փանավանքաղաքումանցկացվածծրագրերըհնարավորությունենտվելքաղաքիակտիվերիտասարդու-

թյանըժամանակավորվերադառնալու,ինչըթույլէտվելնրանցայսծրագրումևսընգրկվելու:

Սակայնդրանովհանդերձծրագրիարդյունքներըխոցելիենհենցքաղաքումտեղեկացվածանձանցմնալու

հարցում:

Ա ռա ջար կու թյուն ներ

Հիմնվելով ծրագրի գնահատման արդյունքների, առանցքային տեղեկատուների ու երիտասարդների՝ քն-

նարկմանժամանակհնչածկարծիքներիվրա՝ուղղվածծրագրիհետագաբարելավմանը,առաջարկումենք՝

l  Գ նա հա տել՝ արդյոք տար վա կտր ված քով մեկ քա ղա քում մե կան գա մյա դա սըն թա ցը կա րող է նպաս տել 

ՀՀ երի տա սարդ նե րի շր ջա նում իրա զեկ վա ծու թյան բարձ րաց մա նը, որո շել ազ դե ցու թյան ժամ կետ նե րը, 

սահ մա նել գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը:

l   Դի տար կել երի տա սար դու թյան իրա զեկ ման այլ մի ջոց նե րը նույն պես, որոնք ավե լի զանգ վա ծային 

բնույթ կկ րեն:

l   Նոր ռազ մա վա րու թյան մշակ ման ժա մա նակ իրա կա նաց նել վի ճա կագ րու թյան ու սում նա սի րու թյուն 

վեր ջին հինգ տա րի նե րի կտր ված քով՝ հաս կա նա լու հա մար ձեռք բե րած ազ դե ցու թյու նը և թողն ված բա

ցե րը:

l  Մ շա կել թրա ֆի քին գի կան խար գել ման նպա տա կով երի տա սար դու թյան շր ջա նում իրա զեկ վա ծու թյան 

բարձ րաց ման մե թո դա բա նու թյուն՝ որո շե լու և նե ղաց նե լու հա մար հե տա գա ծրագ րե րի ուղղ վա ծու թյու

նը:

4. «Գյուղն է պա հում սահ մա նը» ծրագ րի գնա հա տում 

 «Գյուղն է պա հում սահ մա նը» ծրագ րի նկա րա գիր

Ծ րագ րի հիմ նախն դիրն ու նպա տակ(ներ )ը

Հանրապետությաներիտասարդությանշրջանումհայրենասիրականդաստիարակությանը,ազգայինևմշա-

կութայինարժեքներիպահպանմաննուղղվածմիջոցառումներիիրականացում

Ծ րագ րի իրա կա նաց նող՝ «Հայկականճամբարլեզվիևառագաստանավիդպրոց»բարեգործականՀԿ

Ընտր ված միավո րի տե սակ՝ Ուսուցողականհավաք-բանակում

Ի րա կա նաց ման ժամ կետ ներ՝ 01.05.2015-30.06.2015

 Դա սըն թա ցի մե թոդ նե րը՝

l հավաք-բանակում,

l դասընթաց,

l թիմիստեղծում,

l սիմուլյացիոն,կոնֆրոնտացիոնվարժություններ,

l աշխատանքմեծևփոքրխմբերում,

l ֆիլմիդիտումներ,

l հետախուզականարշավներ,

l ինտերակտիվքննարկումներ:

Ծ րագ րի թի րա խը՝ Գեղարքունիքիմարզ,Դրախտիկ,Շորժա,Արտանիշ,Ջիլսահմանամերձհամայնքներ

 Գե րա կա յու թյուն4.Երիտասարդներիհոգևոր-մշակութայինարժեքներիզարգացումևռազմահայրենասի-

րականդաստիարակություն
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Ծ րագ րի ար դյունք ներ:

Բարձրացելէսահմանամերձգյուղականհամայնքների28երիտասարդներիիրազեկմանմակարդակը,

-28երիտասարդներձեռքենբերելնորգիտելիքներևգործնականհմտություններուսումանսիրվածթեմա-

ներից,

-Չորսհամայնքներիդպրոցներինտրամադրվելենուսուցողականնյութեր,թեմատիկգրքույկներհետևյալ

թեմաներով՝

l Հենաշարժիչհամակարգիվնասվածքներ,

l Կողքայինանվտանգդիրք,

l Տուժածներիշտապդուրսբերումըևտեղափոխումը,

l Հիստերիկևէպիլեպտիկնոպաներ,լուսնոտություն,

l Արյունահոսություններ,

l Ահազանգում,

l Անվտանգությունըտանը,

l Վերքերևվնասվածքներ,

l Արտաքինազդակներիազդեցությունըօրգանիզմիվրա,

l Շնչառականուղիներիփակումըօտարմարմիններով,

l Սիրտ-թոքայինվերակենդանացում,

l Վիրակապումըեռանկյունաձևվիրակապովև«պարսատիկներով»,

l Անվտանգությունըջրում,

l Անվտանգությունըսառույցիվրա,

l Անվտանգությունըճանապարհներինևտրանսպորտում,

l Օձեր,

l Անվտանգությունըկենդանիներիհետշփվելիս:

28մասնակիցներըհամարվումենզինղեկերիանմիջականօգնականներ:Ծրագրովնախատեսվելէ,որվերա-

պատրաստվածերիտասարդներըիրենցստացածգիտելիքներըկփոխանցեին2015թ.-իցդպրոցներումպե-

տականծրագրովստեղծվելիքհայրենասիրականակումբներիանդամներին:

Ծ րագ րի գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը

Ն պա տակ: Գնահատելիրականացվածծրագրիարդյունավետությունըևպարզելմիջոցառումներիհամապա-

տասխանությունըՌազմավարականնպատակներին:

Խն դիր նե րը՝ 

1. Որոնքենեղելծրագրիսկզբնականնպատակը,խնդիրներնուակնկալվողարդյունքըծրագրիկազմա-

կերպչիուիրականացնող(ներ)իկողմից,

2. Որքանովէծրագիրըիրնպատակով,խնդիրներով,ակնկալվողարդյունքովհամապատասխանում

Ռազմավարությաննպատակին,

3. ՈրքանովէառնչվումՌազմավարությանհամապատասխանգերակայությանը,որիներքոնախատես-

վածէեղելիրականացնել,

4. Ինչհիմնականխոչընդոտներենհանդիպելծրագրիիրականացմանժամանակ,

5. Արդյոքեղելենփոփոխություններ՝նախատեսվածգործողություններիկատարմանժամանակ,ինչպես

ենդրանքկատարվել,

6. Որքանովէծրագիրըհաջողվել՝նախատեսվածխնդիրներիիրականացմանհարցում,

7. Արդյոքնախատեսվածխնդիրներըթույլենտվելհասնելցանկալիարդյունքին,

8. Հաշվիառնելովծրագրիարդյունքը՝ծրագրիկրկնվելուդեպքումինչփոփոխություններեննախատես-

վում:Եթեայդպիսիքկան,ինչպեսենդրանքիրականացվելու:
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Նպատակներինհասնելուհամարկիրառվելենտեղեկատվությանստացմանհետևյալմեթոդները՝

l Առանցքայինտեղեկատուներիհետհարցազրույց,

l ծրագրիմասնակիցներիհետֆոկուս-խմբայինքննարկում,որնիրականացվելէԱրտանիշգյուղում

l փաստաթղթերիվերլուծություն՝

o Ծրագրիհաշվետությունևեզրակացություն:

« Գյուղն է պա հում սահ մա նը» ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տում

Ծրագրիսկզբնականնպատակը,խնդիրներնուակնկալվողարդյունքը՝ըստմիջոցառմանիրականացնողների

Ծրագրիսկզբնականնպատակնէեղելբարձրացնելհամայնքների28երիտասարդներիռազմահայրենասի-

րականոգին,տրամադրելնրանցնորգիտելիքներ,կարողություններ,հմտություններ:Ծրագրիմասնակիցնե-

րընշումեն,որիրենցնպատակներըիրականումավելիլայնենեղել,իրենցծրագրովփորձելեներիտասարդ-

ներիշրջանումկերտելՀՀքաղաքացի,պետությաններկայացուցիչը,որըմտածում էիրերկրի,համայնքի

մասին:Այդառումովառանցքայինտեղեկատուներըկարծիքենհայտնում,որՌազմահայրենասիրականգե-

րակայությունըպետքէընդլայնիիրնպատակներըընդհանուրառմամբ՝«պետականաշինությանը»միտված

միջոցառումներիրականացնելուհամար:

« Մի հատ ձևա կեր պում լի նի ու միտք լի նի, որը բխում է երկ րի գե րա կա յու թյուն նե րից, պե տու թյան շա հից, 

պե տա կա նու թյա նը, պե տու թյան ամ րապնդ մա նը, ոչ զուտ ազ գային.. «ռազ մա»ն ընդ հան րա պես պետք չի.. 

միտ ված լի նի երի տա սարդ նե րի պե տա կա նա շի նու թյա նը, քա ղա քա ցիական դաս տիարա կու թյուն.. ավե լի գլո

բալ բան, քան քա ղա քա ցի լի նելն է.. ով ենք մենք, ուր ենք գնում, որն է մեր տես լա կա նը, ինչ ենք ու զում: Լի նեն 

հս տակ ծրագ րեր, որոնք միտ ված կլի նեն ան հա տա կան զար գաց մա նը որ պես քա ղա քա ցի..», ա ռանց քային 

տե ղե կա տո ի եհտ հար ցազ րույ ցից մեջ բե րում:

«Գյուղնէպահումսահմանը»հան դի պումտիպիծրագիրէր,որըիրականցվելէընտրվածչորսգյուղական

համայնքներիբարձրդասարանիերեխաներիհամար:Ծրագրիավարտինակնկալելեն,որերիտասարդները

«կնվիրվեն»իրենցհամայնքին,կճանաչենիրենցհամայնքը,կսովորենօգտագործելբնությանռեսուրսները,

պատկերացումկկազմենհամայնքըզարգացնելուհնարավորություններիմասին

Նախքանծրագրիմեկնարկը,իրականցնողկազմակերպությունըբազմիցսաշխատանքներտարելէհամայնք-

ներում,պատկերացում էունեցելգյուղականհամայնքներիկարիքներիմասին,ունեցել էտարածաշրջանը

զարգացնելուսեփականմոտեցումները:

« Մենք անընդ հատ աշ խա տում ենք այդ հա մայնք նե րի հետ, կա րիք նե րի բա ցա հայ տում ար դեն ար վել էր: Պրի

մի տիվ հմ տու թյուն ներ չու նեն, գյու ղը բուժ կետ չու նի՝ ամե նա մո տը 25 կմ հե ռա վո րու թյան վրա Ճամ բա րակ 

քա ղա քում.. մար դիկ ապ րում են լճի մոտ, չգի տեն ու րիշ ոնց օգ տա գոր ծեն, բա ցի նրա նից, որ սպա ռեն մե ջի 

ձու կը», ա ռանց քային տե ղե կա տո ի հետ հար ցազ րույ ցից մեջ բե րում:

Ծրագրիընթացքումիրականացնողներըերիտասարդներինմատուցելենտեսականևգործնականգիտելիք-

ներ՝բուժօգնությունիցուանվտանգությունից:

 «Ա փին են հիմ նա կա նում տղա նե րը, ար ևա հար վում են, չգի տեն ինչ անեն, երբ կող քը մե կը խեղդ վեց..», ա ռանց

քային տե ղե կա տո ի հետ հար ցազ րույ ցից մեջ բե րում: 

Որպեսծրագրիմասնակիցներընտրվելենտարածաշրջանիբարձրդասարաններիաշակերտները,քանիոր,

ըստիրականացնողների,այդտարիքումենհիմնականումերիտասարդներըորոշումմնալհամայնքում,գնալ,

սովորել,հետգալ,թեգնալուչվերադառնալ:

Ծ րագ րի իրա կա նաց նող նե րի մոտ առ կա է ծրագ րի հս տակ գծա պատ կեր՝ նպա տակ, խն դիր ներ, ակն կալ վող 

ար դյունք: Ծրա գի րը միտ ված է եղել մար զային հա մայնք նե րի զար գաց մա նը և իր բնույ թով հայ րե նա սի րա կան 

և ան ձի զար գաց մանն է ուղղ ված: Ծրագ րի իրա կա նաց նող նե րը կար ևո րում են գյու ղաբ նա կի առօ րյա գոր ծու

նեու թյա նը նպաս տող գի տե լիք նե րի փո խան ցու մը, մար զային հա մայնք նե րի զար գաց ման գործ նա կան հե ռան

կար նե րը՝ առ կա բնա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով:
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Ծ րագ րի իրա կա նաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը

Ծ րագ րին դի մե լու ըն թա ցա կար գը: 

Ինչպես նշում են ծրագրի իրականացնողները, դիմելու ժամանակ դժվարություններ չեն ունեցել, քանի որ

արդենհմուտենհամակարգիհետաշխատելուն:Սակայննաևնշումեն,որանհրաժեշտտեղեկատվությունը

միշտչէ,որհասանելիէլինումառցանցտարբերակով:Մասնավորապեսկարևորվեցայնխնդիրը,որwww.

cragrer.am կայքում եռամսյակային հաշվետության թարմացման դեպքում նախորդ եռամսյակների շահած

ծրագրերիմասինտեղեկատվությունըայլևսհասանելիչէ:Գնահատմանպահինհամապատասխանկայքում

ծրագրերբաժնումնախատեսվածչորստիպիծրագերիհամարշահածծրագրերըանհասանելիէինսկսած

2016թ.-ի3-րդկամ4-րդեռամսյակներից(նվազմանկարգովեռամսայկաներիներքոառկատեղեկատվությու-

նըբացակայումէ):

Առանցքայինտեղեկատուներընաևնշեցին,որառավելօպտիմալենհամարումաշխատանքըայնդեպքում,

երբանհրաժեշտփաստաթղթերըներկայացվածէառցանցհամակարգովևանձնականշփմանկարիքչկա,

սակայնոչբոլորդեպքերումէիրենցհամարհնարավորդրանքգտնել:Օրինակ,հաշվետվությանձևերըդի-

մելուդեպքումենտրամադրվում:

Առանցքային տեղեկատուները նշեցին, որ ԵՄԻԿ ՊՈԱԿ-ին դիմում են մասնավորապես հաշվապահական

բնույթիհարցերով,ստանումենիրենցանհրաժեշտպարզաբանումները,ծրագրերիբաժնիաշխատանքով

նույնպեսբավարարվածեն:

Ծ րագ րի իրա կա նաց ման ժա մա նակ հան դի պած խո չըն դոտ նե րը, փո փո խու թյուն նե րը:

Բունծրագրինպատակներիուխնդիրներիիրականացմանմասովխոչընդոտներչենեղել:Սակայն,ինչպես

նշումենկազմակերպիչները,ծրագիրըհնարավորությունէունեցելավելբաղադրիչիրականացնելու՝ներա-

ռելովդպրոցներիզինղեկներինվերապատրաստումներիժամանակ,սակայնդահաջողվելէմիայնմեկդպրո-

ցում,քանիործրագրիիրականցմանժամկետներըհամընկելենխոտհունձիաշխատանքներիհետ:

 «Ե թե գյու ղա կան հա մայնք է, պետք է հաշ վի առ նել, որ խոտ հու ձի ժա մա նա կը չլի նի, ցանք սի ժա մա նա կը չլի նի, 

բեր քա հա վա քը չլի նի.. բա էլ երբ կլի նի՞», ա ռանց քային տե ղե կա տո ի հետ հար ցազ րույ ցից մեջ բե րում:

Ծրագրիշրջանակներումծրագրիիրակնացնողներըհամագործակցելենմարզայինկառույցներիհետ՝գյու-

ղապետարան,դպրոցներ,որոնցաշխատանքըորակեցինշատբաց:

Ծ րագ րի ֆի նան սա վո րումն ու ժա մա նա կա ցույ ցը:

Ծրագիրնիրականցվելէառցանցդրամաշնորհայինհամակարգիմիջոցովմեկանգամ:

Ծ րագ րի մո նի թո րինգ և գնա հա տում:

Ծրագրովնախատեսվածչիեղելմոնիթորինգիկամգնահատմանմեթոդաբանություն:

Ծ րագ րի ար դյու նա վե տու թյու նը

Խոսելովծրագրիարդյունավետությանմասին՝պետքէնշել,որխմբայինքննարկմանբոլորմասնակիցները

բավարարվածէին«Գյուղնէպահումսահմանը»ծրագրով,կարևորեցինդասընթացներիթեմաները,ձեռքբե-

րածգիտելիքներնուկարողությունները:

Նմանատիպծրագրերինմասնակցությունըերիտասարդներըմեծապեսկարևորեցինհետևյալպատճառնե-

րիցելնելով՝

l բնակվումենսահմանամերձշրջանումևկարիքունենբարձրպահելումարտականոգին,

l քանիորգյուղումբուժկետչկա,անհրաժեշտենհամարումբուժօգնությանկանոններինտիրապետել,

l ապրումուաշխատումենբնությանմեջ,հարկենհամարումինքնապաշտպանականկարողություննե-

րըզարգացնել:

« Քա նի որ մենք սահ մա նա մերձ գյու ղում ենք բնակ վում, կա րո ղա մենք այն պի սի դրու թյան մեջ ընկ նենք, որ 

կա րիք լի նի ցույց տալ առա ջին բու ժօգ նու թյուն», ֆո կուսխմ բային քն նար կու մից մեջ բե րում:

Մասնակիցաղջիկները նշեցին, որ դա իրենց համար հնարավորություն էր ինքնապաշտպանության, կռվել
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սովորելուհամար,նաևնշեցին,որկցանկանայինհենցաղջիկներիինքնապաշտպանությանդասերստանալ

հետագայում,պատերազմիդեպքումմասնակցությունունենալու,սեփականանվտանգությունըապահովելու

համար:

Մասնակիցներըպատմեցին,որդասընթացներըանցկացվելեն«զինվորիռեժիմով»,ինչինշատդրականէին

վերաբերվում:

« Քա նի որ մենք սահ մա նա մերձ գյու ղում ենք ապ րում՝ թշ նա մու մոտ, դրա հա մար բա ցատ րում էին, որ մենք 

պետք է կա րո ղա նանք պա հել ու պաշտ պա նել մեր գյու ղը: Նրանք առա ջին բու ժօգ նու թյան մա սին են ասել, 

բայց մենք հաս կա ցել ենք, որ մենք պետք է պաշտ պա նենք մեր գյուղն ու եր կի րը», ֆո կուսխմ բային քն նար

կու մից մեջ բե րում:

Դասընթացներիժամանակերիտասարդները սովորել ենվիրակապել,պաշտպանվել օձերիխայթոցներից,

սովորելենսուզվել,ստացելենգործնականգիտելիքներ,սովորելենպատրաստելօդապարուկևայլն:Մաս-

նակիցներիշրջանումշատբարձրէրգնահատվումդասըթնացիարդյունքը,քանիորստացածպրակտիկհմ-

տություններըկարողանումէիննաևկիրառելիրենցառօրյայում:

 «Այ, օրի նակ, Սպար տակ Հով հան նի սյա նը, մեզ ցույց տվեց, թե ինչ պես կա րե լի է ձեռ քի ար մուն կի կոտր ված 

մա սը ամ րաց նել շշով, գիպս դնել: Ամ գամ գյու ղում մեր հար ևան նե րից մե կը ըն կել էր, ես փոր ձե ցի մինչև հի

վան դա նո ցը հասց նե լը օգ նել նրան, հե տո բժիշ կը հարց րել էր՝ թե ով է այս պես կա պել, ասել էին»,  ֆո կուսխմ

բային քն նար կու մից մեջ բե րում:

Թեպետծրագրիիրականցնողներընշումէին,որռազմահայրենասիրականգերակայութունըիրենցկարծիքով

չպետքէկրիռազմականուղղվածություն,այնոամենայնիվսահմանամերձգյուղիերիտասարդներըքննարկ-

մանժամանակբազմիցսնշեցին,որցանկանումենսովորելկրակել,ուսումանսիրելզենքերը,ֆիզիկապես

պատրաստվել:

Երիտասարդներընշեցին,որիրենցտրամադրվելէտետրուգրիչ՝դասերըգրիառնելուհամար,առաջինօգ-

նությանգրքեր,DVDսկավառակ,որտեղտրամադրվածնյութըներկայացվածէնկարներով:

Նաևկարևորեցին,որընկերներենձեռքբերելհարևանգյուղերից:

« Մենք սո վո րել ենք այդ ծրագ րի ժա մա նակ, որ բո լորս հա մախմբ ված լի նենք, իրար թի կունք կանգ նենք, որ 

պա տե րազ մի ժա մա նակ կա րո ղա նանք մեկս մյու սին օգ նենք»,ֆո կուսխմ բային քն նար կու մից մեջ բե րում:

Քննարկմանժամանակերիտասարդներընշեցինգյուղիբազմաթիվկարիքներ,ինչպիսինեն՝դեղատան,աղ-

բամաններիուաղբահանության,լուսավորության,«սրճարանատիպմիբանի»,երեխաներիհամարխաղահ-

րապարակների,ֆիզիկականպատրաստվածությանխմբակների,բացակայությունը,ճանապարներիանսարք

վիճակը:Նշեցին, որ կցանկանայինսովորել հողմշակել, իրենցստացածբերքըվաճառել իրենցգյուղում,

քանիոր«հարևանգյուղերիցենմեքենաներովգալիսմիրգ-բանջարեղենվաճառում».գյուղըհիմնականում

զբաղվումէանասնապահությամբ:Հետաքրքիրէ,որերիտասարդներըմտածումէինգյուղումտուրիզմիզար-

գացմանուղղությամբ,ինչինպատակովցանկությունունեինսովորելուառագաստանավերվարելուհարևան

սարիվրայիեկեղեցինուխաչքարերըվերանորոգել:

 

Ընդ հա նուր առ մամբ կա րող ենք ասել, որ ծրա գի րը եղել է ար դյու նա վետ, կա տա րել է իր առջև դր ված խն

դիր նե րը՝ ու նե նա լով շո շա փե լի ար դյունք ներ, ազ դել է երի տա սար դու թյան մտա ծո ղու թյան վրա, զար գաց րել 

նրանց ինք նա պաշտ պան ման, առա ջին բու ժօգ նու թյան հմ տու թյուն նե րը: Երի տա սարդ նե րի շր ջա նում առ կա 

է ոգ ևո րու թյուն և գոր ծե լու, զար գա նա լու, պաշտ պան վե լու ցան կու թյուն: Թե պետ դա սըն թաց նե րը եղել են 

հա գե ցած, երի տա սարդ նե րը նշում էին շա րու նա կու թյան, լրաց ման կա րի քը: Մաս նա վո րա պես կար ևոր վել են 

հետ ևյալ թե մա նե րը՝ զեն քե րի տե սակ նե րի ու սում նա սի րու թյուն և կի րառ ման ու սու ցում, ինք նա պաշտ պա նու

թյան [մար տար վեստ նե րի] գործ նա կան դա սըթ նաց ներ, ար դեն ու սում նա սի րած թե մա նե րի կրկ նու թյուն և խո

րա ցում՝ ավե լի եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծով:

Ա ռա ջար կու թյուն ներ

Հիմնվելով ծրագրի գնահատման արդյունքների, առանցքային տեղեկատուների ու երիտասարդների՝ քն-

նարկմանժամանակհնչածկարծիքներիվրա՝ուղղվածծրագրիհետագաբարելավմանը,առաջարկումենք՝
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l Մշակելնմանատիպամենամյածրագրեր,քանիործրագիրըուղղվածէմարզայինզարգացմանըև

բարձրացնումէռազմահայրենասիրականոգին,մյուսկողմիցողջունվումէերիտասարդներիշրջա-

նում:

l Հետագաաշխատանքներումներառելնաևերիտասարդներիկարիքներինհամապատասխանդասըն-

թացներ,մասնավորապես՝զենքերիուսումնասիրությանուկիրառմանյուրահատկությունները,իքնա-

պաշտպանականգործնականպարապմունքներ,ինչըկարողէՀՀպաշտպանությաննախարարության

հետհամատեղիրականացվել:

l Համագործակցելովմարզայինռեսուրսներիուսումնասիրությանայնպիսիկառույցներիևկազմա-

կերպություններիհետ՝ինչպիսինեն,օրինակ,ՀՀբնապահպանությանևգյուղատնտեսությաննա-

խարարությունները,Երկրագործությանգիտականկենտրոնը,Անտառներիպետականմոնիտորինգի

կենտրոնը,ԿովկասիԲնապահպանականոչկառավարականկազմակերպություններիցանցըևայլն,

մշակելմարզայինհամայնքներըզարգացնելուհնարավորուղիներըևմարզայիներիտասարդներին

ներգրավելհամապատասխանմիջոցառումներիմեջ:

l Գյուղականհամայնքներիցերիտասարդներիարտագաղթըուգործազրկությունըկրճատելունպատա-

կովՀՀգյուղատնտեսությանևՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարություններիհետ

համատեղիրականացնելգյուղատնտեսական՝անասնապահությանևհողագործությանուղղվածու-

թյանգործնականվերապատրաստումներ՝փորձնականտեսանելիարդյունքներով:

5. «100 գա ղա փար Հա յաս տա նի հա մար» հան րա պե տա կան երի տա սար դա կան մր ցույթ» ծրագ րի 

գնա հա տում 

Ծ րագ րի նպա տակն ու խն դիր նե րը

 Հա մա ձայն «100 գա ղա փար Հա յաս տա նի հա մար» ծրագ րի կա նո նա կար գի՝ ծրագ րի հիմ նա կան նպա-

տակ ներն են՝

Մրցույթինպատակնէ՝«Մրցույթնանցկացվումէերիտասարդներինորարարականմտածողությունըզարգաց-

նելու,ՀՀսոցիալ-տնտեսականզարգացմանխնդիրներիլուծմանգործընթացներումերիտասարդներիններգ-

րավելու գիտատեխնիկական մշակումներ և նորարարկան նախագծեր իրականացնելու քաղաքացիական

նախաձեռնություներիխթանմաննպատակով»

Մրցույթիհիմնականխնդիրներնեն՝

1)երիտասարդությանգյուտարարության,նորարարությանխթանումըևզարգացումը,

2)երկրիսոցիալ-տնտեսականզարգացմանհամարգործնականնշանակությունունեցողնորարարականնա-

խագծերիևգիտատեխնիկականմշակումներիհայտնաբերումըևհնարավորներդրումը,

3)սոցիալականևհասարակականկարևորխնդիրներիլուծմանգործընթացներումհասարակականմիավո-

րումների,տնտեսվարողսուբյեկտներիևկառավարմանպետականմարմիններիմիջևբոլորմակարդակնե-

րումհամագործակցությանկատարելագործումը:

Ծ րագ րի իրա կա նաց նող նե րը՝

ՀՀսպորտիևերիտասարդությանհարցերինախարարություն,ՀՀկրթությանևգիտությաննախարարություն,

Հայաստանիերիտասարդականհիմնադրամ(համաձայնությամբ)

Ընտր ված միավո րի տե սակ՝ Գաղափարներիմրցույթ

Ի րա կա նաց ման ժամ կետ ներ՝ 2014-2017թթ.

Ծ րագ րի թի րա խը՝ ՀՀերիտասարդությունը

Ծ րագ րի ար դյունք ներ: Ծրագիրնիրականացվումէարդեներկուտարի,որիընթացքումառաջինտարինմր-

ցույթնունեցելէերեքշահող,ովքերմասնակցելենԲելոռուսումկայացած«100գաղափարԱՊՀ-իհամար»

երիտասարդական մրցույթին: 2015թ.-ին սահմանված մրցանակներ չեն նախատեսվել: 2016թ.-ին մրցույթը

ունեցելէվեցշահողներ՝երկուգլխավորմրցանակշահածերիտասարդևչորսը՝խրախուսական:2016թ.-ին
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հաղթողներիհամարսահմանվելէ500.000դրամականպարգևներ,իսկորպեսխրախուսականպարգև՝յուրա-

քանչյուրերիտասարդին250.000դրամականմիջոց:

Մրցույթիառաջինտարինեղելէփորձնական-նախապատրաստողական,ևկրելէերկիրըԱՊՀշրջանումներ-

կայացնելուառանջահերթխնդիր,այնինչհաջորդտարիավելիլուրջմիջոցառումներենձեռնարկվելկազմա-

կերպչականհարցերում,ևմրցույթըուղղվելէարդենՀայաստանիերիտասարդներին:

Ծրագրիգնահատմանմեթոդաբանությունը

Նպատակ:Գնահատելիրականացվածծրագրիարդյունավետությունըևպարզելմիջոցառումներիհամապա-

տասխանությունըՌազմավարականնպատակներին:

Խնդիրները՝

1. Որոնքենեղելծրագրիսկզբնականնպատակը,խնդիրներնուակնկալվողարդյունքըծրագրիկազմա-

կերպչիուիրականացնող(ներ)իկողմից,

2. Որքանովէծրագիրըիրնպատակով,խնդիրներով,ակնկալվողարդյունքովհամապատասխանում

Ռազմավարությաննպատակին,

3. ՈրքանովէառնչվումՌազմավարությանհամապատասխանգերակայությանը,որիներքոնախատես-

վածէեղելիրականացնել,

4. Ինչհիմնականխոչընդոտներենհանդիպելծրագրիիրականացմանժամանակ,

5. Արդյոքեղելենփոփոխություններ՝նախատեսվածգործողություններիկատարմանժամանակ,ինչպես

ենդրանքկատարվել,

6. Որքանովէծրագիրըհաջողվել՝նախատեսվածխնդիրներիիրականացմանհարցում,

7. Արդյոքնախատեսվածխնդիրներըթույլենտվելհասնելցանկալիարդյունքին,

8. Հաշվիառնելովծրագրիարդյունքը՝ծրագրիկրկնվելուդեպքումինչփոփոխություններեննախատես-

վում:Եթեայդպիսիքկան,ինչպեսենդրանքիրականացվելու:

Նպատակներինհասնելուհամարկիրառվելենտեղեկատվությանստացմանհետևյալմեթոդները՝

l առանցքայինտեղեկատուներիհետանհատականհարցազրույցներ,

l փաստաթղթերիվերլուծություն,

l մրցույթիերկուտարինեիշահողներիհետֆոկուս-խմբայինքննարկում, 

Իրականացվելէհետևյալփաստաթղթերիվերլուծություն՝

l իրականացվածդրամաշնորհայինծրագրերիհաշվետվություններ,

l ծրագրիկանոնակարգ,

l մրցույթիգնահատմանչափորոշիչներ:

«100 գա ղա փար Հա յաս տա նի հա մար» ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տում

Ծրագրիսկզբնականնպատակը,խնդիրներնուակնկալվողարդյունքը՝ըստմիջոցառմանիրականացնողնե-

րի

Ինչպեսներկայացնումենհետազոտությանառանցքայինտեղեկատուները,ովքերեղելենհենցՀայաստա-

նումծրագրինախաձեռնողները,գաղափարըեկելէԲելառուսիայումիրականացվող«100գաղափարԱՊՀ-ի

համար»երիտասարդականմրցույթինմասնակցելուհրավերից:Ժամանակիսղությանպատճառովտեղեկա-

տուներըցածրենգնահատումառաջինտարվամրցույթը՝ մրցույթիPR-ի, կազմակերպվածության,ներկա-

յացվածգաղափարներիառումով:Առաջինտարինմրցույթըշահողներիհամարխրախուսումհանդիսացելէ

««100գաղափարԱՊՀ-իհամար»երիտասարդականմրցույթինմասնակցելուհնարավորությունը:

«ԵրբմասնակցեցինքԲելոռուսումկազմակերպվածմրցույթին,հասկացանք,որմենքթույլենքշատ,մերգա-

ղափարներըթույլէին»,-առանցքայինտեղեկատոիհետհարցազրույցիցմեջբերում:

Առաջինտարվափորձը,կազմակերպիչներիխոսքերով,օգնեցիրենցավելիլավպատկերացնելգործընթացը,

որոշելմրցույթիդերըՀայաստանիերիտարասարդությանհամար:2016թ.-իմրցույթիմասինտեղեկատվու-



- 69 -

թյունըավելիերկարժամանակէշրջանառվել,ներկայացվելեն30դիմումներ,մշակվելէկանոնադրություն,

գործելէկազմկոմիտե:

Այսպիսով,ինչպեսնշումենծրագրիկազմակերպիչները,իսկզբանեմրցույթիանցկացմաննպատակըեղելէ

ՀայաստանըԱՊՀերկրներիմրցույթումներկայացնելը,սակայնհետագայումմրցույթինպատակներըուղղվել

ենտեղականերիտասարդությանգիտականշահերին:

Ծրագիրնիրականցնելիսակնկալվելէերիտասարդությանշրջանումշրջանառությանմեջդնելգիտականգա-

ղափարներիգնահատվածլինելուկարևորությունը,դրդելերիտասարդներիննորգաղափարներարտադրել,

հասցնելմինչևվաճառքիարտադրանքիմակարդակի:

Գնահատումըցույցէտալիս,որՄրցույթըթե՛կազմակերպչական,թե՛բովանդակայինտեսանկյունիցունեցելէ

աճ,ինչըվկայումէ,որկազմակերպիչներըծրագրիիրականցմանհիմքումդրելենիրականցվածաշխատան-

քիհիմանվրախնդիրներիդուրսբերման/ճանաչման,հաղթահարմանմոտեցումը:

Ծ րագ րի իրա կա նաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը

Ծ րագ րին դի մե լու ըն թա ցա կար գը: Ծրագրինմասնակցելուհամարմասնակիցներըպետքէդիմումհայտ

ներկայացնեն,որտեղմանրամասնկնկարագրեննորարարականնախագիծը,դրաարդիականությունը,նո-

րույթնույուրահատկությունը,դրաիրականցմաննպատակնուդրամիջոցովլուծվելիքխնդիրները,նորարա-

րականծրագրիառավելություններըևայլբնութագրիչտեղեկություններ:Ծրագրիմասինհայտարարություն-

ներըտարածվելենՍպորտիուերիտասարդությանհարցերինախարարությանպաշտոնականկայքում,erit.

amկայքում,տարբերօրաթերթերիմիջոցով,ԱՐՄԱԿԱԴտեղեկատվականհարթակիմիջոցով,երիտասարդա-

կանհասարակականկազմակերպություններիցանցերիմիջոցով:

Ինչպեսնշումենմրցույթըշահածերիտասարդները,լրացմանհետկապվածորևէխնդիրչենունեցել:

Թեպետառաջինտարվա համեմատծրագրիPR-ըառանցքայինտեղեկատուների կարծիքովավելի լավ է

արվել,այնոամենայնիվնրանքնշումէին,ործրագրիլուսաբանմանաշխատանքներըբարելավմանկարիք

ունեն:

Ծ րագ րի իրա կա նաց ման ժա մա նակ հան դի պած խո չըն դոտ նե րը, փո փո խու թյուն նե րը:

Ծրագրիկազմակերպիչներիխոսքերով,քանիորառաջինտարինՄրցույթիանցկացումըհիմնականումկրում

էրերկիրըԱՊՀերկրներիշրջանումներկայացնելունպատակ,ևկազմակերպմանաշխատանքներըիրականց-

վելենսուղժամկետներում,միշարքկարևորհարցերմնացելենչլուծված,ինչպեսօրինակ,Կազմկոմիտեի

ձևավորումը,Մրցույթիմասինտեղեկատվությանտարբերուղիներիապահովումը,դիմումներիժամանակըև

այլն:Այսևնմանայլհարցերլուծումենստացելհաջորդտարի,երբմրցույթըմիտվածէեղելհայաստանյան

երիտասարդությանկարիքներին:

Ինչպեսնշումենառանցքայինտեղեկատուները,մրցույթիերկրորդտարումառաջեկածխոչընդոտէեղել

փորձագետների՝ ըստ երկրիառաջնային կարիքներիառանձնացրած ուղղությունների և երիտասարդների

հետաքրքրությունների անհամապատասխանությունը: Երբ, օրինակ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,

փորձագետներիկողմիցհամարվելովարդենիսկզարգացածուղղություն,չիներառվելմրցութում,ստացել

էբազմաթիվհայտեր,այնինչփորձագետներիկողմիցկարևորվածռազմականուղղությամբհայտչիներկա-

յացվել:ԱրդյունքումԿազմոմիտեն,հիմնվելովերիտասարդներիհետաքրքրություններիվրա,փոխելէՄրցույ-

թիուղղությունները:

Ծ րագ րի ֆի նան սա վո րումն ու ժա մա նա կա ցույ ցը: 

Ըստ«100գաղափարՀայաստանիհամար»ծրագրիկանոնակարգի՝Մրցույթիֆինանսավորումնիրականց-

վումէերիտասարդականպետականքաղաքականությանիրականացմանհամարՀՀպետականբյուջեովնա-

խատեսվածմիջոցներով,ինչպեսնաևՀՀօրենսդրությամբչարգելվածմիջոցներով:

Նույնկանոնակարգովսահմանվումէ,որՄրցույթնանցկացվումէամենտարի:

Ծրագրիարդյունքներիուազդեցությանհամարսահմանվածգնահատմանևմոնիթորինգիհամակարգծրագ-

րիկանոնակարգովսահմանվածչէ:
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Ծրագրիարդյունավետությունը,նախատեսվողփոփոխությունները

Ծրագրի արյդունավետությունը հասկանալու համարանդրադառնանք ծրագրի կանոկակարգի մեջ նշված

նպատակինուխնդիրներին:

Ն պա տակ: «Մրցույթնանցկացվում էերիտասարդներինորարարականմտածողությունըզարգացնելու,ՀՀ

սոցիալ-տնտեսականզարգացմանխնդիրների լուծմանգործընթացներումերիտասարդներիններգրավելու

գիտատեխնիկականմշակումներևնորարարկաննախագծերիրականացնելուքաղաքացիականնախաձեռ-

նություներիխթանմաննպատակով»

Անդրադառնանքավելիմանրամասն.«Մրցույթնանցկացվումէ՝

l երիտասարդներինորարարականմտածողությունըզարգացնելու,

Քանիոր,մրցույթնիրբնույթովպարտադրումէգաղափարինորարարականությունը,ուստիմրցույթինէլկա-

րողենդիմելմիայննրանք,ովքեր,կարծումեն,որիրենցգաղափարընորարարականէ,սակայննորարարա-

կանությանչափանիշներըմիևնույնժամանակկանոնադրությամբսահմանվածչենևհիմնվումենկազմկոմի-

տեիանդամներիմոտեցմանվրա:

Մրցույթի՝նախագծերիգնահատմանչափանիշներիմեջառանձնանումեն՝գաղափարիարդիականությունը,

նորույթը,յուրօրինակությունը:

Մրցույթըշահածերիտասարդներիհետֆոկուս-խմբայինքննարկմանժամանակհնչեցինգաղափարներ,որ

աշխատանքըներկայացնելիսիրենքէլչենիմացել՝արդյոքիրենցգաղափարըաշխարհումնորարարականէ

թեոչ,քանիորՀՀերիտասարդգիտնականներըչենապահովվումաշխատանքայինպայմաններով,ինչպես

օրինակինտերնետով,լաբորատորռեսուրսներով:Գիտականթեմայինորույթի,այդուղղությամբաշխարհում

տարվածաշխատանքներինծանոթլինելուհարցում,մասնավորապես,շատկարևորվեցմիջազգայինվճարո-

վիամսագրերիցօգտվելուանհրաժեշտությունը,ինչըմասնակիցներիհամարչիապահովվել:

« Մի բան անես, պարզ վի մե կը դա ոչ թե մի օր, այլ մի տա րի առաջ է արել»,-երիտասարդներիհետֆոկուս-խմ-

բայինքննարկումիցմեջբերում:

l ՀՀսոցիալ-տնտեսականզարգացմանխնդիրներիլուծմանգործընթացներումերիտասարդներին

ներգրավելու

ՆպատակիայսբաղադրիչինհասնելուհամարՄրցույթիկազմկոմիտեիանդամներենընտրվումտարբերգե-

րատեսչություններիներկայացուցիչները՝երիտասարդներինորարարականնախագծերինառավելմոտծանո-

թացնելունպատակով:Արդյունքում,ինչպեսնշումէառանցքայինտեղեկատուն,որոշգերատեսչությունների

ներկայացուցիչներփորձելենկապհաստատելերիտասարդներիհետ՝հետագայումկապվելուևգաղափարը

իրականացնելունպատակով:

2015թ.-ինմրցույթըհաղթելենհետևյալծրագրերը՝

l «Առեղծվածներիերկիր»,

l «Դուդեռշարունակո՞ւմեսծխել»և

l «Արևայինէլեկտրակայան»:

2016թ.-ին«Բժշկականևդեղագործականգիտություններ»անվանակարգումհաղթելէ«Կրծքագեղձիքաղց-

կեղիախտորոշմաննորգենետիկականթեստ»նախագիծը,«Գյուղատնտեսականգիտություններ»անվանա-

կարգում՝ «Կարկտայինամպերի հայտնաբերման և չեզոքացման լազերային համակարգ», «Տեխնիկական

գիտություններ»անվանակարգում՝ “EnergyGlobe”,«Տեղեկատվականտեխնոլոգիաներ»անվանակարգում՝

“Crossroad” նախագծերը:Խրախուսական մրցանակներ են ստացել «Բնական ծակոտկեն նյութերի հիման

վրակոմպոզիտայինֆլոկուլյանտներևսորբենտներթափոնայինջրերիմաքրմանհամար»և«Պատրաստա-

կամթիկունք»նախագծերը:

Այնոամենայնիվ,Մրցույթըչինախատեսումհետադարձկապ՝որոշելուհամար,թե,օրինակ,ներկայացված

կամշահածնախագծերիցքանիսըառաջբերեցինհետագահետաքրքրություններ,ինչպեսՄրցույթընպաս-

տեցնախագծերիհետագազարգացմանը:

Գնահատմանչափանիշներիմեջառանձնանումէ՝«Նորարարականնախագծիիրականցմանլուծվելիքխն-

դիրներըևնպատակը»:
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Գնահատմանընթացքումերիտասարդներիհետխմբայինքննարկմանարդյունքներըցույցտվեցին,որայսօր

երիտասարդներիմոտնկատվումէերկրումխնդիրներիլուծման,մասնակցությանպատրաստակամություն:

«Առաջնայինչկամերերկրումուղղակի:Էսգաղափարականառաջնայնությունըինչ-որմիքանիհոգիչպետք

էորոշի,դուպետքէտեսնես՝ինչնագնումկործանման,միքիչառաջտանես»,-ֆոկուս-խմբայինքննարկու-

միցմեջբերում:

l գիտատեխնիկականմշակումներևնորարարկաննախագծերիրականացնելուքաղաքացիականնա-

խաձեռնություներիխթանմաննպատակով»:

Ինչպեսնշումէառանցքայինտեղեկատուն,մրցույթիխնդիրներիցէերիտասարդությանշրջանում«գաղա-

փարիխրախուսման»,«երիտասարդիարժևորման»արժեքներըսերմանելը,հանրությանշրջանումերիտա-

սարդների գաղափարների ճանաչելիության միջոցով ցույցտալ, որպետությունը «զբաղվում է նման երի-

տասարդներով»:Կազմկոմիտեումպետականգերատեսչություններիներկայացուցչությունըինքնինփորձէ

երիտասարդներինևնրանցնախագծերը՝պետականկառավարմանհամակարգիմասըդարձնելու:

Սակայներիտասարդներըգտնումեն,որմրցույթըպետքէունենաոչմիայնճանաչողությանբարձրացման

գործառույթ,այլպետքէուղղվածլինիգիտականմտքիզարգացմանիրականխնդիրներիլուծմանը,ինչպես

օրինակ՝ երիտասարդինաշխատանքային ռեսուրսներովապահովմանը, երիտասարդգիտնականի նյութա-

կանխնդիրներիլուծմանը,գաղափարիառաջխաղացմանևիրացմանճանապարհներիմատնանշմանը:

 «Ես կու զե նայի էն լա վա գույն նե րը, ով քեր իրա կա նում աշ խա տել են էտ ամեն ին չի վրա ու ու զում են անեն, սենց 

պու ճուր հետ ևից բր դեն, ասեն՝ գի տես ինչ կա, սրա նից հե տո գնա ստեղ, էս մար դուն կա սես ու դու ար դյուն քը 

կտես նես»,-ֆոկուս-խմբայինքննարկումիցմեջբերում:

 Թե պետ Մր ցույթն իր իրա կանց րած աշ խաանք նե րով հա մա պա տաս խա նում է կա նո նա կար գի նպա տա կին, այ

նո ա մե նայ նիվ շա հած երի տա սարդ նե րի շր ջա նում տա րա կու սանք ներ են առ կա հենց Մր ցույ թի նշա նա կու թյան 

հետ կապ ված: Այն պա րա գա յում, երբ ծրա գի րը ուղղ ված է երի տա սարդ նե րի գա ղա փար նե րի ճա նա չո ղու թյան 

բարձ րաց մա նը, երի տա սարդ նե րը ակն կա լում են գա ղա փար նե րի իրա կանց ման աջակ ցու թյուն:

Մրցույթիհիմնականխն դիր ներնեն՝

1)երիտասարդությանգյուտարարության,նորարարությանխթանումըևզարգացումը,

Մրցույթըիրենովհնարավորությունէտալիսերիտասարդներիննորարարականմտքերիշուրջմտածելուև

ներկայացնելու: ԵթեՄրցույթիանցկացմանառաջինտարին եղել է 10 հայտ,ապահաջորդ 2016 թվակա-

նինստացվելէշուրջ30հայտադիմում,որոնցից16-ըփորձագետներիկողմիցարժանահավանէհամարվել

պաշտպանությաններկայացվելու:

2)երկրիսոցիալ-տնտեսականզարգացմանհամարգործնականնշանակությունունեցողնորարարկաննա-

խագծերիևգիտատեխնիկականմշակումներիհայտնաբերումըևհնարավորներդրումը,

Մրցույթընպաստումէնորարարականգաղափարներիհայտնաբերմանը,բարձրաձայնմանը,սակայններդր-

մանուղղությամբաշխատանքներչեննախատեսվում:

3)սոցիալականևհասարակականկարևորխնդիրներիլուծմանգործընթացներումհասարակականմիավո-

րումների,տնտեսվարողսուբյեկտներիևկառավարմանպետականմարմիններիմիջևբոլորմակարդակնե-

րումհամագործակցությանկատարելագործումը

ԾրագրիայսխնդրինհասնելուհամարծրագրիկանոնակարգումսահմանվումէԿամզկոմիտեիևՀանձնա-

ժողովիընտրությանմոտեցումը՝

«Կազմկոմիտենբաղկացած էտասըանդամից,որոնցիցհինգներկայացնումենպետականկառավարման

մարմինները,իսկհինգը՝ՀՀգիտություններիազգայինակադեմիան,գիտությանևնորարարությանոլորտնե-

րինառնչվողՀՀհասարակականկազմակերպությունները:ԿազմկոմիտեիևՀանձնաժողովիկազմերըհաս-

տատվումենՍԵՀՆնախարարիհրամանով՝համաձայնեցվածայնպետականմարմիններիհետ,որոնցներկա-

յացուցիչներըընգրկվելուենԿազմկոմիտեիևՀանձնաժողովիկազմերում»:ԿազմկոմիտեիևՀանձնաժողովի

կազմերըընտրվումենմեկտարիժամկետով:

Հասարակականկազմակերպություններըծրագրումներգրավվումենորպեստեղեկատվությանտարածման

ցանցեր:
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Ինչպես նշում են առանցքային տեղեկատուները, մրցույթը բացառապես նպատակ է ունեցել աշխատելու
երիտասարդիհետ:Ենթադրվել է, որերիտասարդինանհատականմակարդակովՄրցույթըպետք է նպաս-
տի՝նորարարականմտածողությունզարգացնելու,ծրագիրմշակելու,սեփականնախագիծըներկայացնելու,
տարբերմարզերիերիտասարդներիհետհաղորդակցվելու,սեփականգաղափարներըհանրությանլայնշեր-
տերիններկայացնելու,աշխատանքներիպաշտպանությանմիջոցով/ժամանակոչֆորմալկրթությանըմաս-
նակցելու:

Ընդ հա նուր առ մամբ պետք է նշել, որ Մր ցույթն իր բնույ թով ավե լի ճա նա չո ղա կան է, որի նպա տակն է բա ցա
հայ տել երի տա սարդ նե րի շր ջա նում «նո րա րա րա կան» գա ղա փար նե րը և դրանք «ճա նա չե լի» դարձ նել՝ ներ
կա յաց նե լով տե ղա կան հան րու թյա նը, պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, գի տու թյամբ ու 
նո րա րա րա կան գա ղա փար նե րով զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րի շր ջա նում, և այդ քա նով Մր ցույ թի նպա
տակ նե րը իրա կա նաց ման եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում սահ մա նա փակ վում են: Մր ցույ թը չի սահ մա նում գա
ղա փար նե րի զար գաց ման և ներդր ման մե խա նիզմ ներ, սա կայն միև նույն ժա մա նակ Մր ցույ թը նպաս տում է 
միև նույն գա ղա փար նե րի շուրջ տար բեր գե րա տես չու թյուն նե րի, կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի, փոր ձա գետ նե րի թե կուզ կար ճա ժամ կետ հա մախմբ մա նը:

ԾրագրիհամապատասխանությունըՌազմավարությաննպատակինևգերակայություններին

Ռազմավարությաննպատակնէ՝«9.Ռազմավարությաննպատակնէբարձրացնելերիտասարդներիքաղաքա-
կան,տնտեսականևմշակութայինկյանքինմաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը,փաստարկվածևիրատեսական
լու ծում ներ առա ջար կելերիտասարդներիզբաղվածության,սոցիալ-տնտեսականխնդիրներիհաղթահար-
ման ուղղությամբ,խթա նել առողջապրելակերպը,նպաս տել հոգևոր-մշակութայինարժեքների զարգաց-
մանըև ռազմահայրենասիրականդաստիարակությանը, ինչպես նաևապա հո վել կրթության շարունակա-
կանությունըևոչֆորմալկրթությանճանաչելիությունը:Սույնռազմավարությանմեջերիտասարդությունն
անմիջականշահառուէևծավալվողգործընթացներումիրավանդըներդնողկարևորմասնակից»:

Մրցույթըիրնպատակովևխնդիրներներովհնարավորությունէստեղծումուղղակիորեներիտասարդիհա-
մարիր«գաղափարով»մասնակցել երկրիսոցիալ-տնտեսականխնդիրներիհաղթահարմանը, մասնակցել
ոչֆորմալկրթությանճանաչելիությանբարձրացմանը:Մրցույթըինքնինհնարավորությունէստեղծումերի-
տասարդիհամարներկայացնելխնդրիվերաբերյալիրգիտականմոտեցումները,ձեռքբերելհամախոհներ,
ներկայացնելիրգիտականմիտքըլայնհանրությանը,այդթվումնաևհնարավորգործատուներինևգործընկ-
ներներին:

Ա ռա ջար կու թյուն ներ

Հիմնվելով ծրագրի գնահատման արդյունքների, ոլորտի ներկայացուցիչների ներկայացրած կարծիքների

վրա՝ուղղվածծրագրիհետագաբարելավմանը,առաջարկումենք՝

l ՀստակեցնելՄրցույթիիրականցմաննպատակը՝սահմանելովառաջադրվողուղղություններիորոշ-

մանհիմքը՝ըստերկրիսոցիալ-տնտեսականկարիքներիլուծմանընպաստողգաղափարներիկար-

ևորմանկամերիտասարդներիհետաքրքրություններիհամապատասխանության:

l Փորձագետներիշրջանումզարգացնելուղղություններիսահմանմանհիմնավորմանմշակույթը՝վիճա-

կագրականտվյալներով,երկրիառաջնայնություններիծրագրերովևայլն:

l Հստակչափանիշներովսահմանել«նորարարականություն»հասկացությունը:

l Երիտասարդներիհամարապահովելսեփականգաղափարինորարարականությանստուգմանհար-

թակներ,ինչպեսօրինակ՝գիտականամսագրերիհասանելիություն:

l Մշակելգնահատմանբազմաչափսանդղակյուրաքանչյուրչափանիշիհամար՝առանձնացնելովար-

դիականության,նորության,յուրօրինակությանևայլմանրամասնցուցիչներ,որոնքկպահպանվեն

մրցույթիններկայացվածհայտադիմումներիկանոնակարգվածարխիվացմանևհետագաուսուման-

սիրություններըհնարավորդարձնելուհամար:

l ՈւսումանսիրելնմանմրցույթներիփորձըևսահմանելչափորոշիչՄրցույթինմասնակցածծրագրերի

զարգացմանդինամիկայիվերաբերյալ,ուքանիորմրցույթնամենամյաէ,գուցեարժեքավորկլինի

ամենտարիտեղեկատվությունհավաքելնախորդտարիներիմասնակիցներիշրջանում՝արդյոքծրա-

գիրըհետագազարգացումստացելէ,ևորնէեղելմրցույթիդերը,ինչըցույցկտածրագրիարդյունա-

վետությունը:
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l Քանիորմրցույթինպատակներիմեջմտնումէգաղափարներիհնարավորներդրումները,հնարավո-

րությանդեպքումմրցույթըլրացնելհետագաաջակցմաննուղղվածհավելյալփուլով՝շահածաշխա-

տանքներիառաջխաղացմանուղղությամբմիջազգայինտեղեկատվականուղիներիօգտագործմամբ,

իրականցվելիքաշխատանքներիհամարհնարավորֆոնդահայթայթմանմիջոցով:Այսփուլումկարող

եններգրավվելհասարակականգիտական,պետակնևմիջազգայինկազմակերպությունները,ինչը

կնպաստի«երիտասարդ-հասարակականկազմակերպություն-պետություն»եռակողմհամագործակ-

ցությանզարգացմանը:Նույննպատակովկարելիէնաևկազմակերպելառանձիննախագծերիներկա-

յացումըավելինեղշրջանակներիհամար:

l Ներառելերիտասարդներիշրջանումգաղափարներիառաջխաղացմանինքնուրույնությանմշակույթի

ձևավորմանբաղադրիչ,քանիորգնահատումըցույցէտալիս,որերիտասարդներըմոտիվացվածչեն

սեփականգաղափարներըինքնուրույնաբարառաջտանելու:
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 Հա վել ված. 

Գնա հատ ման մաս նակ ցած փոր ձա գետ նե րի ցանկ

1. ԹամարաԹորոսյան,ՀՀսպորտիևերիտասարդությանհարցերինախարարությաներիտասարդականհար-

ցերիվարչությանպետ

2. ԴավիթՀայրապետյան,«Երիտասարդականմիջոցառումներիկազմակերպմանկենտրոն»ՊՈԱԿ-իտնօրեն

3. ԱրեգԹադևոսյան,ՀՀվարչապետինառընթերազգայիներիտասարդականքաղաքականությանխորհրդիան-

դամ,Թրեյներներիազգայինասոցիացիայինախագահ

4. Հոա-ԲինԱճեմյան,ՀայաստանումԵՄպատվիրակությանհամագործակցությանբաժնիղեկավար

5. ՂարիբՀարությունյան,«Կոմպաս»գիտահետազոտական,կրթականևխորհրդատվականկենտրոնՀԿնա-

խագահ

6. ԱրուսյակՊողոսյան,ՀայաստանիերիտասարդականհիմնադրամիԾրագրերիիրականացմանծառայության

ղեկավար

7. ԼիանաՍարգսյան,ՎորլդՎիժնՀայաստանիերիտասարդականծրագրերիհամակարգող,ԳայանեՎարդա-

նյան,ՎորլդՎիժնՀայաստանիշահերիպաշտպանությաննուղղվածծրագրերիղեկավար

8. ԱրսենՍիմոնյան,ՕքսԵՋենհիմնադրամիԱղետներիռիսկինվազեցմանծրագրիհամակարգող

9. ՔրիստինեՍարգսյան,ՀայաստանումԹեդէքսկազմակերպիչ

10. ԱնահիտՄինասյան,Կազահիմնադրամիտնօրեն

11. ԱրմենուհիՊետրոսյան,ՀՀՍպորտիևերրիտասարդությանհարցերինախարարություն,Ծրագրերիմշակման

եվիրականացմանբաժնիպետ

 

Ա ռանց քային տե ղե կա տու նե րի ցանկ

1. ՑողիկԲեժանյան,Զբաղվածությանպետականգործակալությանտեղեկատվությանապահովմանբաժնիպետ

2. ԳայանեՀովակիմյան,տնօրեն,ՀՀարդարադատությաննախարարությանԻրավախախտումկատարածան-

ձանցվերականգնողականկենտրոնՊՈԱԿ-իտնօրեն

3. ԱրշակԳասպարյան,«ՍոցիալականԱրդարություն»ՀԿ-ինախագահ

4. ՎարդուհիԱրամյան,««Հայկականճամբար»լեզվիևառագաստանավիդպրոց»ՀԿ,ծրագրերիհամակարգող

5. ԱրզումանՀարությունյան,«ԱրտՍայթ»ՍՊԸտնօրեն

6. ՀակոբԶեյնալյան,ԱրարատիմարզիԱրմաշհամայնքիղեկավար

7. ՌուզաննաՄկրտչյան,Արմավիրիթիվ1ավագդպրոցիկրթականծրագրիհամակարգող/ուսուցիչ

8. ԽաչիկՎարդանյան,ԱշտարակիՍուրբՄարինեեկեղեցունկիցերիտասարդացմիությանպատասխանատու

9. ԼիլիթԽաչատրյան,ԵղեգնաձորիՔաղաքացիականերիտասարդականկենտրոնՀԿ-իհամակարգող

10. ԻշխանՆազարյան,Գավառի«ԱփիՄեջ»սոցիալականՀԿնախագահ

11. ԱրմանՂազարյան,«Երիտասարդժուռնալիստներիասոցիացիա»ՀԿնախագահ

12. ԱրթուրԽոջաբաղյան,Գորիսի«ՕգմենթԱր»/AugmentArսոցիալականձեռնարկությանտնօրեն

13. ՎարսիկՆերկարարյան,Եվրասիաhամագործակցությանhիմնադրամիhյուսիսայինմասնաճյուղիերիտա-

սարդականծրագրերիհամակարգող

14. ԱրշալույսՀակոբյան,Սյունիքիմարզայիներիտասարդականկենտրոնիծրագրերիօգնական

15. ԼիլիթՍինդոյան,ՋինիշյանհիշատակիհիմնադրամիՎանաձորիհամակարգող

16. ԱրտուշՄկրտչյան,Գյումրուհամայնքապետարան,Մշակույթիևերիտասարդությանհարցերիբաժնիպետ

17. ԳառնիկԲեգլարյան,Չարենցավանիհամայնքապետարան,Մշակույթի,կրթության,սպորտիևերիտասարդու-

թյանհարցերովբաժնիգլխավորմասնագետ

18. ԳայանեԳրիգորյան,Չարենցավանի«Ռեսուրսկենտրոն»բարեգործականՀԿնախագահ
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Report on the Monitoring and Evaluation of the 2013-2017 

Strategy of State Youth Policy of the RA

Executive Summary

Introduction

The2013-2017StrategyfortheStateYouthPolicyoftheRepublicofArmenia(hereinafterStrategy)wasdevelopedin

2012onthebasisoftheArmenianYouthNationalReportandthecomprehensivestudyof“AspirationsandExpec-

tationsoftheYouthofArmenia”.Accordingtothe2015-2025ConceptoftheStateYouthPolicyoftheRepublicof

Armenia,StateYouthPolicyisanintegralpartoftheRAstatepolicyandhasastrategicimportance.Itismeant

tocreatelegal,economicandorganizationalconditionsforthecomprehensivedevelopment,self-affirmationand

self-expressionoftheyouth.Thestateyouthpolicyisdevelopedandimplementedbythestateauthorizedbody 

withtheparticipationofstateandregionalgovernmentbodies,localauthorities,stateyouthpolicysubjects,as

wellasinternationalorganizations.

Theaimof“TheMonitoringandEvaluationofthe2013-2017StrategyfortheStateYouthPolicyoftheRepublicof

Armenia”isduetothefactthatthepreviousStrategyneedstobeevaluatedfromtheperspectivesofyouthneeds

compliance,logicalstructure,measurability,etc.,todevelopthe2018-2022StrategyforStateYouthPolicyofthe

RepublicofArmenia.Besides,aneedhasarisentoevaluatetowhatextenttheStrategy,togetherwithitsactivities,

hasbeenimplementedsofar.

TheevaluationwasconductedbyYouthStudiesInstituteinOctober-December,2016withthesupportoftheRA

MinistryofSportandYouthAffairs.

Theevaluationfindingsareexpectedtobeusedtoorganizeamoreeffectiveprocessofdevelopingthe2018-

2022StrategyfortheStateYouthPolicyoftheRepublicofArmenia.

Data Collection Methods and Sources

Theanalysisisbasedonthetheoriesofstrategicplandevelopmentandtheinformationreceivedfromresearch

studies.Inparticular,theinformationwascollectedthroughthefollowingmethods:document analysis, expert 

interviews and group discussions.

For the purpose of ensuring participationintheprocessofStrategyevaluation,YSIhasformedafive-expert

workinggroupwhichisconsistedofspecialistsofvariousfieldssuchasthefieldsofmonitoringandevaluation,

strategicplanning,youth,involvementofvulnerablegroupsandinternationalcooperation.Theworkinggrouphas

conductedasecondaryanalysis,youthneedsevaluation,supporttotheevaluationtoolsdevelopment.TheYSI

regionalcoordinatorswhowereresponsibleforconductinggroupdiscussionsandinterviewswithkeyinformants

inregions(marzes),havealsoparticipatedintheevaluationprocess.

Document Analysis

Thefollowingresearchesandanalysesconductedintheyouthfieldin2013-2016,wereamongthestudieddoc-

uments:

1. TheIssuesofYouthEmploymentintheRA,YouthStudiesInstitute,2013.

2. MappingofYouthOrganizationsandEffectivenessEvaluationofYouthGrantProgramsFundedbythe

Government,YouthStudiesInstitute,2014.

3. GyumriYouthSituationAnalysis,YouthInitiativeCentreNGO,2015.

4. YouthSituationAnalysisinRuralCommunities,CommunityandYouthInitiativesCentreNGO,2016.

5. NeedsAssessmentandDevelopmentofStrategicDirectionsforUNICEFArmeniaOfficeInvolvementin

theFieldofYouthAffairs,YouthPolicyLabs,2016.

6. IndependenceGeneration.ResearchAmongYouth.Armenia2016,TheFriedrichEbertFoundation,2016.
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The2015-2025ConceptofYouthPolicyoftheRepublicofArmeniaandthemainstatestrategiesrelatedtothe

fieldsreflectedintheStrategyprioritieshavealsobeenstudied.

l HealthyLifestylePromotionStrategicPlan2014-2020,

l RegionalDevelopmentStrategy2016-2025oftheRepublicofArmenia,

l EmploymentStrategy2013-2018oftheRepublicofArmenia.

Interviews

Apart fromdocumentanalysis,YouthStudies Institutealsoconductedexpert interviewsanddiscussionswith

youngpeopleandtherepresentativesofyouthNGOs.Thereceivedinformationwasalsousedforthepurpose

ofrevealingyouthneeds,definingtheneedprioritiesanddevelopingsuggestionsontheYouthPolicyStrategy.

10expertinterviewswereconductedtoevaluatetheneeds,13 interviewswereconductedwithkeyinformants,

10ofwhichwereconductedinregionsandtheother3inYerevan.

Group Discussions

14 focus-group discussionswereconducted,10ofwhichwereconductedinregionsandtheother4inYerevan.

Focus-groupdiscussionswereconductedtoevaluatetheyouthneedsbyYSIregionalcoordinatorswhohadpre-

viouslyundergonerelevanttrainingandinstructions.Indiscussionstheneedsrequiringanurgentsolutionwere

singledoutbyvotingwhichaccordingtotheopinionsofyoungpeople,shouldthenewStrategybeingdeveloped

bytheRAyouthpolicybeaimedat.

Duringthediscussionthementionedyouthneedswererecordedintheregistrationtableandthefollowingfactors

wereidentifiedinthecolumnsforeachofthem:

l Obstaclestomeettheneeds,

l Whoisengagedin/dealswithneedaddressinginthecommunity/region,

l Whathasbeendonesofarinthecommunitytomeetthementionedneed.

Acolumnof“score”wasalsoidentifiedinthetablewherethepriority/primacyindexofyouthneedsorproblems

wasmentionedasaresultofgroupdiscussion.

Analysis on the 2013-2017 Strategy for the State Youth Policy of the 

Republic of Armenia and Current Needs of Young People 

TheobjectiveistorepresentobservationsandsuggestionsrelatingtotheStrategystructureanditscompliance

withexistingyouthneeds.

The Structure of the 2013-2017 Strategy of the State Youth Policy of the Republic of Armenia

TheStrategycomprisesthefollowingsections:

l Section1.GeneralProvisions

l Chapter1.ObjectiveoftheStrategy

l Chapter2.StateYouthPolicyAnalysisoftheCurrentSituation

l Chapter3.ReviewoftheYouthSituation

l Section2.KeyPriorities

l ActionPlan

Strategy Structure Analysis. The Main Findings

l ThelinkanddifferencebetweentheConceptofStateYouthPolicyandStrategyarenotclearlystated.

l IfChapter1hasanintroductorynature,thereisnoneedtorepresenttheobjectivesandprioritieshere,

insteadasnotedabove,theinitiationandimplementationprocessofStrategydevelopmentprocesscan

beintroducedhere,andtheissuesrelatingtothecontentcanbediscussedinsubsequentchapters.
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l Chapter2summarizestheframeworkofinstitutionsoperatingintheyouthfieldandthemainconducted

researches,whichisapartofsituationanalysisforstrategicplanning.

l Itwouldbeappropriatetodiscussthoseproblemsinthenextsectionswheretheyouthsituationisde-

scribed,andtheinformationaboutexistingstructuresandresponsiblebodiesshouldbeleftinthissec-

tion.

l ThetitleofChapter3impliesthatthedescriptionofcurrentsituation,i.e.youthissues,achievements,

etc.,isrepresentedinhere.Instead,thisChapterdefinesthestrategicdirectionsofproblemsolution.

Moreover,therationaleandthesolutionselectionprocessarenotintroducedhere.

l EachchapterofSection2ismainlydevotedtoaproblemdescriptionandrarelytouchesuponthesolu-

tionsrelatingtoparticularproblems.

l JudgingfromtheStrategyActionPlan,itisobviousthatonlyafewactivitiesareincludedinthetextand

themajorpartoftheactivitiesbecomesknownonlyinActionPlan.

l Thementionedsolutionsareformulatedprimarilyabstractly,so,itisnotclear,forexample,howmany

youngfamilieswillbegiventheopportunitytopurchaseanapartmentatanaffordablepriceorwhatre-

sultsareexpectedfromtheimplementationofindividualawarenessandpromotionalplans,whatinvolve-

menttheseplanswillhave,etc.

l TheActionPlaniscompiledaccordingtothestructureofotherstateplansandbasicallyitincludesallthe

necessarypoints.However,thereisanuncertaintyintermsoftime.

l TheActionPlandemandsmoredetailedactivities,sinceeveryactionisaseparateactivityorasetof

activities.

l ForthepurposeofensuringmeasurabilityoftheActionPlananddevelopingmoredetailedsteps,aMoni-

toringplandevelopmentisrequired.

Strategy Structure Analysis. Suggestions for Further Sections

ItissuggestedtoincludeanumberofothersectionsintotheStrategywhichwillcontributetothemoreeffective

implementationoftheStrategy:

l ImplementingPartiesandParticipationMechanisms,

l FundingMechanisms,

l MonitoringandEvaluationPlan,

l OutreachandCommunicationPlan.

Youth Needs Analysis

The2013-2017StrategyfortheStateYouthPolicyoftheRepublicofArmeniawasdevelopedonthebasisofthe

ArmenianYouthNationalReportand thecomprehensivestudyof “AspirationsandExpectationsof theYouth

ofArmenia”.Theanalysisofthesereportsandthecomparisonofneedsraisedinthereportswiththepriorities

andactionsreflectedintheStrategyhaveshownthatStrategyincludednumerousneedsreflectedinthereports

includingthoserelatedwithemployment,healthylifestyle,participationinpoliticalandcivicprocesses,valueori-

entations.Ontheotherhand,theStrategydoesnotincludethoseneedssuchastheinsufficientqualityofeduca-

tionaccordingtoyoungpeople(referringtobothsecondaryandhighereducation),theabsenceofentertainment

infrastructuresinregions,migrationproblems.

Theneedsreflectedintheresearchesandanalysesstudiedduringtheresearch,aswellastheneedsrevealed

asaresultoffieldworkwhicharegroupedinthemosteffectivewaypossibleaccordingtothespheresreflectedin

thecurrentStrategydirectionswillbeintroducedinthefurtheranalysis.

1. Promoting Participation Processes.IntheStrategyActionPlanthemostextensivepartbelongstoactivities

aimedatpromotingtheyouthparticipationwhichalsoincludesactivitiesofdevelopingyouthorganizations.

Duringvariousresearchesandinterviewsandfocus-groupdiscussions,theimportanceofyouthparticipation

anddifferentcomponentsarealsofrequentlymentioned.Theproblemsandneedsconnectedwiththepartic-

ipationprocessesstatedindifferentstudies,interviewsandfocus-groupdiscussionsarementionedbelow.At
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thesametime,theyouthparticipationproblemsineconomicandculturallifearediscussedinthecontextof

youthemploymentandculturalsphereswhichwillbeintroducedinlatersections.

Participation in Political and Civic Life, in the Process of Decision-Making.Theinsufficientyouthparticipa-

tionincivicandpoliticalaffairsismentionedinnumerousresearchesandinterviews.Thereisalackofawareness

andknowledgeamongalargenumberofyoungpeoplerelatingtothepublicadministrationsystem,tothepar-

ticipationopportunitiesindecision-makinginthecommunityandtohumanrights.Theimportanceofenhancing

youthparticipationinthelevelofdecision-makingincommunitiesisemphasizedintheresearchonyouthsituation

inruralcommunities.Inthecaseofhavingfreetimeyoungpeopledonotspenditonsolvingcommunityprob-

lems,andtheydonothavetheabilitiesanddesiretosuggestideasandimplementthem.Thelackofmotivation

forsociallifeparticipationispartiallyduetotheskepticismtowardsstateinstitutionsandthelackofinformation.

Promoting Volunteer Work.The resultsof “IndependenceGeneration” research show that only somesmall

segmentoftheyouthisinvolvedinsocial/volunteeractivitiesandformanyofthoseinvolvedthereasonsofvolun-

teeringaredrivenbyentertainment,socialinteractionandfindingajob,ratherthantheintentionofhelpingother

people.Atthesametime,theideaofvolunteeringiscurrentlymorewidespreadthanitwasafewyearsagodue

tothenumerousactivitiesaimedattheyouthparticipation.

Attaching Importance and Evaluating the Youth Voice.Theyoungpeopleparticipating inFGsdiscussions

havementionedthatsometimesgovernmentensuresartificialparticipationbyusingtheyouthforpoliticalpur-

poses.Thisproblemismoreactualfortheyouthinregions.TheFGparticipantsrepresentingastudentgroupof

YerevanstressthattherearenoyoungpeopleevenintheGoverningCouncilofuniversitieswhichmeansthatthe

youthvoiceisnotproperlytakenintoaccounthereaswell.

Self-Expression and Self-Organization of the Youth.The self-expression and self-organization problemof

theyouthmentionedinseveralresearchesandbysomeexpertsisduetothelackofcapacitiesandskepticism

towardstheyouthpotential.Intermsofself-expressioninhibitionistheobstacledrivenbysocialattitude,aswell

asbytheabsenceofpreviousexperience.

Involvement and Participation of Vulnerable Groups.Hereare thegroupsmentionedamong thevulnera-

blegroups:youngpeoplewithdisabilities,thosewhoreturnedfromdetentionorcompulsivemedicaltreatment,

LGBTgroups,theyoungleftwithoutparentalcare,Syrian-Armenianrefugees,theyounglivinginremotevillages,

womenlivinginregionsandparticularlyinvillages,extremelypoorpeopleandothers.Stereotypedperceptions,

theabsenceofcertain targetactivitiesand integration issueshinder the involvementof thesegroups.The in-

volvementoftheyouthofethnicminoritiesinyoutheventsorganizedbythegovernmentwashighlightedduring

focus-groupdiscussionswiththeparticipationofyoungpeoplerepresentingethnicminorities.

CSO Development.IntheYouthPolicyStrategyspecialattentionispaidtothedevelopmentofregionalsociety

organizations.Thedevelopmentofcivilsocietyorganizationsinvolvedintheyouthfieldisalsohighlightedinthe

conductedresearches.Inparticular,theruralyouthemphasizedthelackofnon-governmentalorganizationsinru-

ralcommunitiesandthelimitedactivitiesofyouthorganizationslocatedinurbancommunitiesdirectedtosolving

ruralyouthproblemsandtheirinvolvement.Besidesnon-governmentalorganizations,largerplatformsofuniting

theyoutharealsohighlighted.Thelackofparticipationplatformsatnational,regionalandlocallevelsareunder-

linedbothinresearchstudiesandinexpertinterviews.Thismeansthatnationalyouthcouncilsdonotoperate,

youthcouncilsattachedtoregionaladministrationhavelimitedinvolvementandarepassiveandstudentcouncils

arepoliticizedwhichmeansthattheplatformsunitingtheyouthandmakingtheirvoiceaudiblefordecision-mak-

ersdonotexistorarenotsufficientlyeffective.

Summery. Fromtheintroducedissuesofparticipationsphereitcanbeconcludedthattherearestillmanythings

todointhissphereandinthesubsequentStrategybesidestheactivitiesdirectedtoawareness-raising,promo-

tionofparticipationatcommunitylevelandgenderequality(whichareavailableinthecurrentStrategy),special

attentionshouldbepaidtothevulnerablegroupinvolvement,theself-expressionandself-organizationpromotion

oftheyouth,thevolunteerinstitutiondevelopment,aswellastotheefficiencyandinclusivenessimprovementof

theworkofoperatingplatforms.

2. Education and Employment, Social-Economic Issues.Thenextdirection involvedintheStrategyisthe

youthemploymentandsocial-economicissues.Atthesametime,bothduringtheinterviewsandintheanaly-
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ses,itisunderlinedthattheemploymentissuesarecloselyconnectedwithprofessionaleducation,therefore,

wefounditappropriatetoincludetheproblemsandneedsofeducationsectorinthissectionaswell.Itshould

benotedthattheissuesofeducationandemploymentwereconsideredtobegreaterprioritiesbythepartici-

pantsoffocus-groupdiscussions.

Education Quality and Accessibility.Themostfrequentlymentionedproblemsconnectedwitheducationare

thecorruptionineducationsystemandtheloweducationquality,theproblemofconnectionbetweenprofessional

educationandlabormarket.Theproblemofcorruptionineducationsystemhassometimesbeenpointedoutby

theFGparticipantsofregionsandYerevan,aswellasbysomeexperts.Thelackofincludingtrainedqualified

specialists,modernliteratureandappliedskillsisparticularlymentionedconnectedwitheducationquality.The

problemofeducationaccessibilityisalsomentionedduetohighfeesandthelackofscholarshipsavailablefor

students,andinthecaseofregionalyouth,thedistanceandthelimitedlistofspecialtiesinlocalHEIs.Numerous

studieshighlightthegapinmiddlevocationaleducationsystem,thelackofinformationaboutthesystemofcareer

guidanceandlabormarketdemandwhichleadstotheisolationofeducationsystemfromlabormarket.Thepar-

ticipantsofYerevanFGdiscussionhavealsoemphasizedthelackofscientificactivityappreciationasanurgent

youthproblemwhichleadstoeducationofpoorqualityandlowprestige.

Education - Labor Market Connection.Theeducationsystemsupplydoesnotcorrespondwithlabormarket

demandwhichaccordingtoexperts,isduetothewrongprofessionchoicebyyoungpeople,thelackofmiddle

vocationaleducationandtheinconsistencyofeducationalprogramstomarketdemands.Thereisanambitionto

getahighereducationamongyoungpeopledrivenbypublicpressure,aswellasbyintentionsofbeing“fashion-

able”.Ontheotherhand,educationsystemdoesnotprovideanappropriatesupply,sincetherearefeweducation

institutionsprovidingmiddlevocationaleducationandappliedprofessions.Theyoungparticipantsoftheresearch

attachimportancetotheorganizationofeducationalinternshipcorrespondingwithmoderndemandsinHEIs.

Employment.Itcanbesaidthattheyouthemploymentproblemisfirstofallduetotheinconsistencyofeduca-

tionsystemtolabormarketneeds.Amongtheinformationneedsitshouldbementionedabouttheabsenceofa

comprehensivestateinformationdatabaseaboutjobvacancies.Theworkexperiencerequirementisanobstacle

foryouthemploymentbyalmostallemployersmoreover,volunteerwork isnotacceptedasworkexperience,

sincethereisnoappropriatelegislativeregulation.Theemploymentproblemisparticularlyurgentinruralareas,

sinceexceptforagricultureyoungpeoplehavelittleopportunitiestobeinvolvedinotherareasandvocational

educationalinstitutionsarerelativelymoreunavailableforthem.Thepresenceofgenderdiscriminationinlabor

market,theapproachofhiringwiththeprincipleofbeinganacquaintanceorarelative,barrierstocompetitiondue

totheexistenceofmonopolies,aswellasthedistrustofemployerstowardsyoungworkforcearealsoamongthe

problemspointedoutduringFGdiscussions.Theneedofsupportinacquiringworkexperienceisalsomentioned.

Thesupporttostartupcompaniesandparticularlytosmallbusinesses,theaffordableloaninterestrateandthe

favorabletaxpolicyforyoungentrepreneursarementionedamongthedirectionsofpracticalsupport.

Social-Economic Issues.Thoughthisproblemiscloselyconnectedwithemployment,eveninthecaseofhaving

ajob,social-economicissuesarestillactualfortheyouthbecauseofthelowlevelofsalaries.It ismentioned

abouttheinsufficientsocialassistanceandthecorruptedsystemofsocialassistancebythegovernment.Young

peoplehavealsoindicatedtheneedofraisingawarenessaboutstateassistanceprogram,thepoorqualityprob-

lemsofgoods,foodandlife.

3. Health and Healthy Lifestyle.Researcheson theyouthand theparticipantsof that researchdiscuss the

needsrelatedtohealthandhealthylifestylepointingoutanumberofproblemsinthisfield.

The Healthy Lifestyle Culture.Accordingtotheresearches,thereisalackofawarenessandmotivationamong

youngpeopleabouttakingcareofhealth,visitingmedicalinstitutionsontime,undergoingmedicalexamination.

Sport Infrastructures.Theyoungparticipantsofdiscussionshavementionedmanytimestheabsenceofinfra-

structuresneededfortraining,particularlyinregionalcommunitiesandespeciallyinvillageswherethereareno

sportshalls,sportscenters,stadiums.Thelackoffreegyms,openpublicplacesequippedwithexercisemachines

isalsomentioned.Itisparticularlystressedthelackofsportsservicesrelevantforyoungpeoplewithdisabilities,

thelackofinfrastructures.

Healthcare System.SomeexpertsandFGparticipantshaveraisedconcernsaboutthegapsofhealthcaresys-
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temwhichisdirectlyconnectedwiththehealthylifestyleoftheyouth.Inparticular,ithasbeenmentionedabout

theabsenceofmedicalinsurancesystem,theunavailabilityofhealthcare,thelackofqualifiedmedicalstuffin

regions,theabsenceofhealthchecksofchildrenandtheyoungasaresultofwhichnotimelyinterventionismade

andthehealthofyounggenerationisendangered.

Summary. Thus, the currentStrategy includes theorganizationofanumberofactivitiesaimedatpromoting

healthylifestyleincludingtheorganizationofmassactivities,awareness,organizationofcontestsandcampaigns.

However,thepartofensuringsportinfrastructuresisopen.

4. Spiritual and cultural values.Among thestrategicmeasuresand in this field relatively fewmeasuresare

includedwhichmainlyfocusonthespiritualandpatrioticeducation,thepreservationofculturalvalues,the

interculturaldialogue.Inthe2015-2025StateYouthPolicyConceptPaperthedirectionoftheinterculturaldia-

logueisseparatedfromthefieldofdevelopmentofspiritualandculturalvaluesandmilitary-patrioticeducation,

anditalsoincludestheinternationalcooperation.Theneedsexistinginthisfieldarereflectedintheconducted

researches.Infact,thoseoccupyasecondaryplacetowardstheotherneeds.Meanwhile,thespiritualandcul-

turaleventshavebeenimportantinthecontextoftheyouthentertainmentwhichisespeciallyarelevantneed

fortheyouthinruralcommunities.Thus,letusdescribetheneedsthatareconventionallyincludedinthisfield.

Cultural institutions and events. Duringtheregionaldiscussionsithasbeenfrequentlymentionedaboutthe
lackortheabsenceofthefollowingrelevantinstitutions:housesofculture,artschools,musicschools.Thecul-
turalcentersthathaveexistedsincetheSovietperiodaremostlyinpoorcondition,andtherearealmostnonew
centers.Thisproblemisparticularlysignificantinruralareas.Insomeregions,theyoungmentionabouttheab-
senceofcinema,theaters,artschools,centers,libraries,which,accordingtothem,isanimportantshortcoming
intermsofparticipationinculturallifeandinjectionofculturalvalues.Therepresentativesofnationalminorities
emphasizethenecessityofawarenessofnationalculturaltraditions.

Leisure management. Theneedoftheculturalcentersisaffiliatedtothelackofculturaleventsandtheneedof
theleisuremanagement.Theinterestingandproductiveleisureorganizedbytheyoungwhohaveparticipatedin
theresearchisoneofthemorefrequentlyindicatedneedswhichtheparticipantsofthefocusgroupdiscussions
haveconsideredasamoreprevailingproblemaftertheproblemsrelatedtoeducationandemployment.Theex-
pertsalsomentionaboutthenecessityoftheleisuremanagementemphasizingtheneedfordiscussions,forums.
Itcanbeorganizedthroughayouthclubandacommunitycenter.Therightwayofaleisuremanagementprovides
theyoungwithanemployment.Itisalsoimportantintermsofpreventingtheemigration.

Value system. Accordingtotheexperts,spiritualandculturalsectorislinkedtothedevelopmentofthecommon
valuesystemoftheyouth.Duringthediscussions,theyounghavementionedthetraditionalwayofthinking,the
stereotypes,thefamilyexcessivecareasabarrierofanexpression.Theyconsiderthatthelackoftheprograms
andtheopportunitiesaimedatpersonaldevelopmentandindependentmentalityoftheyouthisproblematic.It
ismentionedintheresearchesthatevenafterthetwenty-fiveyearsofindependence,forsolvingtheirproblems
manyyoungpeoplecontinuetorelyontheexternalforcessuchasthestate,otherorganizations,thefamilies,and
arenotresponsiblefortheirlivesandcommunities.

Summary: So,theneedsoftheculturalsectorarerelatedtothelimitedopportunitiesforyouthparticipationin
culturallife,withtheleisuremanagementingeneral.Theseneedsmayalsobeincludedinthefieldofyouthpar-
ticipation.Asforthespiritualvalues,theexpertshighlightthedevelopmentoftolerance,civicresponsibilityand
nationalself-knowledgevalues,theliberationfromthestereotypesandtheconservativementality.

5. Non-formal education. According to theexperts, in recent yearsprettymuchworkhasbeendone in the

fieldofformaleducation,althoughsomeunresolvedissueshavestillremainedinthisfield.Inparticular,itis

recommendedtointroduceasystemofrecognitionofnon-formaleducationresultsinthereportonyouthem-

ploymentissues,sothatforemployerstheknowledgeandskillsacquiredthroughnon-formaleducationare

consideredascomplyingwiththeminimumrequirements.Theexpertsparticipatingintheresearchalsopoint

outtheneedforanon-formaleducationrecognition.Theneedfortheinterconnectionofformalandnon-formal

educationalsystemisalsostressed.Theyoungparticipatinginthediscussionsalsoattachanimportanceto

thenon-formaleducation,andoffertoinvestit,rangingfromschool.Thenon-formaleducationiscloselylinked

to thevocationaleducation,andmaybe included in thestrategyrelatedto theeducationandemployment

sectors.
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Other needs

Inadditiontothesesixsectorswhichwereconventionallyregroupedintheprioritiesofthe2013-2017strategy,

anumberofotherneedshavebeenrevealedduringtheresearch.Someofthesearereflectedinthe2015-2025

prioritiesoftheyouthpolicyconceptsuchastheyouthfamilysupport,theencouragementofmobility,theideaof

ayouthworker.Theuseofinformationaltechnologyisscarcelyincludedinthecurrentstrategyandconcept.We

shallseparatelyfocusonthecreationofthecenterfortheimplementationofideasandontheideasofinclusion

ofvulnerablegroupswhichdealwithseveralstrategicpriorities.

Youth mobility. Researchescanidentifytheproblemsrelatedtothemobility,suchassometraditionsthatunder-

minetheyoung,especiallythewomentotravel,movetoanotherplacewiththeaimofeducationandemployment.

Anotherproblemisthelackofawarenessoftheavailableopportunitiesaswellastherearesomeproblemsrelat-

edtofinancialresourcesandlanguageskills.Becauseofthegeographicallocation,manyruralcommunitiesare

deprivedofcultural,sportinginfrastructures,andthepublictransportisnotavailableorlimitedwhichdoesnotlet

theyounggetoutofthecommunity,tobeinformed,toparticipateincultural,sportive,otheryouthactivitiesaswell

ascontributestothecommunitiesinpublicactivities.Thus,duringtheFGdiscussionsitwasmentionedthatthere

aredefectivevehicleswhichworkwithnotsuitablescheduleandlowfrequency.Inaddition,notallregionshavea

studenttransportwhichwouldallowthepassagetoaneducationalinstitutionatanaffordableprice.

Support to young families. Thenecessitytoprepareforfamilylifeismentionedasanimportantneedforthe

younginseparatestudiesbytheexperts.Theexpertsbelievethatsincetheyoungagetheyoungpeopleshould

prepareforstartingafamily,receivesexualeducation,understandtheroleoftheparentandtheeducationprinci-

ples.Nowadays,inArmenia,rareparentingcoursesarecarriedout,whilegettingtoknowthebasicsofparenting

canlaythefoundationforahealthyfamilyandupbringingofahealthygeneration.

Youth worker. TheInstituteofayouthworkerisstillintheprocessofbeingestablished,andtheexpertswhoare

involvedinmakingthisinstitution,havereferredtothisfield.Theyoffertoincludesomeareasoftherespective

activityinanewstrategy,namelytherecognitionofayouthworker.

Use of information technologies. Theyoungusesocialnetworksmore,butcannotmakefulluseoftheinforma-

tionanddevelopmentpossibilitiesofferedbytheInternet,andoftendonotknowthesaferulesoftheInternetuse.

Center of idea implementation. Theneedofsupportforimplementinginnovative,scientificorcreativeideasof

theyoungisstressedduringthediscussionsandtheexpertinterviews.Thisideareferstoanumberofsectors,

suchasparticipation,employment,leisure,andthereforewedecidedtoidentifyitasaspecificneedintheinter-

sectionoftheaforementionedsectors.Althoughsomestateandinternationalprogramsareaimedatfinancing

ofgeneratingandimplementingsimilarinnovativeideas,suchacenterdoesnotoperateyet.(100ideas,theUN

DevelopmentProgram,KolbaLab,etc.).

Inclusion of vulnerable groups and non-discrimination. Theexperts mentioned that the lackof tolerance

amongtheyoungisassociatedwiththediscriminationwhichamongotherfactorsisduetothelackofaddress-

ingappropriateideasintheeducationalsystem.Aspecialattentionisrequiredtoincludetheprincipleofgender

equalityinthestrategy,includinginthefieldsofemployment,health,capacitybuilding.

Mapping of key institutions. Inallregions,theyounghavepointedtothoseinstitutionsthatareresponsiblefor

thisor thatproblem.Fromthosestructures the followingaremore frequentlyspecified: themunicipalities, the

MinistryofSportandYouthAffairs,theinternationalorganizations,theregionaladministrations;thosementioned

inspecificsectorsincludetheMinistryofEducation,theschools,theuniversitiesandothereducationalinstitutions

dealingwiththeissuesrelatingtoeducation;thebusinessorganizations,theMinistryofLaborandSocialAffairs,

theemploymentagencies,theemploymentandculturalinstitutionsintermsofentertainmentandculturalvalues;

thenon-governmentalorganizationsintermsofparticipation,thechurchandyouthcommunityintermsofspiritual

andculturalvalues.Amongthenon-governmentalinstitutionsmentionedinAshtarakaretheYouthFoundation

ofArmenia,theYouthAssociationsChurch,theWorldVision,theArmenianCaritas,the“Progress”YouthNGOs;

othersincludetheScoutMovementinArmavir;theEurasiaPartnershipFoundationandtheBridgeofHopeNGOs

inTavush;theInstigateandtheAugmentarorganizationsinSyunik;theChildren’sSupportFoundationinKotayk.
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Directions for Improvement of the Strategy Development Process 

In this section,weshall discuss theopinionsandsuggestions related to thedevelopment, considerationand

implementationofthestrategywhichweresummarizedbasedontheanalysisandexpertinterviewsconducted

duringtheresearch.

l Awarenessandinclusion

Whentalkingaboutstrategy, theexpertsstressthe importanceofawarenessraisingactivitiesonthestrategy

offeringtoincludeanawarenessraisingcomponentinthestrategyasadirectionoranaction.Theinclusionof

theoutreachandcommunicationplanwillsupporttoorganizeawareness-raisingactivities.Itisofferedtousein-

formationtechnologies,television,toorganizeinterestingeventsandcompetitionsfortheoutreachofthestrategy.

Publicitywillnotonlyraiseawareness,butalsoencouragetheyoungtoparticipateintheprocessescontributing

totheimplementationoftheparticipationobjectiveswhichisconsideredthestrategicpriorityaswellasitwilllead

totheinvolvementofotherinterestedorganizations.Theexpertshighlighttheinvolvementofdiversegroupsand

groupsoforganizationsinthediscussions.Asawayofparticipationitisofferedtousetheonlineplatformswhich

arecurrentlyusedactivelybytheyoung,itisalsoofferedtohaveaspecificinteractiveplatformifpossible.Itis

importanttoinvolveyoungpeoplefromallregionsandtoorganizeforumswiththeparticipationoftheyoungand

stakeholders.

l Developmentprocess

Inadditiontotheinvolvementoftheyoungtheinvolvementprocessofvariousinstitutionsisalsoimportant in

theprocessofstrategydevelopmentwhichshouldbeasopenandtransparentaspossible.Inaddition,thejoint

developmentofthestrategywillhelptheparticipantsoftheprocesstoberesponsibleforthedocument.

Theresearchparticipantsemphasizetheimportanceofinternationalcooperationasalotoflarge-scaleprojects

areimplementedintheyouthsector,andtheMinistryshouldbeinterestedtofollowthem,collectrelevantinfor-

mationandcoordinateit.

Itisalsoproposedtocreatesubgroupsamongtheseparatesectorsreflectedinthestrategysothatappropriate

expertsworkineachsector,andonlythentocombinethepartsintoasingleversion.

Thecloseinvolvementofotherstateinstitutionsisalsoimportantintheprocess.Insuchacaseitwillbepossible

toincludeissuesrelatedtoothersectorsofministriesandensuretheirparticipation.

Theexpertssuggestthattheprogramsofotherministriesshouldpassevaluationandmonitoringrelatingtothe

inclusionof the youthneeds. In particular, the sectors of education, employment andhealth carearemostly

highlighted.Theyhaveakeyroleinthelivesoftheyoung,andthereforecannotbeignoredintheYouthStrategy.

l Applicabilityandlocalization

Theexpertsstresstheimportanceofthestrategylocalizationinregionswhichwillhelptomakeitmoreapplicable.

TheparticipantsoftheFGdiscussionsandtheregionalexpertsalsohighlighttheneedforimplementinglocal

programsandeventsaimedattheyouth.

Meanwhile,thesolutiontoyouthissuesinthelocallevellargelydependsontheavailabilityandtheactivitiesof

internationalandlocalorganizationsoperatinginthearea.

l Measurabilityandmonitoring

Anotherimportantfactorfortheapplicabilityisthestrategymeasurabilitywhichhasbeenmentionedinnumerous

researches.Accordingtothefindingsofmappingsurveyofyouthorganizations,theabsenceofmeasurabilityre-

sultsinthelackofthestrategyfeasibilityandapplicability,andwithoutclearindicators,itactuallybecomesmoreof

aconceptualdocumentratherthananactionplan.Anymechanismformonitoringandevaluationisnotembedded

inthestrategy.Theprogramsimplementingthroughthegrantsystemcarryoutmonitoring,but,accordingtothe

experts,anevaluationoftheresultsisnotcarriedouttoidentifywhethertheprogramreachedapredetermined

outcome.Thereisnoregularstrategyevaluationmechanismandliabilityforit.

l Cooperationandcoordination

Theproblemofcoordinatingthestrategyimplementationeffortsandyouthprogramshasbeenrepeatedlymen-
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tionedinvirtuallyeveryfieldoftheresearchbytheresearchexperts.Intheresearchesimplementedinrecent

yearsandduring the interviewsa lackofcooperation is recordedamongdifferentsectors(international,state

andpublic)anddifferentterritoriallevels.Thus,itismentionedthattheprogramsaimedattheyouthparticipation

arenotcoordinated,sometimesseveralprogramsareimplementedinthesamearea,andinanotherareasuch

programsarenotimplementedatall.Clearfundingmechanismsarenotdesignedintheactionplanofthecurrent

strategy,however,alongwiththeMinistryofSportandYouthAffairs,particularlywiththeYouthEventsHolding

Center,otherorganizationsshouldalsobeengagedintheimplementationoftheevents,ofcourse,ontheagree-

ment,butanymechanismforcoordinatinganddirectingtheactivitiesorthecollectionofinformationonactivities

isnotprovidedineachsubsector.Thatis,generally,theintegrationofeffortsandinvestmentsinthefieldisseen

asapreconditionforthestrategyimplementationandafunctionoftheMinistryofSportandYouthAffairs.

Thus,duringthestrategydevelopment,implementationandevaluation,thecooperationofotheragencies,local

andinternationalorganizations,thecoordinationofactivitiesandprogramsimplementinginthesectoraremostly

highlightedbyvariousstakeholdersasapreconditionfortheeffectivenessoftheyouthstrategy,andthereforeas

anindicatorofeffectivenessoftheMSYAactivities.

Monitoring and Evaluation of the 2013-2017 Strategy for the State Youth 

Policy of the Republic of Armenia 

Theaimwasto develop and to test an appropriate methodology for comprehensive monitoring and eval-

uation.

ThegoalsofMonitoringandEvaluationofthe2013-2017StrategyfortheStateYouthPolicyare:

l Toidentifywhetherthemeasuresandactivitiesenvisagedbythestrategyhavebeenimplemented.

l Topresentproposalsonthenewstrategymonitoringandevaluationplan.

l Theprimarypurposeoftheevaluationof5programsistodevelopandbringoutindicators,aswellasan

appropriatemethodologytomeasuretheseindicatorsforevaluationofthefuturestrategy,thereforethese

5programshavebeenselectedastypicalones,andtheYSIproposaloftheirevaluationwillenableto

applythosemethodologiesinevaluatingsuchprogramsinthefuture.

l Thesecondarypurposeoftheevaluationoftheseprogramsistounderstandtowhichextentthesepro-

gramsareinaccordancewiththegeneralobjectivesofthe2013-2017StrategyfortheStateYouthPolicy.

Strategy Monitoring 

ForthepurposeofmonitoringtheStrategytheYSIhascreatedadatabaseofprogramscarriedoutwiththeon-

linegrantsysteminthe2013-2016andone-dimensionalanalysisofadatabasewhichispresentedinthesection

entitled“StrategyMonitoring”andAnnex1.

Inaddition,ananalysisofthestrategymeasureshasbeenimplementedbytheyearswhichisalsopresentedin

thesectionentitled“MonitoringStrategy”,andingreaterdetailinAnnex2.

Strategy Evaluation 

ForthepurposeoftheStrategyevaluationtheselectionofthe5programshasbeencarriedoutaccordingto

l thepriority:oneunitofstudyfromeachpriority

l  theresponsibleperson

l  thetypeofunit

Themaincriteriaoftheselectionisthattheaction/theprogramhasafinalresultandaregularlycontinuousna-

ture.

Asaresultthefollowingactivities/programswereselectedforthe5priorities:
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Priority Action plan

Priority1. Promotionofyouthpartic-
ipationinthepolitical,economicand
culturallife

‘’YouthCapitaloftheRepublicofArmenia’’actionplan

Priority2.Youthemploymentand
socio-economicissues

“Totheyoungfamily,affordablehousingproposalsforasubmissiontotheRA
Governmenttoimprovetheconditionsofthestateprogram”actionplan

Priority3.Promotionofhealthylife-
styleamongyouth

“Theyouthofthe2015YouthCapitalStepanavanoftheRAagainstthehuman
trafficking:“Pursuitofknowledgeagainsttrafficking”actionplan””

Priority4.Developmentofyouth
spiritualandculturalvaluesand
military-patrioticupbringing

“Thevillagekeepstheborder”actionplan

Priority5.Sustainabilityofeduca-
tionandrecognitionofnon-formal
education

“100ideasforArmenia”actionplan

The main findings of the monitoring

l 183programshavebeenimplementedduringfouryears.

l The29%oftheprograms(53programs)areinlinewithmorethanoneprioritiesatthesametime.

l Accordingtothe2013-2017implementedprograms,itappearsthatthestrategyprioritieshavegainedthe

followingimportance:Priority1:55%,Priority4:26%,Priority3:17%,Priority2:13%andthePriority5:

12%.

l Within4yearsaround19.000youngpeoplehaveparticipatedintheobservedprogramsindifferentways.

l Inmorethan66%casesoftheprogramreports(99reports),theformatoftheprogramismarkedas

“non-formaleducation.”

l The69%ofthemonitoredprogramshasnotedthatanevaluationofparticipants’satisfactionhasbeen

implementedattheendoftheprogram.

l The22%oftheprogramsimplementedwithinfouryearshasbeenaimedattheLoriregion,the22%has

beenaimedatYerevan,andthe20%attheShirakregion.Relativelyfewerapplicationshavebeenimple-

mentedintherestofthecommunities.The7%oftheprogramshasbeenimplementedinArtsakh,and

the1%inGeorgia.

l BesidesthecooperationwithMinistryofSportandYouthAffairsandYouthEventsHoldingCenteraddi-

tionalcooperationwithotherparties.

 Otherstatebody:  47%

 OtherNGO:   48%

 PrivateOrganization:  20%

 Internationalorganizations: 16%

 Notregisteredgroups:  6%

The objectives of the evaluation of the 5 programs 

l Whichweretheobjectives,theoriginalpurposeandtheexpectedresultsoftheprogrambytheorganizer

andtheimplementer(s)oftheprogram.

l Towhatextenttheprogramwithitspurpose,objectives,andexpectedresultcomplieswiththestrategy

goal.

l Towhatextentitconcernstheappropriatepriorityofthestrategyunderwhichitwasintendedtoaccom-

plish.
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l Whicharethemainobstaclesencounteredduringtheimplementationoftheprogram.

l Whethertherehavebeenchangesattheimplementationoftheplannedactivities,howtheyhavebeen

made.

l Towhatextenttheprogramhasbeensuccessfulintheimplementationoftheplannedobjectives.

l Whethertheplannedobjectiveshaveallowedtoachievethedesiredresult.

l Takingintoaccounttheoutcomeoftheprogram,inthecaseoftheprogramrepetitionwhatchangesare

planned.Ifthereareany,howtheyaregoingtobeimplemented.

Evaluation results

l Listofrecommendationsaimedatimprovingthestructureofthestrategyandtheselectedprograms.

l Adatabaseoftheprogramsimplementedinthe2014-2017.

l Methodologiesandtoolsforprojectevaluation.

l  Youthneedsanalysis.

l Policybriefs.
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