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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ

Այս ուսումնասիրության իրականացումը հնարավոր չէր լինի առանց

հարցազրուցավարների բանիմաց թիմի (տ-ն Կարինե Կենտիկյանց, տ-ն Կարինե

Բաղդասարովա, տ-ն Անի Բարսեղյան, տ-ն Արփինե Մաժինյան և տ-ն Լուսինե

Սաղումյան) գործուն աշխատանքի, և վարչական, տեխնիկական և կազմակերպական

հարցերով տ-ն Նաիրա Սերգեևայի և տ-ն Զարուհի Ազնաուրյանի ժամանակին ու

արդյունավետ աջակցության, որն ապահովվում էր մեծ ջանասիրությամբ ու

համբերատարությամբ:

Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել տ-ն Իլոնա Տեր-Մինասյանին և պ-ն Խաչատուր

Կազազյանին` ՄՄԿ-ից, հետազոտության ձևավորման ողջ ընթացքում իրենց ցուցաբերած

աջակցության համար:

Ուզում եմ իմ անկեղծ երախտիքը հայտնել տ-ն Ջինա Սարգիզովային ուսումնասիրության

ողջ ընթացքում վարած աշխույժ և քաջալերող քննարկումների, առատաձեռնորեն իր

փորձն ու գաղափարները կիսելու, գնահատականների և բացահայտումները

ներկայացնելու հարցում ինձ աջակցելու համար:

Նաև շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր հարցվողներին, ովքեր բարեհաճորեն

համաձայնեցին և ժամանակ հատկացրեցին այս հետազոտությամբ դիտարկվող հարցերի

շուրջ իրենց դիրքորոշումը, կարծիքն ու նկատառումները հայտնելու համար:

Հարկ եմ համարում նաև նշել, որ ուսումնասիրության հետ կապված

մեկնաբանությունների, գաղափարների և եզրահանգումների ողջ

պատասխանատվությունը լիովին կրում է հեղինակը:

Այս հրատարակության մեջ արտահայտված կարծիքներն ու տեսակետները բացառապես

հեղինակինն են և համընկնումն ԱՄՆ կառավարության, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի, «Սեյվ դը չիլդրեն»-ի

և ՄՄԿ-ի կարծիքների ու տեսակետների հետ պարտադիր չէ:

Վլադիմիր Օսիպով



Օգտագործված հապավումներ

ՀՈւԱԻԿ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին
կոնվենցիա

ՀՈւԱԿ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կազմակերպություններ

ԶԿ Զբաղվածության կենտրոն (ԶՊԾԳ տեղական գրասենյակները)

ԱՄԿ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն

ՄՄԿ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն

LIFE Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի
բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով ծրագիր

ԱՎԾ Ազգային վիճակագրական ծառայություն

ՀՈւԱ Հաշմանդամություն ունեցող անձ

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն

ԶՊԾԳ «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալություն

ԲՍՓԳ «Բժշկասոցիալական փորձաքննություն» գործակալություն

ՄԿՈՒ Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին

մասնագիտական կրթություն և ուսուցում

ԱՄՆ ՄԶԳ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն

ՀՈՒԿ Հաշմանդամություն ունեցող կին
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I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Նախնական տեղեկություններ

Հայաստանում 2012թ. տարեվերջի դրությամբ հաշվառված են 186.384 հաշմանդամներ

կամ հաշմանդամություն ունեցող անձինք (ՀՈւԱ-ներ)1: Հաշվի առնելով, որ երկրի

բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 3.026.9002, ուստի հաշմանդամները կազմում են

6.2%: Հայաստանի նման փոքր երկրի համար հաշմանդամները բավականին մեծ թիվ են

կազմում` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս խումբն ընդգրկում է միայն այն

անձանց, որոնց տրվել է հաշմանդամության կարգ, այսինքն` այն անձիք, որոնց մոտ

դրսևորվում են հաշմանդամության միջին ու խիստ ձևեր: Հաշմանդամության

մեկնաբանման սահմանափակումներից3 ելնելով` հաշմանդամության թեթև և

մեղմ/չափավոր դրսևորումների դեպքում հաշմանդամության կարգի սահմանումը

պարտադիր չէ: Ուստի` հաշմանդամության կարգ չի տրվում, չեն հաշվառվում որպես

հաշմանդամ և վիճակագրության մեջ այդ անձինք չեն ներառվում: Հաշմանդամության

սահմանման այս մոտեցումը դե ֆակտո մոտեցում է, որն հիմնականում առաջնորդվում է

բժշկական մոդելով ու անձի աշխատունակությամբ, թեպետ Հայաստանը

պարտավորություն է ստանձնել հաշմանդամության սահմանման բժշկական մոդելը

փոխարինել սոցիալական մոդելով:

Այնուհանդերձ, հարկ է նկատել, որ Հայաստանը ձեռնարկում է հաշմանդամների առաջ

ծառացած բազմաթիվ հիմնահարցերի լուծմանը, նրանց սոցիալ-տնտեսական վիճակի

բարելավմանը և ընդհանուր հասարակության հետ նրանց ինտեգրման դյուրացմանն

ուղղված ջանքեր, թեպետ դրանք միշտ չէ որ հետևողական են ու լավ համակարգված: Սա

առանձնապես կարևոր է, քանի որ հաշմանդամները ռիսկային խմբերից ամենախոցելին

են: Հայաստանը հետխորհրդային պետություններից առաջին էր, որ ընդունեց

1 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013թ. հունվարին: Երևան, ԱՎԾ, 2013թ ., էջ
87
2 Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2013 թվականի հունվարի 1-ի
դրությամբ: Երևան, ԱՎԾ, 2013թ., էջ 3
3 Հայաստանում հաշմանդամների զբաղվածության և մասնագիտական ուսուցման ոլորտում իրականացված
ծրագրերի վերլուծությամբ վերհանվեցին առկա բացերը, որտեղ նշվում էր որ իրավական դաշտում ամենամեծ
խնդիրը կապված է «հաշմանդամություն ունեցող անձանց դասակարգման ու հաշմանդամության
սահմանման համար կիրառվող չափանիշների հետ»: Բացերի վերլուծություն. Հայաստանում
հաշմանդամների զբաղվածության և մասնագիտական ուսուցման ոլորտում իրականացված ծրագրեր, Երևան,
Սեյվ դը Չիլդրեն Ինթերնեյշնլ, LIFE ծրագիր, 2012թ., էջ 22



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

8

հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին օրենք4: Օրենքով տրվում է

հաշմանդամի սահմանումը. անձ, որը, հոգեկան կամ ֆիզիկական առողջության

խաթարմամբ պայմանավորված, կենսագործունեության սահմանափակումների

հետևանքով ունի սոցիալական աջակցության կամ պաշտպանության

անհրաժեշտություն5:

Հաշմանդամների համար պաշտպանություն ու երաշխիքներ սահմանվում են նաև

Սահմանադրությամբ, Աշխատանքային օրենսգրքով, Բնակչության զբաղվածության և

գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքով, Բնակչության

բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքով, Պետական կենսաթոշակների

մասին օրենքով, Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց

կրթության մասին օրենքով, Քաղաքաշինության մասին օրենքով և մի շարք այլ

օրենքներով ու կառավարության որոշումներով:

2005թ. ՀՀ կառավարությունն հաստատեց ՀՈւԱ-ների սոցիալական պաշտպանության

մասին 2006-2015թթ. ազգային ռազմավարությունը, որը հայեցակարգային համապարփակ

փաստաթուղթ է և նպատակ ունի հաշմանդամներին ինտեգրել հայկական

հասարակությանը և ապահովել նրանց լիարժեք մասնակցությունը հասարակական

կյանքի բոլոր ոլորտներում: Ռազմավարությունը նախանշում է այն միջոցները, որոնք

ուղղված են հաշմանդամների հիմնահարցերի լուծմանը, որոնք ի թիվս այլոց ներառում են

աջակցությունը հաշմանդամների կրթության ու զբաղվածության հարցում, հանրային

իրազեկվածության մեծացումը, սոցիալական գործընկերությունը պետական ու

հասարակական կազմակերպությունների միջև, հասարակական կյանքի տարբեր

ոլորտների հասանելիության բարելավումը հաշմանդամների համար:

Հաշմանդամների հարցերով ՀՀ կառավարության քաղաքականությունն առավել

նպատակային ու արդյունավետ դարձավ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց

իրավունքների մասին կոնվենցիայի (ՀՈւԱԻԿ)6 ստորագրումից (30.03.2007թ.) և

վավերացումից (22.09.2010թ.) հետո: Ներկայումս միջազգային ստանդարտների ու

4 Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին ՀՀ օրենք
(ընդունվել է 1993թ. ապրիլի 14-ին):
5 Նույն տեղը` հոդված 2
6 ՀՀ առաջին 82 երկրների շարքում է, որոնք ստորագրեցին ՀՈւԱԻԿ-ը 2007թ. մարտի 30-ին, երբ այն բացվեց
ստորագրության համար: Նույն օրը ՀՀ-ը ստորագրեց այդ կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրությունը (դեռ
վավերացված չէ):
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սկզբունքների հիման վրա ՀՀ-ում մշակվում է Հաշմանդամություն ունեցող անձանց

իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին օրենքի նախագիծը:

2008թ. փետրվարին, որպես հաշմանդամների հարցերը համակարգող մարմին, ստեղծվեց

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողովը:

Չնայած այս բոլոր դրական զարգացումներին` հաշմանդամերի գործազրկությունը մնում

է խոշոր խնդիր: Հաշմանդամների գործազրկության պատճառները նոր չեն: Դեռևս 1983թ.

ԱՄԿ-ի թիվ 159 կոնվենցիան շեշտադրում էր, որ հաշմանդամների հարմար աշխատանք

գտնելու, այն պահելու ու առաջխաղացում ունենալու հեռանկարները էականորեն նվազ

են ֆիզիկական ու հոգեկան խաթարումների հետևանքով7: Հայաստանում

հաշմանդամների շրջանում գործազրկությունը հասնում է ընդհուպ մինչև 92%, չնայած

ԶՊԾԳ-ի կողմից իրականացում են հաշմանդամների զբաղվածությանն ուղղված ծրագրեր,

իսկ կառավարությունը ներդրել է մի շարք մեխանիզմներ (նախ և առաջ հաշմանդամ

աշխատողների աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում8 և հարկային նվազեցումներ),

որոնք պետք է խթան հանդիսանային գործատուների կողմից ավելի շատ հաշմանդամներ

աշխատանքի ընդունելու համար: Գործատուների խրախուսման այս ջանքերը գովեստի

են արժանի, սակայն ցավոք բավարար ու համարժեք չեն: Քվոտային համակարգը, որն

արդյունավետ հայեցակարգային գործիք է և կարող է զգալիորեն բարելավել

հաշմանդամների զբաղվածության վիճակը, ներկայումս չի գործում9: Անիրատեսական է

ակնկալել, որ առանց ժամանակավոր հատուկ միջոցների հնարավոր կլինի բարելավել

հաշմանդամների զբաղվածության վիճակը` հաշվի առնելով երկրում տիրող

գործազրկության բարձր մակարդակը, երկրի տնտեսության ներկայիս իրավիճակը, որոնք

7 ԱՄԿ կոնվենցիա թիվ 159. (Հաշմանդամների) մասնագիտական վերականգնման և զբաղվածության մասին
(1983թ.), Հոդված 1:
8 ՀՀ կառավարության 13.07.2006թ. թիվ 996 որոշմամբ ներդրվեց հաշմանդամների աշխատավարձի մասնակի
փոխհատուցում և դրանով իսկ գործատուների համար հաշմանդամների վարձելու և աշխատանքի ընդունելու
խթան ապահովվեց, ինչն էլ հաշմանդամների զբաղվածության հարցում կարևոր զարգացում էր:
9 ԱՄԿ-ի վերջին զեկույցներից մեկում նշված էր «Հաշմանդամների համար քվոտաների ապահովման
համակարգը սահմանված էր Բնակչության զբաղվածության մասին ՀՀ նախկին օրենքի (գործել է 1993-
2006թթ.) հոդված 11-ով, ըստ որի հաշմանդամներին աշխատանքի տեղավորելու նպատակով ՀՀ
կառավարությունը գործատուների համար սահմանում է աշխատանքի տեղավորման կամ համապատասխան
նոր աշխատատեղերի ստեղծման կայուն քվոտաներ։ Եթե գործատուն, անկախ պատճառներից, ըստ
սահմանված քվոտայի չի կատարում աշխատանքի տեղավորման կամ համապատասխան նոր
աշխատատեղերի ստեղծման պահանջները, յուրաքանչյուր չհատկացված կամ չստեղծված աշխատատեղի
դիմաց զբաղվածության հիմնադրամ է մուծում տուգանք` իր մեկ աշխատողի տարեկան միջին
աշխատավարձի չափով։ Այս օրենսդրական պարտավորությունն իրեն չարդարացրեց, և Կառավարությունը,
անցումային երկրներին բնորոշ դժվարություններից ելնելով, քվոտաներ չսահմանեց: 2005թ. ընդունված
Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքում
այս պարտավորությունները տեղ չգտան: Զեկույց Հայաստանում հաշմանդամների մասնագիտական
վերականգնման ու զբաղվածության մասին. Երևան, ԱՄԿ, 2011թ., էջ 18.



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

10

զուգորդվում են անհետևողական քաղաքականությունների վնասակար

ազդեցությունների, շրջափակման, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի, բնական

պաշարների ու ֆինանսական միջոցների բացակայության և այն փաստի հետ, որ

աշխատատեղերի բացակայությունն անհամամասնորեն է անդրադառնում

հաշմանդամների վրա: Հատկապես խոցելի է հաշմանդամություն ունեցող կանանց

(ՀՈՒԿ) խումբը: Զբաղվածության ոլորտում նրանց առաջ ծառացած են առավել մեծ

խնդիրներ:

Հաշմանդամներին աշխատանքով ապահովելը կարևորվում է մի քանի պատճառներով:

Ուսումնասիրություն կատարողները շեշտում են, որ «առանց ուսուցման ու աշխատանքի

հաշմանդամներին մնում է միայն հիմնվել պետության կողմից տրվող թոշակների վրա»10:

Հաշմանդամության հիմնախնդիրների վերաբերյալ ՀՀ Ազգային զեկույցում նշվում է, որ

«Զբաղվածությունը հաշմանդամների սոցիալական ինտեգրման և ինքնուրույնության

կարևոր տարրերից մեկն է»11:

Ջեֆրի Թայնսն ու Դանիելա Բուզդուցեան նշում են, որ զբաղվածությունը ոչ միայն

տնտեսական օգուտներ է տալիս և գոհունակություն է պարգևում զարգացման ու կյանքը

հարստացնելու ու իմաստավորելու բնական պահանջմունքի մասով, այլ նաև

հնարավորություն է տալիս հաշմանդամներին ինտեգրել կյանքի բնականոն հունում,

որտեղ ձևավորվում են սոցիալական հարաբերություններ, զարգանում են սոցիալական

հմտություններ և հաստատվում է սոցիալական կարգավիճակը12:

Հաշմանդամները չպետք է դիտարկվեն որպես բարեգործության թիրախային խումբ: Այո,

նրանք աջակցության և օգնության կարիք ունեն բժշկական, սոցիալական

ծառայությունների մասով, սակայն նրանք պետք է ընկալվեն որպես լիարժեք

քաղաքացիներ և պետք է ավելի մեծ դերակատարում ունենան` առավել ակտիվ

քաղաքական, տնտեսական և քաղաքացիական մասնակցության միջոցով, որի հետ

կապված քաղաքական միջամտությունների առավել արդյունավետ ուղղվածությունը

10 Բացերի վերլուծություն. Հայաստանում հաշմանդամների զբաղվածության և մասնագիտական ուսուցման
ոլորտում իրականացված ծրագրեր, Երևան, Սեյվ դը Չիլդրեն Ինթերնեյշնլ, LIFE ծրագիր, 2012թ., էջ 7
11 «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամության հիմնախնդիրների վերաբերյալ» ազգային զեկույց:
Երևան, 2011թ., էջ 15
12 Անցում դեպի ներառական ապագա. Մասնագիտական հմտությունների զարգացում և զբաղվածության
տարբերակներ հաշմանդամների համար Եվրոպայում և Եվրասիայում (հեղինակներ` Ջեֆրի Թայնս ու
Դանիելա Բուզդուցեա), Վաշինգթոն, ԱՄՆ ՄԶԳ, հոկտեմբեր 2009թ., էջ 47:
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կարող է լինել տնտեսական հնարավորությունների մեծացումը (այդ թվում` վարձու

աշխատանք, ինքնազբաղ կամ ձեռնարկատիրական գործունեություն):

Թեպետ հաշմանդամների սոցիալական ինտեգրման ու աջակցության ծրագրերը մեծ

կարևորություն ունեն, ինչպես և մատչելի, ոչ բարձրարժեք, սակայն որակյալ բժշկական ու

սոցիալական ծառայությունները (այդ թվում տրասպորտային հարմարությունները և

այլն), նրանց աշխատանքով ապահովելու հարցը էապես կարևորվում է մեկից ավել

նկատառումներով:

Ինչպես վերը մեջբերված խոսքում կարդացինք, զբաղվածությունը ոչ միայն սոցիալական

ինտեգրման լավագույն ուղիներից մեկն է, այն նաև ամենակարևոր միջոցն է

կենսամակարդակը բարելավելու, վերընթաց սոցիալական շարժունակություն

ապահովելու և դրանով իսկ ավելի բարձր սոցիալ-տնտեսական դիրք ապահովելու

համար: Այս գործոնը չի գերագնահատվում, քանի որ աղքատության ցուցանիշը

հաշմանդամների շրջանում անհամամասնորեն բարձր է ընդհանուր հասարակության և

մյուս սոցիալական խմբերի ցուցանիշներից: Խոցելի խմբերի, այդ թվում և

հաշմանդամների համար զբաղվածության հասանելիության բարելավումն իրենց

բազմակի հիմնախնդիրների լուծման ամենաարդյունավետ ուղիներից է: Արժե նաև

հիշատակել, որ տնտեսական մասնակցությունը քաղաքացիական ու քաղաքական

մասնակցության համար նպաստավոր հիմք ապահովող հիմնական գործոններից է,

քանզի այն ապահովում է ինքնուրույնություն, ինքնավստահություն և հանգեցնում է

համայնքի ու ընդհանուր առմամբ հասարակական կյանքում ներգրավվածության

մեծացման: Ուստի, Կառավարության կողմից վարվող քաղաքականությամբ

հաշմանդամների զբաղվածության խթանմանն ուղղված ռազմավարությունները

համարվում են առաջնային գերակայություններից մեկը:

Այս խնդիրների մի մասը շտկելու նպատակով 2012թ. դեկտեմբերից 2013թ. ապրիլն ընկած

ժամանակահատվածում Սեյվ դը Չիլդրեն կազմակերպության LIFE ծրագրի կողմից`

ՄՄԿ-ի հետ համատեղ, մշակվեց ու իրականացվեց հաշմանդամների զբաղվածության

հիմնախնդիրների մասին որակական ուսումնասիրություն:
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Ուսումնասիրության նպատակն ու խնդիրները

Արդյունավետ հանրային քաղաքականության ձևավորման սկզբունքներից մեկը,

հատկապես ժամանակակից ժողովրդավարական հասարակության պայմաններում,

շահառուների մասնակցության ապահովումն է անմիջականորեն իրենց վերաբերող

որոշումների ընդունման գործընթացում: Ուղիներից մեկն ուղղակիորեն ՀՈւԱ-ների ձայնը

լսելն է, ձայն, որ հաճախ չի լսվում: Ահա այս տրամաբանության վրա է հիմնվում սույն

ուսումնասիրությունը:

Ուսումնասիրության նպատակն է վերհանել զբաղվածության հետ կապված ՀՈւԱ-ների

կարիքները և խոչընդոտները ՀՈւԱ-ների աշխատանքի տեղավորման ճանապարհին: Այս

ուսումնասիրության տրամաբանությունն այն է, որ կատարված բացահայտումները

կօգնեն որոշում կայացնողներին ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ կապված իրավիճակի

բարելավմանն ուղղված քաղաքականության ձևավորման հարցում իրազեկ ընտրություն

կատարելու հարցում, որի միջոցով, ի թիվս այլոց, կվերացվեն ՀՈւԱ-ների աշխատանքի

տեղավորման ճանապարհին առկա խոչընդոտները, կփոխվեն հասարակական

վերաբերմունքն ու ընկալումները և նախաձեռնողական քայլեր կձեռնարկվեն

զբաղվածության հարցում` առավել մեծ ուշադրություն հրավիրելով ՀՈւԱ-ների

կարիքներին: Ըստ մտահղացման այս ուսումնասիրությունը հանդիսանում է հիշյալ

կարիքների ու խոչընդոտների բազային գնահատում:

Ուսումնասիրության ընդհանուր խնդիրներն են.

 ուսումնասիրել վերաբերմունքային, միջավայրային ու ինստիտուցիոնալ

խոչընդոտները13 ՀՈւԱ-ների զբաղվածության ճանապարհին

 վերհանել ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ կապված առաջնային կարիքներն ըստ

նրանց ընկալումների

 դիտարկել քաղաքականության ժամանակավոր փոփոխությունների ուժեղ և թույլ

կողմերը և գնահատել դրանց հնարավոր հետևանքները

 վերհանել հիմնահարցերի ընկալման տարբերություններն ու ընդհանրություններն

ընտրանքում ներառված ՀՈւԱ-ների ու որպես առանձին ենթախումբ հանդես եկող

ականներից տուժածների շրջանում և

13 ՀՈւԱ-ների առաջ ծառացած վերաբերմունքային, միջավայրային ու ինստիտուցիոնալ խոչընդոտների
հակիրճ նկարագրության ու պարզաբանումների համար տես` Հաշմանդամության տարածվածությունը
Եվրոպայում ու Եվրասիայում. Վերջնական զեկույց (հեղինակ` Կառա Գելբրեյթ). Վաշինգթոն, ԱՄՆ ՄԶԳ,
սեպտեմբեր 2009թ., էջ 5:
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 քննության առնել ուսումնասիրության մեջ արծարծվող բոլոր հարցերը

գենդերային հարթության մեջ:

Ուսումնասիրության հատուկ խնդիրներն են.

 ապահովել ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ կապված ներկայիս իրավիճակը

պայմանավորող գործոնների հետ կապված նոր գաղափարներ

 խորացնել իմացության առկա մակարդակն ուսումնասիրությամբ դիտարկվող

հիմնահարցերի շուրջ

 վերհանել աշխատանք որոնելու ու աշխատանքը պահելու արդյունավետ

ռազմավարությունները և դրական գործոնները

 դիտարկել ՄԿՈՒ ծրագրերում ՀՈւԱ-ների մասնակցության արդյունքները

 քննության առնել այն պատճառները, թե ինչու աշխատանք գտնելու հարցում

ՀՈւԱ-ները պետք է դիմեն որևէ մեկին կամ չդիմեն

 գնահատել այն ազդեցությունը, որ որոշ կառույցներ կարող են ունենալ ՀՈւԱ-

ների զբաղվածության հետ կապված իրավիճակը բարելավելու հարցում

 գնահատել, թե ինչքանով են ՀՈւԱ-ները օգտվում կամ տեղյակ ԶՊԾԳ-ի կողմից

իրականացվող ՀՈւԱ-ների զբաղվածության խթանման ու աջակցության

ծրագրերին

 վերհանել գործընկերների վերաբերմունքն աշխատող ՀՈւԱ-ների նկատմամբ`

ըստ վերջիններիս ընկալման

 հասկանալ ՀՈւԱ-ների տեսակետը զբաղվածության ճանապարհին առկա

խոչընդոտները վերացնելուն ուղղված միջոցների վերաբերյալ

 որոշել այն գործոնները, որոնք խրախուսում/շահադրդում են կամ

ապախրախուսում ՀՈւԱ-ներին ինքնազբաղ կամ ձեռնարկատիրական

գործունեություն իրականացնելու հարցում և վերհանել սեփական գործ սկսելու

ճանապարհին ՀՈւԱ-ների կողմից ենթադրվող խոչընդոտները և

 քննել ուսումնասիրությամբ առաջ քաշված մի շարք հիմնահարցերի շուրջ

գործատուների ու ԶԿ ներկայացուցիչների ընկալումները:

Այս ուսումնասիրությամբ ներկայացվող բացահայտումները նախատեսված են

քաղաքականություն մշակողների, ՀՈւԱ-ների հարցերով զբաղվող պետական

կառույցների, տեղական և միջազգային կառույցների համար, որոնք զբաղվում են
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հատկապես զբաղվածության հարցերով, ինչպես նաև հետազոտողների ու ՀՈւԱ-ների

զբաղվածության հարցերով մտահոգ բոլոր անձանց համար:

Հետազոտական հարցերը մշակվել են ըստ ուսումնասիրության նպատակի ու խնդիրների:

Թեպետ ընդգրկման նման շրջանակ ու ձևաչափ ունեցող ուսումնասիրությունը հազիվ թե

կարողանա վերջնական պատասխաններ ապահովել, սակայն կան հիմքեր, հավատալ, որ

այն կապահովի վստահելի պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը

Որակական ուսումնասիրության գաղափարը ծնվել ու իրականացվել է կիրառական

քաղաքականության հետազոտության շրջանակում և իրագործվել է երեք հիմնական

կողմերի, այսինքն` «առաջարկի կողմի» (ՀՈւԱ, այդ թվում` ականներից տուժածներ),

«պահանջարկի կողմի» (գործատուներ) և «միջնորդների/ծառայություն մատուցողների»

(ԶԿ ներկայացուցիչներ) հարցման միջոցով:

Համապարփակ ու իմաստալի կերպով ՀՈւԱ զբաղվածության հարցերը կարգավորելու

նպատակով՝ ուսումնասիրությունը, անկախ իր մասշտաբից, պետք է անդրադարձ

ապահովի առնվազն հետևյալ երեք ընդհանրական ոլորտների շուրջ. (1) ՀՈւԱ

զբաղվածության կարիքները և հավակնությունները սոցիալ-տնտեսական

իրողությունների ու առկա հնարավորությունների համատեքստում, (2) աշխատավայրի

ֆիզիկական ու հոգեբանական պայմանները և լայն սոցիալական միջավայրը, այդ թվում`

հասարակության վերաբերմունքն ու ընկալումները և (3) քաղաքականության միջոցները:

(ա) Ընտրանք

Քանի որ ուսումնասիրության կիզակետում զբաղվածության դաշտի երեք հիմնական

կողմերի/դերակատարների, այսինքն` (1) ՀՈւԱ-ների որպես փաստացի կամ

հեռանկարային աշխատողներ, (2) գործատուների (աշխատանքի ընդունելու,

աշխատանքում պահելու և աշխատանքից հեռացնելու հարցերում գլխավոր որոշում

կայացնող) և (3) ԶԿ ներկայացուցիչների (որպես միջնորդ/ծառայություն մատուցող)

տեսակետները, ուստի ձևավորվել է երեք առանձին ընտրանք:

Տեղեկության հիմնական տրամադրողների` գործատուների ու ԶԿ ներկայացուցիչների

համար ձևավորվեց հարմարության վրա հիմնված, հավանականություն չներառող երկու

ընտրանք:
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Գործատուներ

Առաջին ընտրանքում ներառված են պատահական սկզբունքով ընտրված 9 գործատուներ

Հայաստանի 4 մարզերի 5 քաղաքներից (Արտաշատ/Արարատ, Գյումրի/Շիրակ,

Վանաձոր,Ալավերդի/Լոռի և Գավառ/Գեղարքունիք)14 և մայրաքաղաք Երևանից:

Ընտրությունը կատարվել է ծառայությունների և արտադրության ոլորտներում գործող

միջին և խոշոր բիզնես կառույցների ցուցակներից : Նրանց գործունեության ոլորտներն ու

աշխատողների, այդ թվում` ՀՈւԱ բաշխվածությունն ըստ սեռերի ներկայացվում է ստորև.

Ոլորտ
Աշխատողների թիվը ՀՈւԱ աշխատողների թիվը

Կին Տղամարդ Ընդամենը Կին Տղամարդ Ընդամենը

Ծառայություններ/

հեռուստատեսություն
5 8 13 0 1 1

Ծառայություններ/ ՏՏ 8 21 29 0 0 0

Ծառայություններ 259 261 520 5 2 7

Ծառայություններ 2 3 5 0 0 0

Ծառայություններ 4 4 8 0 0 0

Ծառայություններ 10 5 15 0 0 0

Արտադրություն 88 568 656 2 31 33

Արտադրություն 105 30 135 1 1 2

Բանկ 11 4 15 0 0 0

Ընդամենը 492 904 1,396 8 35 43

Անանունությունը և գաղտնիությունը երաշխավորելու նպատակով՝ գործատուները

կոդավորվեցին այբուբենի Ա-Թ տառերով. դա չէր համապատասխանում վերը

ներկայացված աղյուսակում գործատուների հիշատակման հերթականությանը:

Համապատասխան տառային կոդը սահմանելուց հետո հետագա շարադրանքում (ստորև

ներկայացվող «Բացահայտումներ» բաժնում) հարցվողների մասին հիշատակումներում

հետևողականորեն գործածվել են նրանց կցագրված տառային կոդերը:

ԶԿ ներկայացուցիչներ

Երկրորդ ընտրանքը ներառում էր ԶԿ-ների 6 ներկայացուցիչներ նույն 4 մարզերի 4

քաղաքներից (Արտաշատ/Արարատ, Գյումրի/Շիրակ, Վանաձոր/Լոռի և

Գավառ/Գեղարքունիք) և մայրաքաղաք Երևանից: Հարցազրույց է անցկացվել մարզերի

14 Ներառված են ծրագրային մարզերը, այսինքն` այն մարզերը, որտեղ իրականացվում է LIFE ծրագիրը:
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Զբաղվածության կենտրոնների մեկական և Երևանի երկու ներկայացուցիչների հետ:

Հաշվառված ՀՈւԱ-ների, վերջին 12 ամիսների ընթացքում աշխատանքի տեղավորված

ՀՈւԱ-ների, ԶԿ-ների աշխատողների ընդհանուր թիվը, այդ թվում ՀՈւԱ աշխատողների

թիվը (բաշխված ըստ սեռի) ներկայացվում է ստորև աղյուսակում15:

Քաղաք/ԶԿ

Հաշվառված ՀՈւԱ-ներ/

Հաշվառված աշխատանք

փնտրողների թիվը

Վերջին 12 ամիսների

ընթացքում աշխատանքի

տեղավորված ՀՈւԱ-ներ

ԶԿ

աշխա-

տողներ

ի թիվը

ՀՈւԱ աշխատողների

թիվը ԶԿ-ում

Կին Տղամարդ Ընդամենը Կին
Տղա-

մարդ

Ընդա-

մենը

Ընդամե

նը
Կին

Տղա-

մարդ

Ընդա-

մենը

Գավառ ԶԿ 7/3633 5/1895 12/5528 4 3 7 8 1 0 1

Արտաշատ ԶԿ 30/2362 7/901 37/3263 1 3 4 8 0 0 0

Վանաձոր ԶԿ 15/5924 11/2423 26/8347 2 . 2 12 1 2 3

Երևան/ Նոր-

Նորք ԶԿ
20/1441 14/503 34/1944 4 11 15 8 1 0 1

Երևան/

Կենտրոն-

Մարաշ ԶԿ

19/1367 19/523 38/1890 3 2 5 8 1 0 1

Գյումրի ԶԿ 135/6782 113/2560 248/9342 8 3 11 21 0 1 1

Ընդամենը 226/21509 169/8805 395/30314 22 22 44 65 4 3 7

Ինչպես և գործատուների դեպքում, ԶԿ-ների ներկայացուցիչների պարագայում ևս

անանունությունն ու գաղտնիությունը երաշխավորելու նպատակով սահմանվեցին

տառային կոդեր` Ա-ից Ե ըստ մարզերի (և թաղային համայնքների Երևանի դեպքում), ընդ

որում տառային կոդերը վերը ներկայացված աղյուսակում ներկայացված

հերթականությամբ չեն նշանակվել: Համապատասխան տառային կոդը սահմանելուց

հետո հետագա շարադրանքում (ստորև ներկայացվող «Բացահայտումներ» բաժնում)

հարցվողների մասին հիշատակումներում հետևողականորեն գործածվել են նրանց

կցագրված տառային կոդերը:

15 Տվյալները տրամադրվել են ԶՊԾ գործակալության կողմից, 2012 թ-ի դեկտեմբերի 31-ի
դրությամբ
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ՀՈւԱ-ՆԵՐ

Քանի որ հիմնական թիրախը ՀՈւԱ-ներն են, ուստի ընտրության հիմնական չափանիշը

հաշմանդամությունն էր: Ընտրանքում ներառված բնակչությունը շերտաբաժանվել է ըստ

սեռի, տարիքի, հաշմանդամության կարգի և բնակության վայրի: Ընտրանքում

ներառվածները նաև տարանջատվել են ըստ հաշմանդամության տեսակի, ամուսնական

ու զբաղվածության կարգավիճակի: Ականներից տուժածներն ընտրանքում ներառվել են

որպես առանձին խումբ (ենթախումբ):

Ջանքեր գործադրվեցին, որ ընտրանքում թիրախային բնակչության կարևոր բազային

բնութագիրը հնարավորինս համամասնորեն արտացոլված լինի ընտրանքում16:

Նպատակային ընտրանքի մոտեցումը կիրառվել է առավելագույնի հասցնելու

ընկալումների տարբերությունները` հիմնվելով անձնական փորձի ու ժողովրդագրական

առանձնահատկությունների վրա:

Որակական ուսումնասիրությունների փորձագետների17 կարծիքով ընտրանքում

առնվազն պետք է 50 հարցվող ներառվեն, որպեսզի բացահայտվեն այնպիսի

ընկալումներ, որոնք հանդիպում են թիրախային բնակչության 10 %-ից պակասի

շրջանում և կրճատվի այդ ենթախումբը բաց թողնելու ռիսկը մինչև 1%՝ դրանով իսկ

ապահովելով 99% վստահություն18: Այսպիսով` 50 հարցվողները (այդ թվում ականներից

տուժած 10 հոգին) հավասարապես ընտրվել են վերոհիշյալ բնակավայրերից: Նրանք 4

մարզերի 4 նույն քաղաքներից են և մայրաքաղաք Երևանից:

Ընտրանքը կատարվել է ՀՈւԱ տվյալների շտեմարաններից, որոնք վարվում են ՀՈւԱ

հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների, նախարարությունների և միջազգային

կազմակերպությունների կողմից: ՀՈւԱ-ների վերաբերյալ ներկայացված

16 Օրինակ` Հայաստանում հաշվառած 186.384 ՀՈւԱ-ներից 98.965-ը տղամարդ են, 87.419-ը` կին, այսինքն`
53% և 47% համապատասխանաբար: Հետազոտության ընտրանքում այդ հարաբերակցությունը կազմում է
52% և 48%: Նույնը ճշմարտացի է նաև տարիքային խմբերի ու հաշմանդամության կարգերի ու տեսակների
մասով: Հայաստանի ՀՈւԱ բնակչության շարքում 18-40 տարեկան խումբը կազմում է 22%, իսկ 41-63
տարեկան խումբը` 78%, իսկ հետազոտության ընտրանքում դա կազմում է 26% և 74%
համապատասխանաբար: ՀՈւԱ բնակչության շրջանում I, II և III կարգի հաշմանդամները կազմում են մոտ
6%, 40% և 52%, իսկ ընտրանքում` 8%, 42% և 50% համապատասխանաբար:
17 Տես` ԴեՊաուլո Փիթեր «Որակական հետազոտության ընտրանքի մեծությունը», QUIRK’S Marketing Research
Review, դեկտեմբեր 2000թ. http://www.quirks.com/articles/a2000/20001202.aspx
18 Փորձագետները նշում են, որ մենք պետք է չմոռանանք, որ այս տոկոսներն արտահայտում են
«վստահությունը որակական ներըմբռնման բացահայտման մասով և ոչ թե վստահությունը սովորական
քանակային տեսանկյունից՝ տեսակարար կշիռը կամ միջինը պլյուս/մինուս չափման սխալանք հաշվարկելու
համար»: Նույն տեղը:
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տեղեկատվության ճշգրտությունը, այսինքն` հասցեն, հեռախոսահամարը ստուգվել են ու

մինչ դաշտային աշխատանքները պարզվել է, թե արդյոք այդ անձինք համաձայն են ու

տեղում կլինեն հարցման անցկացման ժամանակ: Թեպետ ՀՈւԱ-ների (և հատկապես

ականներից տուժածների) խմբի հետ կապի մեջ մտնելը հեշտ չէ, սակայն երբ ի վերջո

հարցազրուցավարները նրանց մոտ հասան, նրանք պատրաստ էին պատասխանել

հարցերին և դրանով ապահովվեց 100% պատասխան:

Օգտագործված հիմնական ժողովրդագրական բնութագրիչները ՀՈւԱ

հարցվողների վերաբերյալ

Սեռ (կին, տղամարդ), տարիքային խումբ (18-35, 36-45, 46-55 և 56-63 տարեկաններ),

բնակության վայր (քաղաք/մարզ) (Արտաշատ/Արարատ, Գյումրի/Շիրակ, Վանաձոր/Լոռի,

Գավառ/Գեղարքունիք, Երևան), հաշմանդամության տեսակ (տեսողական խաթարումներ,

լսողության խաթարումներ, առողջության խաթարումներ, տեղաշարժման ու ֆիզիկական

խաթարումներ), հաշմանդամության կարգ (I, II և III), ամուսնական կարգավիճակ

(չամուսնացած, ամուսնացած, ամուսնացած բայց առանձին է ապրում, այրի,

ամուսնալուծված), ապրում է նույն հարկի տակ հետևյալ անձանց հետ (մենակ,

կին/ամուսին, երեխա(ներ), ծնող(ներ), քույր/եղբայր(ներ), այլ ազգական(ներ), այլ (ապրում

է թոռների հետ)), ամենաբարձր կրթական որակավորումը (հիմնական միջնակարգ

կրթություն, ընդհանուր միջնակարգ կրթություն, տեխնիկական ու արհեստագործական

կրթություն, բարձրագույն կրթություն), բնակարանի տեսակը (առանձնատուն, բնակարան

բազմաբնակարան շենքում), Տնային տնտեսության համախառն ամսական եկամուտը (ՀՀ

դրամով) (<25000, 25001-40000, 40001-80000, 80001-120000 և >120000), տնային

տնտեսության եկամուտի աղբյուրը (վճարովի աշխատանք, սեփական (մասնավոր)

բիզնես, ինքնազբաղ, անշարժ գույք/ վարձակալության տրվող գույք, վարձակալության

տրվող հողակտոր, կենսաթոշակ, հաշմանդամության նպաստ, գործազրկության նպաստ,

ընտանեկան նպաստ, օգնություն ազգականներից և/կամ ընկերներից, արտերկրում

գտնվող աշխատանքային միգրանտ ազգականի կողմից ուղարկված գումար, այլ),

զբաղվածության կարգավիճակ (վարձու աշխատող, ձեռներեց, ինքնազբաղ անձ,

գործազուրկ, տնային տնտեսուհի, ուսանող, կենսաթոշակառու)
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Հարցված ՀՈւԱ-ների ժողովրդագրական բնութագիրը

Փոփոխական Պատասխանի կատեգորիա n (հարցվողների թիվը )

Սեռ
Կին 24

Տղամարդ 26

Տարիքային խումբ

18-35 տարեկաններ 8

36-45 տարեկաններ 9

46-55 տարեկաններ 9

56-63 տարեկաններ 24

Բնակության վայրը
(քաղաք/մարզ)

Արտաշատ/Արարատ 10

Գյումրի/Շիրակ 10

Վանաձոր/Լոռի 10

Գավառ/Գեղարքունիք 10

Երևան 10

Հաշմանդամության տեսակը

Տեսողական խաթարումներ 8

Լսողության խաթարումներ 4

Առողջության խաթարումներ 22

Տեղաշարժման ու ֆիզիկական
խաթարումներ

16

Հաշմանդամության կարգ

I 4

II 21

III 25

Ամուսնական կարգավիճակը

Չամուսնացած 5

Ամուսնացած 39

Ամուսնացած բայց առանձին է
ապրում

-

Այրի 5

Ամուսնալուծված 1

Ապրում է նույն հարկի տակ
հետևյալ անձանց հետ*

Մենակ 4

Կին/ամուսին 38

Երեխա(ներ) 38

Ծնող(ներ) 13

Քույր/եղբայր(ներ) 7
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Այլ ազգական(ներ) 7

Այլ (ապրում է թոռների հետ) 4

Ամենաբարձր կրթական
որակավորումը

Հիմնական միջնակարգ
կրթություն

5

Ընդհանուր միջնակարգ
կրթություն

12

Տեխնիկական ու
արհեստագործական
կրթություն

19

Բարձրագույն կրթություն 14

Բնակարանի տեսակը
Առանձնատուն 14

Բնակարան
բազմաբնակարան շենքում

36

Տնային տնտեսության
համախառն ամսական
եկամուտը (ՀՀ դրամով)

<25000 2

25001-40000 10

40001-80000 19

80001-120000 9

>120000 9

 Չգիտեմ/վստահ չեմ 1

Տնային տնտեսության
եկամուտի աղբյուրը *

1. վճարովի աշխատանք 24

2. սեփական (մասնավոր)
բիզնես

2

3. ինքնազբաղ 1

4. անշարժ գույք/
վարձակալության տրվող
գույք

0

5. վարձակալության տրվող
հողակտոր

0

6. կենսաթոշակ 23

7. հաշմանդամության նպաստ 24

8. գործազրկության նպաստ 0

9. ընտանեկան նպաստ 5

10. օգնություն
ազգականներից և/կամ
ընկերներից

6

11. արտերկրում գտնվող
աշխատանքային միգրանտ
ազգականի կողմից

5
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ուղարկված գումար

12. հաշմանդամության թոշակ 17

13. ամուսնու/կնոջ վարձու
աշխատանք

2

14. ամուսնու/կնոջ փոքր
բիզնես

2

15. որդու/դստեր վարձու
աշխատանք

2

16. առևտուր 1

Զբաղվածության
կարգավիճակ

Վարձու աշխատող 13

Ձեռներեց 1

Ինքնազբաղ անձ 1

Գործազուրկ 21

Տնային տնտեսուհի 12

Ուսանող 1

Կենսաթոշակառու 1

* Ընդհանուր գումարը ստացվում է 50-ից ավել, քանի որ հարցերը բազմակի ընտրության հարցեր են և

հարցվողները կարող էին մեկից ավելի պատասխաններ ընտրել:

(բ) Տվյալների հավաքագրման մեթոդները

Այս ուսումնասիրությունը էմպիրիկ հիմքերով հետազոտություն է: Տվյալների

հավաքագրման մեթոդը հարցազրույցներն են (խորը համակարգված հարցազրույց ՀՈւԱ-

ների դեպքում և տեղեկատուների համակարգված հարցազրույց գործատուների և ԶԿ

ներկայացուցիչների դեպքում):

Կազմվել են հարցման երեք գործիքներ՝ հարցաշարեր հարցվողների յուրաքանչյուր խմբի

համար: Այս որակական հետազոտության տրամաբանության ու խնդիրների համաձայն

ՀՈւԱ-ների համար նախատեսված հարցման գործիքը (37 հարց) ստանդարտ

ժողովրդագրական հարցերից զատ նաև պարունակում է հարցերի 4 հիմնական խմբեր՝

համատեքստային, ախտորոշիչ, գնահատող և ռազմավարական19: Ինչ վերաբերում է

19 Համատեքստային հարցերով փորձ է արվում վերհանել եղածի ձևն ու բնույթը (օրինակ՝ «Ի՞նչ կարիքներ ունի
հարցվողը»), ախտորոշիչ հարցերը նպատակ ունեն պարզել գոյություն ունեցածի պատճառներն ու
պայմանավորող գործոնները (օրինակ՝ «Ի՞նչ գործոններից են բխում կոնկրետ վերաբերմունքներն ու
ընկալումները»), գնահատող հարցերով փորձ է արվում գնահատել եղածի արդյունավետությունը (օրինակ՝
«Համակարգերի գործարկման ի՞նչ խոչընդոտներ կան») և ռազմավարական հարցեր, որոնք միտված են նոր
տեսությունների, քաղաքականությունների, պլանների կամ գործողությունների վերհանմանը (օրինակ՝ «Ի՞նչ
տիպի ծառայություններ են անհրաժեշտ կարիքները բավարարելու համար»): Տես՝ Ջեյն Ռիթչի և Լիզ Սպենսեր
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հարցերին, ապա դրանց գերակշիռ մասը բաց հարցեր էին, իսկ մի քանիսը փակ հարցեր,

այդ թվում բազմակի ընտրության հարցեր և մասշտաբային հարաբերակցական հարցեր:

Չնայած ՀՈւԱ-ների համար նախատեսված հարցաշարում տեղ էին գտել

ժողովրդագրական և անձնական հարցեր, սակայն զգայուն/նուրբ և հակասական հարցեր,

որոնք կարող էին հարցվողների համար շփոթմունքի, անհարմարության և վրդովմունքի

կամ օտարման պատճառ հանդիսանալ, չկային:

Գործատուների և ԶԿ ներկայացուցիչների համար պատրաստված գործիքները չէին

պարունակում ժողովրդագրական հարցեր: Այս հարցաշարերը բաղկացած էին 4 փակ և 8

բաց հարցերից, որոնք գնահատող ու ռազմավարական բնույթի հարցեր էին:

Հարցվողների բոլոր երեք խմբերն էլ (ՀՈւԱ-Ներ, գործատուներ և ԶԿ ներկայացուցիչներ)

25-40 րոպե տևողությամբ հարցազրույց են անցել հարցազրուցավարների հետ:

Հարցվողների թույլտվությամբ բոլոր հարցազրույցները ձայնագրվել են: Ձայնագրված

հարցազրույցները, ապա սղագրվել են և պահպանվել որպես համակարգչային նիշք,

որոնք ներկայացվել են ծրագրի համակարգողին, ապա տպագրվել թղթային կրիչի վրա:

Յուրաքանչյուր հարցազրույցից առաջ հարցազրուցավարները հավաստիացումներ են

ներկայացրել հարցվողներին այն մասին, որ գաղտնիությունը միանշանակ

երաշխավորվելու է, և հրապարակված զեկույցում հարցվողներից ոչ մեկը չի կարող

նույնականացվել: Հարցազրույցից հետո ձայնագրությունները ստուգվել են և համեմատվել

սղագրի հետ, ապա ջնջվել:

Հարցման գործիքների նախափորձարկման նպատակով դրանք շրջանառվել են

հիմնական շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ ԶԿ-ների ու այլ պատկան մարմինների, Սեյվ

դը Չիլդրենի, ՄՄԿ-ի և ՀՈւԱ հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների միջև:

Ստացվել են դրական գնահատականներ, իսկ կառուցողական առաջարկները կարևոր

դերակատարում ունեցան հարցաշարի ամբողջականացման համար: ՀՈւԱ հարցաշարը

նաև ներկայացվեց թիրախային խմբի մի շարք անձանց: Նախափորձարկումը ցույց տվեց,

որ հարցերը և առաջարկվող պատասխանների տարբերակներն ու նրանց շարադրանքը

(վերջնական վերանայումից հետո) տեղին էին ու պատշաճ և համարժեքորեն արծարծում

էին ուսումնասիրությամբ դիտարկվող ոլորտները:

«Որակական տվյալների վերլուծությունը կիրառական քաղաքականության հետազոտության համար»
Որակական տվյալների վերլուծություն, Խմբագիր՝ Ալան Բրայման և Ռոբերտ Գ. Բուրգես, Լոնդոն և Նյու Յորք,
2002թ., էջ 174:
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(գ) Տվյալների վերլուծության մեթոդները

Օգտագործվել է որակական հետազոտության տվյալների վերլուծության շրջանակ՝

ավանդական մեթոդով: Այն հիմնավորված տեսության մոտեցում20 է, որի ներքո բացառիկ

կերպով շեշտադրվում է հարցման տվյալների համեմատական վերլուծությունը՝ առանց

ակնհայտորեն հիմնվելու որևէ նախորոշված վարկածների վրա: Առաջնային տվյալները

քաղաքականության ձևավորման նպատակներով գործածելի բովանդակալի հաջորդական

հետազոտական բացահայտումների փոխարկելու համար կիրառվել են ստանդարտ

վերլուծական ռազմավարություններ (ինչպիսիք են՝ ընտրությունը, մեկնաբանությունը և

վերացարկումը):

Նպատակն էր վերհանել այն կատեգորիաները, որոն կարող են տարածվել ընդհանուր

փորձի ու ընկալումների վրա և վերհանել ընդհանուր թեմաներ, միտումներ և

օրինաչափություններ: Հարկ է սակայն նշել, որ հարցաշարերում այնուհանդերձ

ներառված են որոշ վարկածներ՝ թեպետ ոչ ակնհայտ, որոնք հետո փորձարկվել են

ուսումնասիրության ընթացքում:

Հարցազրույցների սղագրության մեջ արտացոլված գաղափարները, կարծիքներն ու

տեսակետներն ընթերցվել ու կոդավորվել են ուսումնասիրողի կողմից: Տվյալների

համախմբերի կոհերենտությունն ապահովելու համար, որպեսզի դրանք հաջորդական

վերլուծության ենթարկվեն, հարցազրույցների տեքստից քաղվել են կոդերի շարքերը:

Ապա դրանք կիրառվել են ձևավորելու հասկացությունների վրա հիմնված

կատեգորիաներ վերացարկման ու կոնցեպտուալիզացիայի գործընթացի միջոցով:

Հաջորդիվ այդ կատեգորիաներն օգտագործվել են ինդեքսավորման ու թեմատիկ

գծապատկերների միջոցով շարադրանքի երևույթները նկարագրելու ու վերլուծելու

համար: Նույն կատեգորիաները, որտեղ հնարավոր է, օգտագործվել են կատարելու

տարբեր խմբերի ու հարցվողների ենթախմբերի կարծիքների առավել բովանդակալի

համեմատություններ: Հաշվի առնելով ուսումնասիրության նպատակն ու խնդիրները՝

ուշադրության կենտրոնում եղել է ՀՈւԱ-ների զբաղվածության կարիքների ու

աշխատանքով ապահովման ճանապարհին առկա խոչընդոտների տիրույթի

քարտեզագրումը, որտեղ հնարավոր է և տեղին, բացատրությունների ապահովումը,

որպեսզի որոշում կայացնողները կարողանան ձևավորել առավել արդյունավետ

20 Թեպետ այս ուսումնասիրության համար օգտագործվել է հիմնավորված տեսության մոտեցման
համակարգված մեթոդաբանություն, սակայն անմիջական նպատակը չէր ներառում տեսության
բացահայտումը, ձևավորումը կամ կազմավորումը:
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քաղաքականություններ և մշակեն հեռանկարային ռազմավարություններ

ուսումնասիրությամբ արծարծված հարցերին ու խնդիրներին առավել լավ արձագանքելու

համար:

ՀՈՒԱ զբաղվածության ոլորտում հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը պահանջում է

նաև գենդերային վերլուծություն, որը նպատակ ունի բացահայտել կին և տղամարդ ՀՈւԱ-

ների վրա այնպիսի տարաբնույթ գործոնների տարբերակված ազդեցությունը, ինչպիսիք

են ընթացիկ իրավիճակը և գործելակերպերը, գերակա ընկալումները (այդ թվում՝

կարծրատիպերը), քաղաքականության միջամտությունները և օրենսդրությունը:

Այդ նպատակով տարբեր սեռերի ՀՈւԱ հարցվողների կողմից հայտնած տեսակետներն ու

գնահատականները համեմատվել են ու զգալի թվով հարցեր են ներառվել

հարցաշարերում՝ երեք խմբերի հարցվողների (ՀՈւԱ, գործատուներ և ԶԿ

ներկայացուցիչներ) համար, որպեսզի գնահատվի արդյոք տարաբնույթ գործոնների

ազդեցությունը կին ու տղամարդ ՀՈւԱ-ների վրա տարբերվում է, թե ոչ (եթե այո, ապա

ինչքանով) և փորձ արվի պարզել, թե ինչով են պայմանավորված ու ինչպիսիք են դրանց

հետևանքները երկու սեռերի համար:

Համապատասխանաբար կիրառվել են վերլուծության երեք միավորներ, այսինքն՝ ՀՈւԱ,

գործատու և ԶԿ ներկայացուցիչ:

Հարցման միջոցով ձևավորված տվյալների կոնցեպտուալ մեկնաբանությունների

արդյունքները ներկայացված են ստորև «Բացահայտումներ և քննարկում» բաժնում:
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II. ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

ՀԱՐՑՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԶԿ-ՆԵՐ. ՀՈւԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ԱՄՓՈՓ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ ՀԱՐՑՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Այս ուսումնասիրությամբ դիտարկված 9-ն ընկերությունների աշխատողների ընդհանուր

թիվը կազմում էր 1.396 հոգի (այդ թվում՝ 492 կին և 904 տղամարդ): ՀՈւԱ-ներ կային

ընկերություններից միայն 3-ում: ՀՈւԱ աշխատողների ընդհանուր թիվը կազմում էր 43

հոգի, այդ թվում՝ 8 կին և 35 տղամարդ: Ընկերության չափսն ու նրանց գործունեության

ոլորտը կարծես թե հանդիսանում են ՀՈւԱ աշխատողներ ունենալու

հավանականությունը պայմանավորող գործոններ: Ինչքան ավելի մեծ է ընկերությունը,

այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ նրան ունենան ՀՈւԱ աշխատողներ: 5, 8, 15

կամ 29 աշխատողներ ունեցող ընկերություններում չկային ՀՈւԱ աշխատողներ, մինչդեռ

135, 520 կամ 656 աշխատողներ ունեցող ընկերություններում կային այդպիսի

աշխատողներ: Տնտեսության այն ոլորտները, որտեղ գործում են ընկերություններն ավելի

կարևոր է, քան ընկերության չափը: Այսպիսով, սպասարկման ոլորտում ՀՈւԱ-ները շատ

քիչ թիվ են կազմում կամ ընդհանրապես չկան, մինչդեռ արտադրական ոլորտում ՀՈւԱ-

ներն ունեն աշխատանք գտնելու ավելի մեծ հավանականություն: Սպասարկման ոլորտի

520 աշխատող ունեցող ընկերությունն ուներ 7 ՀՈւԱ աշխատող, մինչդեռ արտադրական

ոլորտի 656 աշխատող ունեցող ընկերությունում կային 33 ՀՈւԱ-ներ: Հարկ է նշել, որ

տղամարդ ՀՈւԱ-ները գրեթե բացառապես զբաղված են արտադրական ոլորտում,

մինչդեռ կին ՀՈւԱ-ների մեծ մասը զբաղված են սպասարկման ոլորտում:

Գրեթե բոլոր ՀՈւԱ-ներն այս ընկերություններում ցածր պաշտոններ զբաղեցնող կապույտ

օձիքավորներ են: Արտադրական ոլորտում ՀՈւԱ տղամարդիկ աշխատում են

հիմնականում որպես բանվորներ: Տղամարդկանցից միայն 2-ն էին, որ բարձր պաշտոն

էին զբաղեցնում: Կանայք աշխատում են որպես լաբորատոր օգնականներ,

փաթեթավորողներ և տեսուչներ:

Սպասարկման ոլորտում շարժական կապի օպերատոր հանդիսացող ընկերությունն էր,

որ ուներ ՀՈւԱ աշխատողներ: Նրանք բոլորը՝ և՛ կանայք, և՛ տղամարդիկ աշխատում են

հիմնականում գրանցման ակտիվացման, ելքային զանգերի ու վաճառքի բաժիններում:

Քանի որ գործատուների այս փոքրիկ ընտրանքի մեջ ՀՈւԱ աշխատողներ չունեցող

ընկերությունների թիվը երկու անգամ ավել է, քան այդպիսի աշխատողներ ունեցողների
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թիվը, ուստի օգտակար կլինի նաև դիտարկել այն պատճառները, թե ինչու այդ

ընկերություններում չկան ՀՈւԱ աշխատողներ:

ՀՈւԱ-ՆԵՐ ՉՎԱՐՁԵԼՈՒ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Ուսումնասիրության մեջ ներառված ՀՈւԱ աշխատող չունեցող 6 ընկերությունների

կողմից ներկայացվել են մի շարք պատճառներ, թե ինչու չունեն այդպիսի աշխատողներ:

Հարցված երկու գործատուներ նշեցին.

«Ոչ մի ՀՈւԱ չի դիմել ընկերությանն աշխատանքի համար»:

Գործատուներ «Է» և «Ը»

Մնացած մի քանի գործատուների կարծիքով ՀՈւԱ-ների զբաղվածության ամենամեծ

խոչընդոտը թերևս մասնագիտական որակավորումների, այդ թվում՝ գիտելիքների,

համապատասխան փորձի ու հմտությունների բացակայությունն է: Նրանցից մեկն

այսպես արտահայտվեց.

«Տվյալ ոլորտում աշխատանքի անցնելու համար անհրաժեշտ փորձ ու որակավորում ՀՈւԱ-ները
չունեն»:

Գործատու «Ա»

Այս կարծիքը կիսում է նաև մեկ այլ գործատու, ով որպես աշխատանքի նախապայման

նշում է մասնագիտական հմտությունները: Այսպիսով՝

«Ընկերությունում կարող են աշխատել միայն այնպիսի մարդիկ, որոնք տիրապետում են որոշակի
համակարգչային ծրագրերի»:

Գործատու «Բ»

Հաշմանդամությունը նույնպես համարվում է խոչընդոտող գործոն: Գործատուներից մեկի

ընկերությունը գործում է այնպիսի ոլորտում, որ ուղղակիորեն գործ ունի հաճախորդների

հետ, ուստի.

«Եթե աշխատողները կույր են, կամ համր կամ վերջույթ չունեն, նրանց համար դժվար կլինի այդ
գործն անել»:

Գործատու «Է»

Մեկ այլ գործատուի կարծիքով.

«Ընկերությունում կա աշխատանք, որը կատարելու համար պահանջվում է բավականին շատ
քայլել, որը ՀՈւԱ-ն հազիվ թե կարողանա անել»:

Գործատու «Բ»



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

27

Մյուս կողմից էլ, թեպետ մի շարք ընկերություններ չունեն ՀՈւԱ աշխատողներ, բայց

պատրաստ են քննության առնել նրանց աշխատանքի ընդունելու հարցը, եթե նրանք

ունեն աշխատանքի համար պահանջվող անհրաժեշտ հմտություններ և

հաշմանդամությունը չի խանգարում աշխատատեղի նկարագրով սահմանված

գործառույթների պատշաճ կատարմանը: Հարցված գործատուներից մեկն այսպես

արտահայտվեց.

«Մենք չունենք ՀՈւԱ աշխատողներ, սակայն համակարգչով նստած աշխատանքի կամ այնպիսի
աշխատանքի համար, որ լավ երաժշտական լսողություն է պահանջում, կարող ենք ընդունել
նրանց»:

Գործատու «Դ»

Վեցերորդ գործատուն ասաց, որ չնայած իրենց ընկերությունը չունի ՀՈւԱ աշխատողներ,

սակայն իրենք օգնում են ՀՈւԱ-ներին աշխատանք գտնելու հարցում՝ անցկացնելով 2-ից 3

ամիս տևողությամբ մասնագիտական վերապատրաստումներ: Այդ գործատուի

խոսքերով.

«Այդ վերապատրաստումը շատ էր օգնում ՀՈւԱ-ներին»

Գործատու «Թ»

ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՀՀ օրենսդրությունը որոշակի արտոնություններ է նախատեսում աշխատող ՀՈւԱ-ների

համար: Երբ այս հարցմանը մասնակցող գործատուներին հարց ուղղվեց այն մասին, թե

օգտվում են արդյոք ՀՈւԱ-ներն այդ արտոնություններից ՀՈւԱ աշխատողներ չունեցող 6

գործատուներից միայն մեկն այս հարցին տվեց հետևյալ պատասխանը.

«Դժվար է ասել»:

Գործատու «Ա»

Մինչդեռ մնացած 4-ը տվեցին բացասական պատասխան: 3-ը որպես դրա հիմնական

պատճառ նշեցին ՀՈւԱ-ների չիմացությունը: Այդ հարցվողները հավատացած էին, որ

«Բազմաթիվ ՀՈւԱ-ներ տեղյակ չեն իրենց իրավունքների, արտոնությունների և
առավելությունների մասին, ուստի չեն օգտվում դրանցից»:

Գործատուներ «Դ,» «Է» և «Ը»

Հարցվողներից մեկի կարծիքով.

«Հենց գործատուներն են անտեղյակ»:

Գործատու «Բ»
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Թեպետ ՀՈւԱ աշխատող չունեցող հարցված ընկերություններից միայն մեկն էր հարցին

տվել հաստատական պատասխան, սակայն կային վերապահումներ: ՀՈւԱ-ների կողմից

օրենքով իրենց վերապահված արտոնությունների օգտագործումն այս պարագայում

կապվում էր համապատասխան տեղեկատվություն ունենալու հետ: Գործատուի

խոսքերով՝

«Եթե ՀՈւԱ-ները տեղյակ լինեն օրենքով իրենց վերապահված արտոնությունների մասին, ապա,
կարծում եմ, կօգտվեն դրանցից»:

Գործատու «Թ»

ՀՈւԱ աշխատողներ ունեցող բոլոր գործատուները փաստեցին, որ օրենսդրությամբ

սահմանված արտոնություններից ՀՈւԱ-ները օգտվում են: Նրանցից մեկը շատ լակոնիկ

ու հստակ պատասխանեց

«ՀՈւԱ-ներն ամբողջությամբ օգտվում են» [արտոնություններից]

Գործատու «Ե»

առանց որևէ պարզաբանումների, իսկ մյուս հարցվողը, ոչ միայն նույն կարծիքն հայտնեց,

այլ նաև հավելեց.

«Մեր ընկերությունում աշխատող ՀՈւԱ-ներն ավելի քիչ հարկեր են վճարում, քան
հաշմանդամություն չունեցողները»:

Գործատու «Զ»

Այս ենթախմբի 3-րդ հարցվողը փաստեց, որ ՀՈւԱ-ներին արտոնություններ անշուշտ

տրվում են.

«Արտոնություններ տրվում են, սակայն ոչ թե օրենքով, այլ գործատուի սեփական
նախաձեռնությամբ»:

Գործատու «Գ»

Ասածը պարզաբանելու նպատակով հարցվողը խոսեց իրենց ընկերության մասին, որտեղ

արհեստակցական միությունն առողջարանի անվճար ուղեգրեր է տալիս ՀՈւԱ-ներին:

Քանի որ իրազեկության բացակայությունն ու չիմացությունը խոչընդոտում են, որպեսզի

ՀՈւԱ-ներն օգտվեն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված արտոնություններից, ուստի

իրավիճակը կարելի է բարելավել` ձեռնարկելով միջոցներ իրազեկության մեծացման

ուղղությամբ, այդ թվում և գործատուների շրջանում:
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ՀՈւԱ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԶԿ-ՆԵՐՈՒՄ.ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Երկու ԶԿ-ների ներկայացուցիչներ ասացին, որ զբաղվածության տարածքային

կենտրոններում ՀՈւԱ հաշվառման հետ կապված խնդիրներ չկան (ԶԿ պաշտոնյաներ «Գ»

և «Ե» մարզերից). Ավելին ՀՈւԱ-ները հերթ կանգնելու կարիք չունեն, քանի որ նրանք

սպասարկվում են արտահերթ:

Երեք ԶԿ ներկայացուցիչներ նշեցին տեղաշարժի խնդիրներ ունեցող կամ ֆիզիկական

հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ֆիզիկական հասանելիության

բացակայությունը, հատկապես անվասայլակով ՀՈւԱ-ների համար (ԶԿ

ներկայացուցիչներ «Բ», «Դ» և «Զ» մարզերից): ԶՊԾԳ տարածքային որոշ կենտրոններ

տեղակայված են շենքերի վերին հարկերում, այդ շենքերի մոտ բացակայում են

թեքահարթակներ: Եթե անգամ շենքում վերելակ կա, ապա այն միշտ չէ, որ սարքին է, չկա

շահագործման պատասխանատու: Սա է պատճառը, որ շատ ՀՈւԱ-ներ չեն կարողանում

կամ չեն գալիս հաշվառման: Օրենքով պահանջում է, որ հաշվառման համար նրանք

անձամբ ներկայանան ԶԿ:

Այս ԶԿ ներկայացուցիչները նշում էին, որ իրենց անձնակազմն ամեն ինչ անում է իրենց

գրասենյակ ֆիզիկական հասանելիության խնդիրը լուծելու համար: Հարկ եղած դեպքում

գործարկում են վերելակը: Այլ դեպքերում իրենք են իջնում առաջին հարկ ու հաշվառում

ՀՈւԱ-ներին այնտեղ: Երբեմն, երբ ՀՈւԱ-ները հաշվառման ցանկություն են հայտնում, ԶԿ

անձնակազմն այցելում է նրանց, որպեսզի աջակցի:

Մյուս խնդիրը, որը սերտորեն կապված է առաջինի հետ, տրանսպորտի խնդիրն է:

Կոնկրետ այս պարագայում, դա վերաբերում էր փոխադրմանը դեպի ԲՍՓԳ: Ըստ ԶԿ

ներկայացուցիչների այս դեպքերում իրենց կենտրոնները գործում են որպես միջնորդ`

փորձելով օգնել ՀՈւԱ-ներին:

Երրորդ խոշոր խնդիրն այն է, որ ՀՈւԱ-ները չեն ցանկանում գալ զբաղվածության

կենտրոններ (ԶԿ ներկայացուցիչներ «Բ» և «Զ» մարզերից): Նրանց կարծիքով դժվար է

հասնել նրան, որ ՀՈւԱ-ները ներկայանան զբաղվածության տարածքային կենտրոններ

հաշվառման համար: ՀՈւԱ-ները որևէ հույս չունեն, ուստի չեն ուզում ներկայանալ

զբաղվածության տարածքային կենտրոններ ու ներգրավվել որևէ ծրագրում: Նրանք

գիտակցում են, որ իրենց համար աշխատանք գտնելն ու գործատուին համոզելը, որ իրենց

ընդունի դժվար է: Ամեն դեպքում, կան սակավաթիվ թափուր աշխատատեղեր, և որպես
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կանոն, ՀՈւԱ-ներն առավելություն չունեն: Զարմանալի չէ, որ ՀՈւԱ-ները պասիվ դեր են

ստանձնում, հանդես չեն բորում նախաձեռնողականություն, հատկապես նրանք, ովքեր

շփման ու հոգեբանական խնդիրներ ունեն: Միաժամանակ բուն կամ արմատական

պատճառը կարող է լինել իրազեկության կամ համապատասխան տեղեկատվության

բացակայությունը:

Այս խնդիրը լուծելու համար Զբաղվածության տարածքային կենտրոնները տարբեր

ռազմավարություններ են գործի դնում, այդ թվում՝ աշխատակիցների կողմից

այցելություններ, պատշաճ տեղեկատվություն ու ծանուցումներ ՀՈւԱ թափուր

աշխատատեղերի մասին, սերտ շփումներ գործատուների հետ, խնդրանք ԲՍՓԳ-ին

(իրենց մոտ հաշմանդամության կարգ ստացած) ՀՈւԱ-ներին Զբաղվածության

տարածքային կենտրոններ ուղղորդելու հարցում և այլն:

ԶԿ գրասենյակները հարկ է տեղափոխել շենքերի առաջին հարկ, կամ էլ ԶԿ

գրասենյակների շենքերը գոնե պետք է ունենան թեքահարթակներ և նորմալ աշխատող

վերելակ:

ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

ՀՈւԱ-ների զբաղվածության արդյունավետ քաղաքականություն ձևավորելու ու

իրականացնելու համար անհրաժեշտ է պարզել, թե որոնք են ՀՈւԱ զբաղվածության

ճանապարհին առկա խոչընդոտները: ՀՈւԱ ընտրանքում ներառված հարցվողներին

ներկայացվում էին 12 հնարավոր խոչընդոտներ ու առաջարկվում էր, անվանել դրանցից

զատ այլ խոչընդոտներ: Բազմակի ընտրությամբ հարց էր, և հարցվողները կարող էին

ընտրել բոլոր այն պատասխանները, որոնք կհամարեին տեղին: Հարկ է նշել, որ նրանք

հիմնական ամենազգալի խոչընդոտ համարում էին առողջական խնդիրները: Այս գործոնն

առանձնացվեց հարցվողների կեսից ավելիի կողմից (31 հոգի): Երկրորդ ամենախոշոր

խոչընդոտն աշխատատեղերի բացակայությունն էր (25 հոգի), որին հաջորդում էր

հաշմանդամներին աշխատանքի ընդունելու դժկամությունը գործատուի կողմից (16

հոգի): Որոշ հարցվողների կարծիքով տարիքը ևս խոչընդոտ էր ՀՈւԱ զբաղվածության

տեսանկյունից, սակայն ուշագրավ է այն, որ նման կարծիք հայտնել են հենց այն

հարցվողները (7 հոգի), ովքեր նախաթոշակային տարիքային խմբում են (57-62

տարեկաններ):



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

31

Այս ուսումնասիրության բացահայտումները ցույց են տալիս, որ կարևորության առումով

առաջին երեք գործոնները շատ հետ են թողնում մի շարք այլ գործոնների, որոնք

սովորաբար դիտարկվում են որպես ՀՈւԱ-ների աշխատանք գտնելու և այն պահպանելու

լուրջ խոչընդոտներ: Բավականին զարմանալի է այն, որ շատ քիչ հարցվողներն են նշել

հասանելի փոխադրամիջոցների բացակայությունը (5 հոգի), շենքերի ու փողոցների

ֆիզիկական հասանելիության խնդիրները (անվասայլակների թեքահարթակների,

վերելակների, մայթեզրերի թեքության, երթևեկության ձայնային ազդանշանների

բացակայությունը և այլն) (4 հոգի), հարմարությունների բացակայությունն

աշխատավայրում (4 հոգի) և հասարակության վերաբերմունքը (2 հոգի):

Սակավաթիվ հարցվողների կողմից նշվել է առկա թափուր տեղերի մասին բավարար

տեղեկատվության բացակայությունը (4 հոգի) և պետական օժանդակության

բացակայությունը կամ անբավարարությունը (5 հոգի): Նույն կերպ, համակարգչի կամ

ինտերնետի հասանելիությունն ընդհանրապես չի հիշատակվել խնդիրների շարքում:

ՀՈւԱ-ների համարժեք կրթության ու հմտությունների բացակայությունը, որը բավականին

հաճախ էականորեն շոշափվում է ՀՈւԱ-ների զբաղվածության վերաբերյալ տարբեր

երկրներում իրականացվող ուսումնասիրությունների ընթացքում, այս

ուսումնասիրության մեջ այն գործոն չի համարվում, քանզի առնվազն հաշմանդամների

տեսանկյունից դա խնդրահարույց չէ և միայն 4 հոգի են դա նշել:

Ժամանակ առ ժամանակ ՀՈւԱ-ների հարցերով զբաղվող ՀԿ-ները և միջազգային

կազմակերպություններն այս երկրում իրենց մտահոգություններն են բարձրաձայնում

հաշմանդամության վերաբերյալ բժշկա-սոցիալական փորձաքննությունների

հանձնաժողովների (ԲՍՓԳ) կողմից տրված եզրակացությունների վերաբերյալ:

Հիմնավորված փաստ է, որ հաշմանդամության կարգ շնորհելիս ԲՍՓԳ-ը սովորաբար

անհարկի սահմանափակումներ է դնում տվյալ ՀՈւԱ-ի աշխատանքային ոլորտների ու

տեսակների մասով՝ դրանով իսկ զգալիորեն սահմանափակելով աշխատանք գտնելու

հնարավորությունները: Ուստի, խիստ զարմանալի է ու անգամ անհասկանալի, թե ինչու

ընտրանքում ներառված հարցվողներից ոչ մեկը չնշեց այդ գործոնը, նույնիսկ երբ

հուշեցին այդ մասին:

Հարկ է նշել, որ հիշյալ խոչընդոտների առումով կանանց ու տղամարդկանց մոտ կար

ընկալումների որոշակի տարբերություն:
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Նախ և առաջ արժե դիտարկել գենդերային տեսակետների տարբերություններն այն երեք

խոչընդոտների մասով, որոնք հարցվողների կողմից առանձնացվեցին որպես առավել

զգալի գործոններ:

Աշխատատեղերի բացակայության հետ կապված կարծիքները միասնական են. Թե կին,

թե տղամարդ հարցվողների կեսը դա համարել են ամենախոշոր խոչընդոտը:

Հաջորդ երկու խոչընդոտների հետ կապված դիրքորոշումների առումով կանանց ու

տղամարդկանց հարաբերակցության առումով կան նկատելի տարբերություններ: Կին

ՀՈւԱ-ների կեսն առողջական խնդիրները դիտարկում էին որպես խոշոր խոչընդոտ, իսկ

տղամարդ ՀՈւԱ-ների շրջանում այդպես կարծողների թիվը 2.7 անգամ ավել էր:

Տարբերությունը նույնիսկ ավելի ակնհայտ է դառնում հաշմանդամների աշխատանքի

ընդունելու գործատուների դժկամության հետ կապված. Մինչ տղամարդ հարցվածների

շրջանում գործատուների դժկամությունը որպես լուրջ խոչընդոտ համարողների թիվը 1.4

անգամ փոքր է հակառակ կարծիք ունեցողների համեմատ, կին հարցվածների մոտ շուրջ

4 անգամ է պակաս:

Ընդհանուր առմամբ, հիշյալ գործոնները որպես խոչընդոտ դիտարկող տղամարդիկ

կանանց համեմատ ավելի մեծ մաս են կազմում: Դա թերևս կարելի է բացատրել այն

հանգամանքով, որ կանայք տնայնագործ դառնալու տարբերակ ունեն (մի դեր, որն

անհրաժեշտաբար ազատ ընտրության արդյունք չէ, սակայն հասարակության կողմից

ընդունելի է): Եթե հաշմանդամությունը շատ խիստ չի արտահայտված, ապա

տղամարդիկ հազիվ թե իրենց թույլ տան չաշխատել՝ հաշվի առնելով հաշմանդամության

նպաստների անբավարար լինելը (նվազագույն կենսամակարդակից ցածր են) և ներքին

սոցիալական ակնկալիքները:

Ինչ վերաբերում է զբաղվածության խոչընդոտների վերաբերյալ ականներից տուժածների՝

հարցվողների այս առանձին ենթախմբի շրջանում գերակա կարծիքներին, ապա

առանձնանում են 4 գործոնների մասով, որոնք մյուսների կողմից մեծ կարևորություն չէին

ստացել: Ինչ վերաբերում է հիմնական գործոնին, ապա տեսակետների տարբերություն

ականներից տուժածների ու մյուս հարցվածների միջև գրեթե չկա: Որոշ

տարբերություններ կան պետական աջակցության բացակայության կամ

անբավարարության և հասանելի տրանսպորտային միջոցների մասով: Երկուսի դեպքում

էլ հարցմանը մասնակցած ականներից տուժածների ամեն երրորդը դա համարել է լուրջ
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խոչընդոտ, մինչդեռ մյուս հարցվողների շրջանում մեկից 10 էր այդպիսի կարծիք

հայտնում:

Նույն կերպ, ականներից տուժածների շրջանում ավելի շատ են այն հարցվողները, ովքեր

փողոցների ու շենքերի ֆիզիկական հասանելիությունը ՀՈւԱ-ների զբաղվածության

խոչընդոտ են համարում (2-ը 10-ից), մինչդեռ ընդհանուր ընտրանքում 50-ից 4 էին այդ

կարծիքին:

Հետաքրքիր է նաև, որ ականներից տուժածներն ընտրանքում միակն էին, ովքեր որպես

խոչընդոտ մատնանշեցին ՀՈւԱ-ների համարժեք կրթության ու հմտությունների

բացակայությունը:

Հետ պահող գործոններ. Վերը նշված, ինչպես նաև մյուս խոչընդոտներն ամենայն

հավանականությամբ կարող են հանդես գալ որպես աշխատանք փնտրող կամ փնտրել

պատրաստվող ՀՈւԱ-ներին հետ պահող գործոնը: Հատկանշական է, որ ընտրանքի 21

գործազուրկ ՀՈւԱ-ներից միայն 8-ը և 12 տնային տնտեսուհիներից (նրանք ոչ գործազուրկ

են միայն անվանականորեն) միայն 1-ն է, որ իրենց հարմար աշխատանքի դիմում են

ներկայացրել կամ էլ նման աշխատանք գտնելու հարցում օգնելու համար դիմել են որոշ

անձանց կամ կառույցների: 13 գործազուրկ ՀՈւԱ-ներից միայն 2-ն են, որ աշխատել չեն

ուզում (աշխատանքի համար չդիմած 11 տնային տնտեսուհիներից ոչ մեկը չասաց, որ

ուզում է չաշխատել):

Երկու խմբերի կողմից էլ աշխատանք չփնտրելու հիմնական պատճառն առողջական

խնդիրներն էին (8 գործազուրկ ՀՈւԱ և 7 ՀՈւԱ տնային տնտեսուհի).

«Իմ առողջական վիճակին հարմար որևէ գործ չեմ տեսնում...»

35-ամյա տղամարդ (գործազուրկ) հարցվող Արտաշատից

«Առողջությունս թույլ չի տալիս որ աշխատեմ»:

59-ամյա կին հարցվող (տնային տնտեսուհի) Արտաշատից

Հաջորդ պատճառը, որը զգալիորեն փոքր կարևորություն ունի, հարմար

աշխատատեղերի բացակայությունն է իրենց համայնքում (4 և 2 համապատախանաբար):

Հարցվողներից մեկի ասածի համաձայն.

«Մեր հասարակության մեջ հարմար աշխատանք չեմ տեսնում»:

40-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից
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Նշվել են մի քանի այլ գործոններ, ինչպիսիք են հովանավորչությունը, տարիքը և

ընդհանուր առմամբ աշխատատեղերի բացակայությունը.

«Գործ գտնելու համար պետք է մարզպետին դիմել, անգամ եթե պահակի գործ է»

57-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

«Աշխատանք գտնելու դժվարությունները կապված են տարիքի հետ… Տարիքով մարդիկ շանս
չունեն»:

59-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

«Չեմ դիմում… անօգուտ է…. Նախկինում դիմել եմ տարբեր ընկերությունների, բայց մերժվել եմ,
որովհետև … աշխատանք չկա»:

62-ամյա տղամարդ հարցվող Արտաշատից

Հետաքրքրական է նշել, որ ընտրանքում ներառված աշխատանք չփնտրող 28

հարցվողներից ոչ մեկն իրենց կողմից աշխատանք չփնտրելու պատճառների շարքում

չհիշատակեց համապատասխան կրթության/հմտությունների բացակայությունը,

միջանձնային շփումների հետ կապված խնդիրները, ՀՈւԱ աշխատանքի ընդունելու

գործատուի դժկամությունը կամ միջավայրի անհասանելիությունը:

*   * *

Այս բացահայտումների հիման վրա կարող ենք եզրակացնել, որ չնայած ՀՈւԱ-ներն իրենց

զբաղվածության հետ կապված նշում են խոչընդոտների մի ամբողջ շարան, սակայն

նրանց կարծիքով այդ ցուցակն առաջնորդում են առողջական խնդիրներն ու ՀՈւԱ

աշխատանքի ընդունելու գործատուի դժկամությունը: Կարելի է նաև եզրակացնել, որ ոչ

բոլոր ՀՈւԱ-ներն են պատշաճ իրազեկված:

Ուստի, քաղաքականություն մշակողները և ոլորտի գործիչները պետք է տեղյակ լինեն

գնահատված այս գործոնների մասին և քաղաքականության մեջ ու պրակտիկայում ավելի

շատ ուշադրության առնեն: Կարելի է ասել, որ ՀՈւԱ-ների առողջությունն ինքնին կարևոր

է, և բացի այդ զբաղվածության տեսանկյունից էլ ձեռք է բերում հավելյալ արժեք:

Այսպիսով, ռազմավարությունները կարող են ներառել առավել մեծ օժանդակություն

ՀՈւԱ-ներին ուղղված նեղ մասնագիտական առողջապահական ու վերականգնողական

ծառայությունների համար:

Աշխատատեղերի բացակայության ու ՀՈւԱ աշխատանքի ընդունելու գործատուի

դժկամության շարունակական խնդիրները կարող են քաղաքականություն մշակողներին

հուշել, որ մի կողմից անհրաժեշտ է ընդլայնել այն ծրագրերը, որոնք խրախուսում են



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

35

գործատուներին՝ ապահովելով աշխատավարձի փոխհատուցում ոչ մրցունակ խմբերի

աշխատողների, մյուս կողմից էլ անհրաժեշտ է մշակել ու իրականացնել

աշխատատեղերի ստեղծման հասցեական ծրագրեր ՀՈւԱ-ների համար: Վերջիններս

առանձնակի կարևորություն ունեն, քանի որ ավելի արդյունավետ միջամտության ու

վերահսկողության հնարավորություն են ընձեռում: Այս աշխատանքները պետք է

զուգորդվեն ՀՈւԱ-ների իրազեկվածության մեծացմանն ուղղված

նախաձեռնություններով:

*   *   *

ՀՈւԱ-ներին նաև առաջարկվեց նշել այն միջոցները, որոնք կօգնեն ՀՈւԱ զբաղվածության

վերը քննարկված խոչընդոտների վերացմանը: Քանի որ բազմակի ընտրության հարց էր և

հարցվողները կարող էին ընտրել բոլոր այն պատասխանները, որ իրենց գնահատմամբ

համապատասխանում էին, ուստի հարցվողները ներկայացրեցին պատասխաններն ըստ

արդյունավետության ու իրենց նախընտրելի հերթականությամբ:

Թիվ մեկ գերակայությունը քվոտաների սահմանումն է ՀՈւԱ-ների համար, այսինքն՝

որոշակի քանակությամբ աշխատատեղերի երաշխավորումը նրանց համար

(հարցվողներից 20-ը պաշտպանում են այս մոտեցումը): Հաջորդ տեղում օրենսդրական

փոփոխությունների կատարումն է (այս տարբերակն ընտրել են հարցվողներից 16-ը):

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ քվոտաների ներդրումը պետք է օրենսդրորեն կատարվի,

կարելի է եզրակացնել, որ հարցված ՀՈւԱ-ների գերակշիռ մասն առավել արդյունավետ

միջոց են համարում օրենսդրական փոփոխությունները:

Միջոցների արդյունավետությամբ երկրորդ խումբը ներառում է ՀԿ-ների ու այլ

կազմակերպությունների կողմից օժանդակության ցուցաբերումը (14 հոգի), ՀՈւԱ-ների

իրազեկության մեծացումը (13 հոգի) և ՀՈւԱ-ների համար աշխատատեղերի

երաշխավորման հատուկ պետական ծրագրերը, այդ թվում վերապատրաստման ու

աշխատանքի տեղավորման միջոցով (11 հոգի):

Ապա հաջորդում են երկարաժամկետ խթանների ապահովումը գործատուների համար,

ինչպիսիք են օրինակ՝ հարկային արտոնությունները, ՀՈւԱ աշխատողների

աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումը (9 հոգի), ՀՈւԱ խնդիրների հանդեպ

հասարակության վերաբերմունքի փոփոխությունը (8 հոգի) և ՀՈւԱ ձեռներեցության

խթանման ծրագրեր (8 հոգի):
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Պատշաճ աշխատանքային պայմանների ապահովումը և վերականգնողական,

վերապատրաստման կենտրոնների և գործատուների միջև կապի ամրապնդումն այն

միջոցներն են, որոնք ամենաքիչն արժանացան ՀՈւԱ-ների պաշտպանությանը (6-ական

հոգի):

Հարցվողները կարող էին միջոցների ցանկում ավելացումներ կատարել: Ընդհանուր

առմամբ, առաջարկվեց 12 լրացուցիչ միջոց, որոնք ի թիվս այլի ընդգրկում են՝ ցածր

հարկեր, գործատուների վերաբերմունքի փոփոխություն, ցածր տոկոսով վարկերի

տրամադրում, ՀՈւԱ ձեռներեցության հմտությունների զարգացում, ՀՈւԱ կենտրոնների

հիմնում, ՀՈւԱ-ների սոցիալական ինտեգրում, պատշաճ կառավարում, օգնություն ՀՈւԱ-

ների անկախ դառնալու հարցում, տարիքով ու արտաքինով պայմանավորված

խտրականության վերացում և թեթև աշխատատեղերի ստեղծում ՀՈւԱ-ների համար: Այս

մոտեցումները սակայն լայն պաշտպանության չարժանացան, քանի որ դրանցից ամեն

մեկը հարցվողներից միայն մեկն էր պաշտպանում:

Ըստ հարցման տվյալների կանայք (8) երկու անգամ ավելի շատ լրացումներ

առաջարկեցին, քան տղամարդիկ (4): Տղամարդկանց կողմից առաջարկած միջոցներն

ավելի շատ ուղղված են ինքնաբավության ու ՀՈւԱ-ների սոցիալական դերի մեծացմանը,

օրինակ` ցածր հարկեր, պատշաճ կառավարում, ՀՈւԱ ձեռներեցության հմտությունների

զարգացում ու ՀՈւԱ սոցիալական ինտեգրում: Կանայք խոսում էին ավելի պասիվ

դիրքերից՝ որպես սոցիալական աջակցության շահառուներ:

Ինչ վերաբերում է մեր պատասխանում ներառված միջոցների ցանկին, ուշագրավ է, որ

այստեղ կանանց ու տղամարդկանց տեսակետները մեծապես համընկնում են: Իսկ երբ չեն

համընկնում, տարբերությունները շատ փոքր են համեմատած այն կանանց ու

տղամարդկանց հետ, ովքեր նույն հարցին բացասական պատասխան են տվել: Օրինակ՝ 9

տղամարդ և 5 կին ՀԿ օժանդակությունը կարևոր միջոց են համարում. այստեղ որոշ

տարբերություն, անշուշտ, կա, սակայն 17 տղամարդ և 19 կին այդ օժանդակությունն

արդյունավետ միջոց չեն համարում: Նույնը ճշմարիտ է նաև հասարակական կարծիքի

փոփոխության մասով, որտեղ թվերն են 6-2 և 20-22 համապատասխանաբար:

Միայն երկու միջոց կարելի է ինչ-որ առումով հատուկ դեպք համարել (թեպետ վերը

նշված զգուշացումը գործում է). մեկը ՀՈւԱ ձեռներեցության ծրագրերի խթանումն է, որը

որպես միջոց նշում են միայն տղամարդիկ, մյուսը ՀՈւԱ-ներին աշխատանքով
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ապահովելու պետական ծրագրերն են, որոնք կարևոր միջոց են համարվել հարցվող 9

տղամարդու և միայն 2 կնոջ կողմից:

Հարկ է նաև նշել, որ ականներից տուժածներն ընտրանքի մնացած բոլոր այլ ենթախմբերի

համեմատ ավելի մեծ վստահություն (միջին հաշվով 2-2.5 անգամ ավել) ունեն առ այն, որ

թվարկված միջոցները կարող են նպաստել ՀՈւԱ զբաղվածության խոչընդոտների

վերացմանը: Ընտրանքում ներառված ականներից տուժած 10 հարցվողներից թվարկված

միջոցներից որևէ մեկը, առանց բացառության, պաշտպանել են 2-6 հոգի: Նրանց

կարծիքով ամենաարդյունավետ միջոցը օրենսդրական փոփոխություններն են (այս

տարբերակը պաշտպանել են 6 հոգի): Երկրորդ լավագույն միջոցը ՀՈւԱ

ձեռներեցությունը խթանող ծրագրերն են (5 հոգի), ապա գալիս են քվոտաները, ՀՈւԱ-

ներին աշխատանքով ապահովման հատուկ պետական ծրագրերը, ՀՈւԱ-ների

նկատմամբ հասարակական վերաբերմունքի փոփոխությունը և ՀԿ-ների աջակցությունը

(4 հոգի): Պատշաճ աշխատանքային պայմաններին, գործատուների համար

երկարաժամկետ խթաններին և ՀՈւԱ իրազեկվածության մեծացմանն ավելի պակաս

կարևորություն է տրվել (3-ական հոգի): Միայն ականներից տուժած 2 հարցվողներ են

վերականգնողական, վերապատրաստման կենտրոնների ու գործատուների հետ կապերի

ամրապնդումն համարել արդյունավետ միջոց:

Հարկ է մտքում պահել այն, որ թեպետ այս թվերը համեստ ցուցանիշներ են, սակայն

ականներից տուժածներն այս միջոցներին կողմ արտահայտված հարցվողների շրջանում

տպավորիչ տեսակարար կշիռ ունեն (8-ից 5-ը, 6-ից 3-ը, 8-ից 4-ը, 11-ից 4-ը և այլն):

Տվյալներն հստակ մատնացույց են անում, որ այս խումբը, որի հաշմանդամությունը խիստ

արտահայտված է (բոլոր ներկայացուցիչների մոտ առնվազն կան ֆիզիկական ու

տեղաշարժի խաթարումներ) և որն առավել խոցելի է ու սոցիալապես մեկուսացված,

այնուամենայնիվ, շատ ակտիվ դիրքորոշում ունի զբաղվածության վերաբերյալ ու

պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ այս ոլորտում առաջընթաց ապահովելու հարցում:

*   *   *

Սրանք այն ընկալումներն են, որոնք ոլորտի փորձագետներն անվանում են

զբաղվածության հավասարման «առաջարկի կողմը»: Ոչ պակաս կարևոր են

հավասարման պահանջարկի կողմի (այսինքն՝ գործատուների) կարծիքը և միջնորդ

կառույցների (այսինքն՝ Զբաղվածության տարածքային կենտրոնների) գնահատականն
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իրավիճակի վերաբերյալ: Այդ իսկ պատճառով նույն հարցերը տրվել են նաև

գործատուներին ու ԶԿ ներկայացուցիչներին, սակայն այլ ձևաչափով՝ բաց հարցերի

տեսքով:

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

ՀՈւԱ զբաղվածության խոչընդոտների մասին հարցն այս պարագայում ձևակերպված էր

թե որ գործոններն են խոչընդոտում գործատուներին աշխատանքի ընդունել ՀՈւԱ-ների,

որին պատասխանելիս գործատուները կարող էին հիմնականում հիմնվել իրենց փորձի

վրա և միաժամանակ ուշադրության կենտրոնում պահել ընդհանուր իրավիճակը

մասնավոր հատվածում կամ իրենց կոնկրետ ենթաոլորտում: Հարցված գործատուների

կողմից վերհանված խոչընդոտները բազմաթիվ ու բազմազան էին և ներառում էին

համեմատաբար օբյեկտիվից մինչև սուբյեկտիվ ու ակնհայտորեն խտրական գործոններ:

Օբյեկտիվ գործոնները ներառում են.

 օրենքով նախատեսված արգելք լարում պահանջող, հոգնեցնող կամ վտանգավոր

աշխատանքի համար անհրաժեշտ պարտադիր բժշկական հետազոտության

պատճառով, որը ՀՈւԱ-ները չեն անցնում.

«Օրենքով այստեղ աշխատանքի կարող են ընդունվել միայն նրանք, ովքեր բժշկական
հետազոտություն են անցնում… տարին մեկ անգամ բոլոր աշխատողներն անցնում են
կանխարգելիչ բուժ. զննում՝ պարզելու առողջական վիճակը թույլ տալիս է աշխատել, թե ոչ: Դա
պայմանավորված է նրանով, որ արտադրության մեջ …. աշխատանքը պահանջում է լարում ու
վտանգավոր է»:

Գործատու «Գ»

 աշխատանքի բնույթն ու մասնագիտությունը

«Կախված է կազմակերպությունից ու մասնագիտությունից: Նաև աշխատանքի բնույթից»:

Գործատու «Ը»

 հաշմանդամության տիպը

«Հոգեկան խաթարումները խնդիրներ են ստեղծում գործատուների համար»:

Գործատու «Թ»

 հավանական խնդիրները, որ կարող են ի հայտ գալ ՀՈւԱ աշխատակցին ոչ

համարժեք որակավորումների կամ կատարողական գործունեության որակի

պատճառով աշխատանքից հեռացնելու դեպքում
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«Եթե գործատուն աշխատանքի ընդունում ՀՈւԱ և ՀՈւԱ կատարողական գործունեությունը
պահանջվածից ցածր է, նրան դժվար կլինի ազատել աշխատանքից»:

Գործատու «Ա»

Այս բացահայտումները մատնանշում են, որ որոշ գործատուներ հավատացած են, որ

իրենք և մյուս գործատուները համարյա բան չեն կարող անել այս «օբյեկտիվ» գործոնների

մասով: Նրանք ցանկանում են հավաստիացնել, որ մնացած դեպքերում ՀՈւԱ-ները

խոչընդոտների չեն հանդիպում:

«Եթե ընկերությանն անհրաժեշտ են մասնագետներ, մենք կվարձենք մասնագետներ, նույնիսկ՝
ՀՈւԱ»:

Գործատու «Ը»

Մեկ այլ գործատու էլ ոչ պակաս լավատեսորեն է արտահայտվում.

«Ֆիզիկական հաշմանդամությունը խնդիր չէ, հատկապես եթե ՀՈւԱ-ն խելացի է: Ափսոս կլինի
չօգտագործել այդ ներուժը»:

Գործատու «Թ»

Սուբյեկտիվ գործոնները ներառում են.

 բարի կամքի բացակայությունը գործատուների կողմից, մասնավորապես

ֆիզիկական հասանելիության, աշխատավայրի հարմարեցման հետ կապված

հարցերն հոգալու դժկամությունը.

«Դա հիմնականում աշխատավայրի հարմարեցման հարց է »: Գործատու «Ե»

«Ոչ բոլոր ՀՈւԱ-ները կարող են աշխատել մեր ընկերությունում, եթե հաշվի առնենք մեր մուտքի
աստիճանները»: Գործատու «Բ»

«Խնդիրը տեղաշարժի ու աշխատավայրի հարմարեցման մեջ է»: Գործատու «Թ»

Չնայած ֆիզիկական հասանելիության ապահովումն անշուշտ ծախսատար և երբեմն էլ

դժվարին խնդիր է, սակայն հարկ է հիշել, կառավարությունը ֆիզիկական

հասանելիության և աշխատավայրի հարմարեցման համար գումար է հատկացնում: Կան

նաև դոնոր կառույցներ, որոնք օգնում են լուծել հարակից հարցերը:

 ՀՈւԱ-ները չունեն «որոշակի» անձնական որակներ, որոնք այնուհանդերձ, չեն

հստակեցվում.

«Այս կազմակերպությունում աշխատող վարձելիս հաշվի են առնվում ոչ միայն մասնագիտական
պատրաստվածությունը, այլ նաև անձնական որակները, քանի որ կազմակերպությունը դրանք
արժեքավոր է համարում»:

Գործատու «Է»
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Դժվար է պատկերացնել, որ «անձնական որակների» անորոշ ու հակասական պահանջը

կամայականությունների տեղիք չտա: Այս խոչընդոտը փաստացի ոչ այնքան սուբյեկտիվ

գործոն է, այլ ավելի շատ հարում է խտրականության ստվերային տիրույթին:

Միաժամանակ, հարցված գործատուները, թեպետ շատ քչերը, նշեցին գործոններ, որոնք

կարող են համարվել հաշմանդամությամբ պայմանավորված խտրականության

դրսևորումներ: Դրանք ներառում են կարծրատիպերը.

«Գործատուները չեն կարծում, որ ՀՈւԱ-ները կարող են գործից լավ գլուխ հանել: Սա
[կարծրատիպը]ընդունված է մեր հասարակության մեջ»:

Գործատու «Է»

և ոչ-հաշմանդամներին նախապատվություն տալը.

«Գաղտնիք չէ, որ գործատուները նախապատվություն են տալիս առողջ մարդկանց»:

Գործատու «Թ»

Հարկ է նաև մտապահել, որ անձնական փորձը, որն անմիջական գիտելիք է հաղորդում,

ազդեցություն է գործում անհատական ընկալումների ու աշխատանքի ընդունման

հարցում հետագա որոշումների ու նախապատվությունների վրա: Այդ իսկ պատճառով

հարցված գործատուներին նաև առաջարկվեց նշել այն խնդիրները, որոնք գործատուները

սովորաբար ունենում են ՀՈւԱ աշխատողների դեպքում; Պատասխանները ցույց են

տալիս, որ ՀՈւԱ-ների աշխատանքի ընդունման փորձ կամ չունեն կամ շատ չնչին է և երբ

անգամ այդպիսի փորձ ունեն այդ մասին առանձնապես չեն մտածել, թերևս այն

պատճառով (նշենք ուղղակի հնարավոր պատճառներից մի քանիսը), որ ՀՈւԱ

աշխատողների թիվը մեծ չի եղել, կամ հաշմանդամությունը ծանր չի եղել, որպեսզի

խնդիրներ առաջացնի, կամ խնդիրներին ընթացք է տրվել ղեկավարության ցածր

օղակներում և այլն: Պատասխանների մեծ մասը ենթադրություններ են և ոչ թե փաստերի

ու համապատասխան փորձի վրա հիմնված նկատառումներ:

Գործատուներից երեքը որոշակի պատասխան չունեին: Երեք այլ գործատուներ

հավատացած էին, որ դժվարություններ չկան: Ուշագրավ է սակայն, որ նրանք բացարձակ

վստահ չեն, քանի որ իրենց պատասխանները սկսում են «կարծես թե»

արտահայտությամբ: Այս պարագայում պատասխանն հնչում էր այսպես. «Կարծես թե

դժվարություններ չկան»: Նրանցից մեկը նույնիսկ այնքան հեռու գնաց, որ ասաց, թե ՀՈւԱ

աշխատողները օգուտ են գործատուների համար, հատկապես հաշվի առնելով այն

հանգամանքը, որ տրանսպորտի ու հարակից խնդիրների մասին գործատուն չի հոգում:
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Գործատուների ունեցած խնդիրները կապված են հաշմանդամության տիպի ու

ծանրության հետ: Ամեն դեպքում, ինչպես նշեց գործատուներից մեկը

«Նրանց [ՀՈւԱ-ների] հետ աշխատելը բարդ է, քանի որ առողջական խնդիրներ ունեն, ուստի
անհրաժեշտ է նրանց համար որոշ բաներ փոխել՝ կրճատ աշխատաժամեր, ավելի հեշտ
աշխատանք և այլն»:

Գործատու «Ե»

Եթե ՀՈւԱ-ներն ունեն հոգեբանական բարդույթներ և/կամ չունեն արդյունավետ շփման

հմտություններ, ապա խնդիրներ կարող են լինել թիմային աշխատանքի առումով, որն էլ

կպահանջի լրացուցիչ ջանքեր ո հատուկ մոտեցումներ: Հարմարությունները նաև

ներառում են աշխատավայրի հարմարեցումը, որը նույնպես կարող է խնդրահարույց

լինել, չնայած կա որոշակի պետական աջակցություն այս հարցում:

Գործատուների հետ ունեցած հարցազրույցների միջոցով վերհանվեցին ՀՈւԱ

զբաղվածության մի քանի խոչընդոտներ: Չնայած նրանց պատասխանները պետք է

դիտարկել որոշ վերապահումներով, քանի որ որոշ դեպքերում դրանք

ենթադրությունների ու ուրիշներից լսածի վրա են հիմնված և ոչ թե սեփական փորձի,

սակայն վերաբերմունքն ու ընկալումները կարևոր են: Բացահայտումները կարող են

օգտագործվել ձևավորելու քաղաքականության փաստաթղթեր ուղղված այդ

խոչընդոտների վերացմանը, այդ թվում և այն խոչընդոտների, որոնք մարդկանց մտքում

են կարծրատիպերի, կանխակալության ու ապատեղեկատվության տեսքով:

ԶԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Զբաղվածության տարածքային կենտրոնների ներկայացուցիչներին առաջարկվեց

նախանշել ՀՈւԱ զբաղվածության խոչընդոտները մասնավոր, պետական ու ՀԿ

օղակներում:

Զարմանալի չէ, որ նրանց կարծիքով խոչընդոտների մեծ մասը մասնավոր հատվածում

են:

Առաջին և հիմնական խոչընդոտը գործատուի մտածելակերպն է: Գործատուները թերևս

ոգևորությամբ չեն ձգտում աշխատանքի ընդունել ՀՈւԱ-ների, քանի որ ըստ տիրող

կարծրատիպերի նրանք խնդիրներ ունեցող աշխատողներ են և նրանցից շատ բան չեն

կարող պահանջել: Այս ընկալման մեկ այլ կողմերից է այսպես կոչված

«ծախսատարության գործոնը»: Այլ կերպ ասած, գործատուները ՀՈւԱ-ներին դիտարկում
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են որպես պարտավորություն և ոչ որպես ակտիվ. ԶԿ մի ներկայացուցիչ դա այսպես

ձևակերպեց.

«Գործատուն աշխատավարձ է տալիս, իսկ ոչ-հաշմանդամ աշխատողներն ավելի մեծ եկամտաբեր
են»

ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»

«Հիմնական պատճառն այն է, որ ոչ-հաշմանդամներն աշխատելու ավելի մեծ կարողություն և
ավելի բարձր արտադրողականություն ունեն»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ»

 Ոչ պակաս խիստ են որակավորման բարձր պահանջները: ԶԿ ներկայացուցչի

խոսքով.

«ՀՈւԱ-ների համար շատ դժվար է աշխատանք գտնել մասնավոր հատվածում, քանի որ
գործատուների մասնագետների համար խիստ պահանջներ են սահմանում»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Ե»

Սա անշուշտ լուրջ խնդիր է, որն արտացոլում է աշխատաշուկայի ընթացիկ միտումները:

Մի կողմից գործատուները հակված են կատարողական խիստ ստանդարտներ սահմանել

ու հաճախ անիրատեսորեն բարձր ակնկալիքներ են ունենում մասնագետներից, մյուս

կողմից էլ հիմնվում են կրթության վրա: Այստեղ ՀՈւԱ-ներն ակնհայտորեն ոչ

նպաստավոր իրավիճակում են: Աշխատաշուկայում առկա մեծ առաջարկից ելնելով՝

գործատուները հակված են շրջանցել կամ մի կողմ թողնել ՀՈւԱ-ներին:

 Իրավիճակն առավել սրվում է որոշումների կայացման հարցում գործատուի

ունեցած մենաշնորհի պատճառով:

«Մասնավոր հատվածում որոշումների կայացումը [գործատուի մենաշնորհն է]: Նա է
սեփականատերը: Ամեն դեքում, գործատուները չեն ցանկանում ՀՈւԱ աշխատողներ»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Գ»

Ուստի, ամեն ինչ կախված է գործատուի բարի կամքից կամ դրա բացակայությունից:

Ինչպես նշեց ԶԿ ներկայացուցիչներից մեկը.

«Մասնավոր հատվածում խնդիրն այն է, որ որևէ մեկը չի կարող ներգործել, եթե չկա բարի կամք»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Զ»

 Չնայած մյուս խոչընդոտը հիմնականում մասնավոր հատվածի հետ կապված

ներկայացվեց, սակայն այն վերաբերում է ողջ տիրույթին: Դա կարող ենք կոչել

«բնական» սահմանափակումներ, այսինքն` համապատասխան գիտելիքների ու

ունակությունների բացակայություն կամ հաշմանդամության այնպիսի տեսակ,
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որը տվյալ ոլորտում աշխատելու համար խոչընդոտ է: Եթե վերը նշված

խոչընդոտների «մեղավորը» գործատուներն էին, ապա այս մեկը «օբյեկտիվ»

գործոն է: Օրինակ՝ տեղաշարժի խաթարումներ ու ֆիզիկական

հաշմանդամություն ունեցող մարդկանցից հազիվ թե ակնկալվի, որ աշխատեն

շինարարության ոլորտում: ԶԿ ներկայացուցիչներից մեկը մատնանշում է

սպասարկման ոլորտը.

«… Թափուր տեղերի մեծ մասը սպասարկման ոլորտում են, որտեղ գործատուներին ավելի շատ
պետք են ոչ-հաշմանդամներ»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ» մարզից

Այս խոչընդոտն առավել հաճախ հիշատակվում է հանրային հատվածի հետ կապված: ԶԿ

ներկայացուցիչը քանիցս շեշտեց, որ «հանրային հատվածում թափուր տեղերը

համալրվում են մրցութային հիմունքներով ըստ Քաղաքացիական ծառայության մասին

օրենքի: Օրենքն ասում է, որ հաշմանդամությունը չի կարող խանգարել քաղծառայության

որևէ պաշտոն ստանձնելու հարցում»: Ուստի փաստարկն այն է, որ քաղծառայության

ասպարեզում ՀՈւԱ-ների զբաղվածության ճանապարհին չկա ոչինչ գիտելիքներից ու

անձնական ունակություններից զատ:

«Եթե ՀՈւԱ-ն ունի բավարար մտավոր ունակություններ, տիրապետում է օրենքներին ու մրցույթն
անցնում է, բնական է, որ նրան կարող են աշխատանքի ընդունել»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Ե»

 Չնայած հանրային հատվածը գովերգվում է որպես ՀՈւԱ-ների համար

ամենանպաստավոր ոլորտ, սակայն որոշ սահմանափակումներ կան: Առաջինը

նշենք այն, որ թափուր տեղերը չեն համալրվում է Զբաղվածության տարածքային

կենտրոնների միջոցով: ՀՈւԱ-ները մնում են իրենք իրենց հույսին՝ առանց

օժանդակության, առանց խորհրդի ու առանց քաջալերման: Նրանցից շատերը

տեղյակ չեն ընթացակարգերից ու պահանջներից: Երկրորդ, թեպետ

տեսականորեն ՀՈւԱ-ներն առավել պաշտպանված են հանրային հատվածում,

սակայն կամայականությունների դեմ բացարձակ երաշխիքներ չկան: Ինչպես նշեց

ԶԿ մի ներկայացուցիչ.

«Եթե որոշումը կայացվում է մի հոգու կողմից, դա չես կարող բացառել»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ»

 Ի վերջո, ՀՈւԱ-ների պասիվ կեցվածքն ու հոգեբանական կերտվածքը նույնպես

խոչընդոտ են հանդիսանում: Որոշ ՀՈւԱ-ներ անկարող են (կամ կարծում են, որ
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անկարող են) մտերիմ լինել այլ մարդկանց հետ, մյուսների հետ շփվելուց

անհարմար են զգում: Այսպիսով, երբ անգամ թափուր տեղեր կան (հատկապես ՀԿ

ոլորտում), նրանք նախընտրում են աշխատել տանը կամ տնից, կամ

ընդհանրապես չաշխատել: Պասիվ կեցվածքը նույնպես խնդիր է: ԶԿ

ներկայացուցչի խոսքով.

«Ընդհանուր առնմամբ, աշխատանք փնտրելն ինքնին լրիվ դրույքով գործ է: Եթե մեկն ուզում է
աշխատանք գտնել, պետք է հստակ պլան ունենա: Մերոնք կարծում են, որ իրենք պետք է նստեն
տանը, իսկ ԶԿ-ը կամ մեկ այլ գործակալություն գա իրենց աշխատանք առաջարկի: Եթե մարդն
ինքը նախաձեռնություն չի ցուցաբերում, ապա կարող է այնպես լինել, որ նրան ոչ ոք ոչ մի տեղ էլ
չկանչի»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ»

Ուշագրավ է, որ հարցմանը մասնակցած ԶԿ ներկայացուցիչները շատ դեպքերում

նախանշում էին հնարավոր լուծումներ: Որպես ՀՈւԱ պասիվ կեցվածքը հաղթահարելու

ուղի նրանք նշեցին Գյումրու ԶԿ նախաձեռնությունը, որն ստեղծել է հատուկ

Աշխատանքային ակումբ ու վերապատրաստման խմբեր: Աշխատանքային ակումբի

այցելուներն առաջիններն են, ովքեր գրանցվում են վերապատրաստումների համար ու

նրանք ավելի նախաձեռնողական մոտեցում են հանդես բերում աշխատանք փնտրելու

հարցում:

Ինչ վերաբերում է գործատուների մտածելակերպին, նրանք կարծում են, որ կարևոր է

ընդգծել այն գործատուների դրական մոտեցումը, ովքեր «պնդում են, որ իրենց համար

տարբերություն չկա [ՀՈւԱ է, թե ոչ-հաշմանդամ], կարևորը որ համապատասխանի

մասնագիտական ունակությունների պահանջներին» (ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ»):

Ամեն դեպքում «արտոնությունների ու խթանների հարցը» կրկնվող թեմա էր ԶԿ

առաջարկներում: Նրանց բառերից կարելի է եզրակացնել, որ խոսքը գործատուների

համար նյութական ու ֆինանսական խթանների մասին է: Այսպիսով, ուշադրության

կենտրոնում պետք է լինի ՀՈւԱ զբաղվածությանը միտված գործող պետական ծրագրերի

ընդլայնումն ու հարկային արտոնությունների սահմանումը գործատուների համար:

«Փոխհատուցման ծրագիրը շատ օգտակար է, այն թույլ է տալիս բանակցել գործատուների հետ և
ՀՈւԱ աշխատատեղեր ձեռք բերել»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ»

«Կառավարությունը պետք է որոշում ընդունի գործատուներին որոշակի խթաններ ապահովելու
համար, եթե նրանց աշխատուժի որոշակի տոկոսը համալրված է ՀՈւԱ-ներով»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»
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Ինչպես փորձը ցույց է տվել ավելի հեշտ է գործ ունենալ մեծ ընկերությունների հետ

(օրինակ՝ Վիվասել, Օրանժ), քանի որ փոքր բիզնեսում ավելի քիչ են հետաքրքրված ՀՈւԱ-

ներ աշխատանքի ընդունելով: Այսպիսով, ավելի շատ ջանքերի գործադրումը մեծ

ընկերությունների ներգրավման մասով դիտվում է որպես առնվազն մասնակի լուծում

ՀՈւԱ զբաղվածության խնդրի համար:

Հարկ է նշել, որ ԶԿ ներկայացուցիչների կողմից մեծ ընկերություններում ՀՈւԱ-ների

աշխատանքի ընդունման համար որպես շարժառիթ միայն բարեգործությունը նշելը («Եթե

[մեծ] ընկերությունն արդեն ամուր հիմքերի վրա է և աշխատուժի մեծ կարիք ունի,

հնարավոր է դառնում ՀՈւԱ-ների ընդունումը, քանի որ գործատուն արդեն շահույթ ունի և

կարող է բարեգործություն անել »), մի կողմ թողնելով ընկերության բարի

մտադրությունները, պարար սնունդ է ապահովում այն կարծրատիպի համար, որ ՀՈւԱ-

ներն արդյունավետ աշխատողներ չեն և նրանց աշխատանքի ընդունելը բարեգործություն

է ընկերության շահույթի ու գործարար շահերի հաշվին: Սա սխալ ուղերձ/մեսիջ է

գործատուների, ՀՈւԱ-ների և հասարակության լայն շերտերի համար:

ԶԿ ներկայացուցիչների հարցազրույցների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ թեև

պետական կառույցները կարող են և պարտավոր են օգնել ՀՈւԱ-ներին ձեռք բերել

գիտելիքներ ու հատուկ հմտություններ աշխատաշուկայում ավելի մրցունակ լինելու,

ինչպես նաև մեծացնելու նրանց ինքնավստահությունը, որպեսզի դիմեն մասնավոր

հատվածի և քաղծառայության աշխատանքների համար, սակայն ՀԿ-ները կարող են

առանցքային դերակատարում ունենալ ՀՈւԱ-ների շփման, հաղորդակցման,

կոնֆլիկտների կառավարման, ինչպես նաև թիմային աշխատանքի հմտությունները

զարգացնելու ու հղկելու գործում:

Անսպասելի էր, որ հարցված ԶԿ ներկայացուցիչներից ոչ մեկը հանրային հատվածում

կառուցողական խտրականության հարց առաջ չքաշեց: Նրանք հավաստիացնում էին, որ

ՀՈւԱ-ների նկատմամբ մեծապես ապահովվում է արդարացի վերաբերմունք՝

հավասարության հիման վրա: Սակայն հավասարության ձևական կողմի ապահովումը

բավարար չէ: Հայտնի փաստ է, որ նույն նորմերի ու կանոնների հավասար կիրառումն

անհավասար խմբերի նկատմամբ ավելի հաճախ հանգեցնում է անհավասար

արդյունքների, ընդգծում, որ գոյություն ունեցող անհավասարության պայմաններում

հավասար վերաբերմունքը հակված է խորացնել անհավասարությունը: Ուստի խորհուրդ
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է տրվում ձեռնարկել ժամանակավոր հատուկ միջոցներ՝ որպես հատուցման ու

հավասարության ապահովման միջոց:

Գենդերային հարցերն աշխատանքի ընդունելիս

ՀՈւԱ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Աշխարհում կատարված տարբեր ուսումնասիրություններ մատնանշում են, որ կանայք,

հատկապես հաշմանդամները, սովորաբար բազմակի խտրականության են ենթարկվում:

Ուստի կարևոր է հարցվողների բոլոր երեք խմբերից պարզել աշխատանքի ընդունելիս

առկա գենդերային խտրականության հարցը, որը սերտորեն փոխկապակցված է նախորդ

հարցի հետ:

Երբ հարցրեցինք, թե հաշմանդամ կանայք են ավելի շատ մերժում ստանում աշխատանքի

դիմելիս, թե տղամարդիկ, հարցված 50 ՀՈւԱ-ներից 12-ն ասացին, որ չգիտեն, իսկ 22-ը

նշեցին, որ սեռը դերակատարում չունի: Այս կարծիքն հայտնած կին և տղամարդ

հարցվողների թիվը համարյա նույնն էր: Այսպիսով` հարցվողների այն խումբը, որն

աշխատանքի ընդունման հարցում գենդերային խնդիր չի տեսնում, հարցվածների

ամենամեծ խումբն է, սակայն ոչ մեծամասնությունը:

Հարցվածներից միայն 16 են հավատում, որ կա գենդերային խտրականություն, ընդ որում

նրանցից 8-ը, որպես խտրականության զոհ նշում են կանանց, 8-ը՝ տղամարդկանց:

Ուշագրավ է, որ ամեն մի սեռ գտնում է, որ խտրականություն դրսևորվում է հենց իր սեռի

դեմ:

Ականներից տուժածների ենթախմբում պատկերն ավելի արտահայտիչ է. այստեղ 10-ից 6-

ը նշել են որ գենդերային խտրականության հիմքով աշխատանքի դիմումները չեն մերժվել,

և միայն 2 հոգի են փաստել, որ կա գենդերային խտրականություն (կին հարցվողը նշել է,

որ կանանց դիմումներն ավելի հաճախ են մերժում, իսկ տղամարդ հարցվողը հակառակ

տեսակետն է հայտնել):
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ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Շատ գործատուների կարծիքները համընկնում են, երբ նրանք շեշտում են գենդերային

տարբերությունների բացակայությունը ՀՈւԱ-ներին աշխատանքի ընդունելու վրա ազդող

խոչընդոտների շարքում: Նրանք ասում են, որ չեն կարծում, որ սեռը որևէ նշանակություն

ունի այս հարցում, կամ, ինչպես նշում է մի գործատու.

«Տարբերությունը [գենդերային] ոչ իրեն զգացնել է տվել, ոչ էլ մենք այն տեսել ենք
գործնականում…»

Գործատու «Ը»

Եթե ինչ-որ տարբերություն էլ կա, դա պայմանավորված է աշխատանքների հատուկ

բնույթով (օրինակ` տղամարդկանց նախապատվություն է տրվում, երբ աշխատանքը

պահանջում է ֆիզիկական մեծ ծանրաբեռնվածություն, մինչդեռ կանանց

նախապատվություն է տրվում այն դեպքում, երբ նուրբ, ձեռքի աշխատանք է անհրաժեշտ,

և այլն): Գործատուներից մեկն այնուամենայնիվ նշեց, որ հասարակության ընկալումները

զգալի դեր են խաղում այդ հարցում.

«Իհարկե, մեր երկրում գենդերային սահմանները խիստ տարանջատված են»:

Գործատու «Դ»

Այլ կերպ ասած, վերոհիշյալ «հատուկ բնույթի» հիմքում ընկած են հանրության

ընկալումներն այն մասին, թե որոնք են «կանացի» կամ «տղամարդկային» զբաղմունքները:

Միայն գործատուներից մեկն ասաց, որ պարզ է, որ գերապատվությունը տրվում է

տղամարդկանց, այն պատճառով, որ նրանք լավ են աշխատում: Նրա կարծիքով.

«Կինը ոչ բոլոր աշխատանքները կարող է կատարել նույնքան լավ, որքան տղամարդը, եթե անգամ
այդ տղամարդը ՀՈւԱ է: [Գործատուները] ավելի հակված են տղամարդ աշխատակից վերցնելուն»:

Գործատու «Բ»

Այսպիսով, բոլոր գործատուները համոզված են, որ աշխատանքի վերցնելու որոշումներ

կայացնելիս, հավասարակշռությունը չի խախտվում հօգուտ կանանց կամ տղամարդկանց

և որ տարբերություններ դնելու մոտեցումը հազվադեպ է գործում և արդարացվում է

աշխատանքի բնույթով և այլ օրինական նկատառումներով:

ԶԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Զբաղվածության կենտրոնի ներկայացուցիչները, առավել եռանդաքին քան

գործատուները, մերժում են գենդերային ցանկացած տարբերության խոչընդոտ լինելու

հանգամանքը ՀՈւԱ-ներին աշխատանքի վերցնելիս: Սովորական մտքի ընթացքը
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հետևյալն էր «Ես չեմ կարծում, որ սեռը որևէ դեր է խաղում», կամ, ինչպես նշեց մի ԶԿ

ներկայացուցիչ.

« … Սեռը գործոն չէ»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»

Հնարավոր բացատրությունն այստեղ կարող է լինել այն, որ հաշմանդամությունն արդեն

գործատուի աշխատանքի ընդունման որոշումների վրա ազդող այնքան հզոր գործոն է, որ

սեռական գործոնը պարզապես խամրում է դրա համեմատ:

Մյուս կողմից, այս հարցման շրջանակներում Զբաղվածության տարածքային

կենտրոններից ստացված աշխատանքի տեղավորման` ըստ սեռերի տարբերակված

տվյալները ցույց են տալիս, որ հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում նրանք

աշխատանքով ապահովել են հավասար թվով կանանց (22) և տղամարդկանց (22): Այս

մոդելը գործում է նաև առանձին մարզերում:

Հետևաբար, պարզ է, որ ԶԿ ներկայացուցիչները չեն տեսնում այդ խոչընդոտների որևէ

դիֆերենցված ազդեցություն կանանց և տղամարդկանց վրա: Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ

այդ ազդեցությունը բացակայում է և աշխատանքի տեղավորման հետ կապված

խոչընդոտները հավասարապես են ազդում կանանց և տղամարդկանց վրա: Հազիվ թե:

Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ և նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրական

տվյալները ցույց են տվել, որ Հայաստանի աշխատաշուկայում և զբաղվածության

ոլորտում առկա է զգալի գենդերային անհավասարություն (այսինքն` տարբեր

գործոնների դիֆերենցված ազդեցություն կանանց և տղամարդկանց վրա):

Խիստ անհավանական է, որ իրավիճակը տարբեր լինի հասարակության այս հատկապես

խոցելի խմբի համար: Շատ հնարավոր է, որ հաշվի առնելով շատ աշխատանքների

«տղամարդկային»-ի կամ «կանացի»-ի կարծրատիպային բաժանման տարածված լինելը,

որը հանգեցնում է զբաղվածության «բանաձև»-ի բոլոր կողմերի համապատասխան

ակնկալիքներին, ինչպես նաև ավանդականորեն սահմանված սահմանափակ և

ստորադաս սոցիալական դերերը, որոնք հատկացված են ՀՈւԱ-ներին, հարցազրույցի

մասնակից ԶԿ ներկայացուցիչները որոշ բաներ բառացի են ընդունում և չեն տեսնում, որ

տարբերություններ այնուամենայնիվ կան:
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ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ

ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ կապված խոչընդոտներն այնքան զգալի են, որ ՀՈւԱ-

ներին չի կարելի թողնել, որ իրենք իրենց սեփական միջոցներով լուծեն իրենց խնդիրներն

այն պարզ պատճառով, որ նրանք լուրջ օժանդակության կարիք ունեն: Հարցման համար

ընտրված 9 ներկա պահին գործազուրկ ՀՈւԱ-ներից, ովքեր դիմել էին տարբեր

ընկերությունների և հաստատությունների աշխատանքի տեղավորման համար, և ոչ մեկը

չէր ընդունվել աշխատանքի, նույնիսկ, եթե դիմորդներին առանձնապես մեծ պահանջներ

չէին ներկայացրել: Նրանք դիմել էին հետևյալ աշխատատեղերի համար. անվտանգության

աշխատող բանկում կամ արտադրական ընկերությունում, ցածր պաշտոններ բջջային

կապի, էլեկտրամատակարարման կամ շինարարական ընկերություններում,

նախարարությունում, հավաքարար` դպրոցում, և այլն: Նրանցից 3-ին ասել էին, որ այս

պահին թափուր աշխատատեղեր չունեն, ինչը կարող է այդպես էր, իսկ կարող է և ոչ: 6

ՀՈւԱ որոշակիորեն խտրականության էին ենթարկվել:

Նրանք կանխակալ վերաբերմունքի և կարծրատիպային կարծիքների զոհեր էին դարձել:

Խտրականության ամենատարածված ձևերն այս դեպքում կապված էին տարիքի և

կարողության հետ.

«Իմ դիմումը չէին քննարկել տարիքիս պատճառով»:

57-ամյա տղամարդ հարցվող Արտաշատից

«Շինարարական ընկերություններում չեն հավատում, որ ես կարող եմ աշխատել և ինձ
միանգամից կմերժեն»

37-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

«Ընկերությունները «չեն» գտնում աշխատանք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար»:

56-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

 Մյուս գործոնը կրթությունն է. ընկերությունները կարող են ապագա աշխատակցից

պահանջել ավելի բարձր որակավորում, քան իրականում պահանջվում է նման

աշխատանքի համար: Բջջային կապի ընկերությունում մի ՀՈւԱ-ի աշխատանքի

չընդունեցին պատճառաբանելով, որ նա չունի քոլեջի կրթություն, թեև նա դիմել էր

ցածր պաշտոնի համար: Հանդիպելով իրական կամ այդպես ընկալվող

խտրականության և կանխակալ վերաբերմունքի հետ շատ ՀՈւԱ-ներ

հիասթափվում են և դառնանում` դադարելով աշխատանք փնտրել, ինչպես արդեն

նշվել է նախորդ մասերում:



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

50

Չնայած նրան, որ զբաղվածության կենտրոնները և գործակալությունները կարող են և

երբեմն օգտակար են լինում, նրանց աջակցությունը շատ սահմանափակ է, իրենց

կարողությունների սահմանափակ շրջանակի, ներկայիս տնտեսական մթնոլորտի,

աշխատաշուկայի իրավիճակի, գործատուների և ընդհանրապես հանրության մեջ

տարածված գաղափարների, և այլնի պատճառով:

Համաձայն հարցման տվյալների` հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում 4

զբաղվածության կենտրոնների երկրի մարզերում և 2-ին` Երևանում հաջողվել է

աշխատանքի տեղավորել 82 ՀՈւԱ-ի, մինչդեռ նրանց մոտ գրանցված են 570 ՀՈւԱ-ներ:

Աշխատանքի տեղավորվածների քանակը շատ համեստ է, եթե հաշվի առնենք այն

փաստը, որ շատ ՀՈւԱ-ներ գրանցված չեն զբաղվածության կենտրոններում:

Այս ուսումնսաիրությամբ դիտարկվեց ՀՈւԱ-ների զբաղվածության կարիքների լայն

շրջանակ՝ հետևյալ հատուկ հարցերին անդրադառնալու միջոցով.

1. Առանցքային կառույցների աջակցությունը

2. ՀՈւԱ-ների զբաղվածությունը դյուրացնող պետական ծրագրերը

3. Համագործակցությունը գործատուների և ԶՊԾԳ միջև

4. ՀՈւԱ-ների մասնագիտական կրթությունը

5. ՀՈւԱ-ների աշխատանքի պահպանումը:

1. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամեն դեպքում այլ կառավարական և հասարակական կազմակերպություններ և

գործիչներ կարող են ավելի մեծ դեր խաղալ ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ կապված

արգելքները վերացնելու հարցում: Կարևոր է իմանալ հիմնական շահագրգիռ կողմերի

դիրքորոշումն ու գաղափարներն այդ հարցի վերաբերյալ: Այս հարցման նպատակներով`

որպես ՀՈւԱ-ների զբաղվածությունը խթանելու մեջ ավելի զգալի և արդյունավետ

հնարավոր դերակատարներ նշվեցին հետևյալ կազմակերպությունները և գործիչները.

I. ՀՀ Ազգային ժողովը,

II. պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները,

III. պետական և ոչ-կառավարական կազմակերպությունները (ԲՍՓԳ, բժշկական և

վերականգնողական կենտրոնները, հատուկ և ներառական կրթական

հաստատությունները, լրատվամիջոցները, եկեղեցիները և այլն),
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IV. տեղական և միջազգային հիմնադրամները, և

V. տեղական և միջազգային ՀԿ-ները (ներառյալ ՀՈւԱ-ների խնդիրներով

զբաղվող ՀԿ-ները): Հարցման շրջանակներում հարցվողների բոլոր երեք

խմբերին (ՀՈւԱ-ներ, ԶԿ ներկայացուցիչներ և գործատուներ) խնդրեցին

կարծիքներ փոխանակել այն մասին, թե այդ կազմակերպություններն ինչպես

կարող էին նպաստել ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ կապված վերոնշյալ

խոչընդոտները նվազագույնի հասցնելու համար:

Նրանց նաև հնարավորություն տրվեց անվանելու այլ կազմակերպությունների և

մանրամասնելու դրանց դերերը (VI):

Այդ հարցերին ՀՈւԱ-ների պատասխանների թիվը շատ տպավորիչ էր. ՀՈւԱ

հարցվողների մոտ 70%-ը կարծիքներ արտահայտեցին այն մասին, թե I և II կետերում

նշբած կազմակերպություններն ինչ կարող են անել ՀՈւԱ-ների զբաղվածության

խոչընդոտները վերացնելու համար, իսկ նրանց մոտ 50%-ը խոսեց III, IV և V կետերում

նշված կազմակերպությունների նույն դերի մասին:

Ուշագրավ է, որ հարցվողների մեծ մասը, ովքեր ոչինչ չունեին ասելու այդ խնդիրների

մասին ընդգրկված էին 50 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում: Թե տղամարդկանց,

թե կանանց համար ամենատիպիկ պատասխանները հետևյալներն էին.

«Ինձ համար դժվար է այս հարցերին պատասխանելը. Ես այս ոլորտում մասնագետ չեմ: Կարծում
եմ, որ ավելի լավ կլինի ՀՈւԱ-ների խնդիրների հետ առնչվող մասնագետներ հրավիրեք, որպեսզի
նրանք առաջարկություններ անեն այն մասին, թե ինչպես բարելավել մեր կյանքը»:

62-ամյա կին հարցվող Արտաշատից

«Ես իրավասու չեմ այս հարցերում»:

51-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Այնուամենայնիվ, գիտելիքի բացակայությունն այն մասին, թե ինչպես կարող են

վերոնշյալ կազմակերպությունները նպաստել ՀՈւԱ-ների զբաղվածության խնդիրները

լուծելուն, հետ չպահեց հարցվողներին նշելուց, թե այդ կազմակերպություններն ինչպես

կարող էին օգնել նրանց այլ եղանակներով: Թե կանանց և թե տղամարդկանց

պատասխաններում ֆինանսական օժանդակությունն աչքի էր ընկնում, որպես օգնության

նախընտրելի ձև.
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«Դժվար է այս հարցերի շուրջ որևէ բան ասելը: Ես չգիտեմ ինչ ասեմ, միայն կցանկանայի խնդրել
ֆինանսական օժանդակություն»:

60-ամյա կին հարցվող Արտաշատից

«Ես չգիտեմ, ինչ ասեմ այս հարցերի մասին: Ես 30 տարի աշխատել եմ որպես վարորդ և իմ գործը
չէ խորհուրդներ տալը, բայց ես կցանկանայի ֆինանսական օժանդակություն ստանալ»:

62-ամյա տղամարդ հարցվող Արտաշատից

Համոզված չլինելով հարցվողները, այնուհանդերձ երբեմն ասում էին.

«թող որ նրանք [կազմակերպությունները] ինչ- որ լավ բան անեն ՀՈւԱ-ների համար»:

58-ամյա կին հարցվող Գյումրիից:

Որոշ հարցվողներ քննադատորեն էին տրամադրված այդ կազմակերպություններից մեկի

կամ մի քանիսի նկատմամբ: Նրանց տեսակետները կներկայացվեն համապատասխան

ենթամասերում:

(I) ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Ինչպես նշվել է նախկինում որոշ հարցվողներ բավականին քննադատաբար էին

տրամադրված Ազգային ժողովի նկատմամբ: Հաճախ կրկնվող տեսակետը վստահության

բացակայությունն էր: Այսպես, ինչպես նշում էին հարցվողները.

«Ես չեմ վստահում Ազգային ժողովին: … Ազգային ժողովի պատգամավորները ոչինչ չեն անում
ժողովրդի համար»:

57-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

«Եթե Ազգային ժողովի պատգամավորները ցանկություն ունենային մի բան անելու ՀՈւԱ-ների
համար, նրանք դա կանեին: …Սակայն, նրանք ոչինչ էլ չեն անում, որովհետև դա իրենց համար
կարևոր չէ, նրանք մտածում են այլ բաների մասին»:

59-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

Հետևաբար.

«Ազգային ժողովն առաջին հերթին պետք է մտածի ՀՈւԱ-ների մասին: ՀՈւԱ-ները նույն
քաղաքացիներն են»:

62-ամյա կին հարցվող Գավառից

«Ազգային ժողովի պատգամավորները գոնե մի փոքր պետք է մտածեն այն մարդկանց մասին,
որոնց եկամտի միակ աղբյուրներն իրենց կենսաթոշակն է կամ աղքատության նպաստը»:

43-ամյա կին հարցվող Երևանից



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

53

Չհաշված այս հոռետեսական մոտեցումները և վստահության բացակայությունը` ՀՈւԱ-

ներից շատերը սպասելիքներ ունեին և դրական կարծիքներ էին հայտնում ՀՈւԱ-ների

զբաղվածության խոչընդոտները վերացնելու հարցում Ազգային ժողովի ունեցած դերի

մասին: Այսպես, հարցվողները կարծում են, որ այն նախ և առաջ պետք է ընդունի

օրենքներ կամ դրանցում ներառի դրույթներ, որոնք հնարավորություն կտային ՀՈւԱ-ների

կամ նրանց ընտանիքի անդամների համար ստեղծելու աշխատանքներ.

«Ազգային ժողովը կարող է ստեղծել աշխատատեղեր»:

36-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից, 57-ամյա կին հարցվող Գյումրիից,

58-ամյա կին հարցվող Գավառից և

59-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

«… ՀՈւԱ-ների ընտանիքի անդամները պետք է աշխատանք ունենան, որպեսզի մեր ընտանիքներն
ապրեն արժանավայել կյանքով»:

59-ամյա կին հարցվող Արտաշատից

Սա Ազգային ժողովի համար առաջնային դեր է, ինչպես գտնում են հավասար թվով կին և

տղամարդ հարցվողներ: Դա Ազգային ժողովի համար այնքան կարևոր դեր է, որ երբեմն

այն համարում են նույնիսկ միակը.

«Ազգային ժողովը պետք է աշխատատեղեր ստեղծի, աշխատատեղեր և ուրիշ ոչինչ»:

56-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

Գավառից մեկ ուրիշ հարցվող մի փոքր այլ կերպ ձևակերպեց իր միտքը.

« Ազգային ժողովի պատգամավորները պետք է սկսեն մտածել ՀՈւԱ-ների մասին և տալ նրանց
աշխատելու հնարավորություն` նրանց համար ստեղծելով աշխատանքներ»:”

62- ամյա կին հարցվող Գավառից

Ըստ որոշ հարցվողների կարծիքների` Ազգային ժողովը կարող է ստիպել գործատուներին

աշխատանքի վերցնելու ՀՈւԱ-ների:

«Ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են որոշում կայացնել, որ յուրաքանչյուր գործատու
պետք է աշխատանքի ընդունի ՀՈւԱ-ի»:

37-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

«Աշխատատեղեր ստեղծելով Ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են ստիպել
գործատուներին աշխատանքի ընդունել ՀՈւԱ-ներին»:

62- ամյա կին հարցվող Գյումրիից
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Սակայն պարտադիր չէ, որ դա նշանակի ուժի գործադրում պատժամիջոցներ սահմանելու

միջոցով: Հիմնական շեշտը պետք է դրվի տնտեսական խրախուսական միջոցների վրա:

Հարցվողներից մեկի խոսքերով.

«Գործատուները կշահեին, եթե ՀՈւԱ-ին աշխատանքի ընդունելիս ամբողջովին ազատվեին
հարկերից կամ գոնե ժամանակավորապես դադարեին հարկ վճարել»:

37-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Մեկ ուրիշ հարցվող շեշտը դնում էր վարկերի վրա: Նրա կարծիքով.

«Պետությունը պետք է այդպիսով օժանդակի անհատ ձեռնարկատերերին ՀՈւԱ-ների համար
աշխատատեղեր ստեղծելու գործընթացում»:

52- ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Քանի որ հարցվողներն Ազգային ժողովը համարում են մի մարմին, որը կարող է

օրենսդրություն ընդունել բարելավելու նրանց սոցիալ-տնտեսական վիճակը և

սոցիալապես ավելի լավ պաշտպանելու նրանց` զարմանալի չէ, որ այդ նպատակով

առաջարկվող միջոցներն ընդգրկում են ոչ միայն օգուտներ, այլ նաև բազմաթիվ

արտոնություններ` ներառյալ «զբաղվածության հետ կապվածները» (38-ամյա տղամարդ

հարցվող Վանաձորից):

Ուշագրավ է, որ ավելի բարձր տարիքային խմբի ՀՈւԱ-ները կցանկանային, որ Ազգային

ժողովը վերացներ ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ կապված տարիքային

սահմանափակումները.

«Ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են օրենքներ ընդունել, որոնցով կվերացվեին
զբաղվածության, հատկապես ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ կապված տարիքային
սահմանափակումները»:

57-ամյա կին հարցվող Գյումրիից և 58-ամյա կին հարցվող Գյումրիից

Որոշ հարցվողների գնահատմամբ` Ազգային ժողովը կարող էր ավելի ակտիվ դիրք

գրավել և հիմնել նոր ձեռնարկություններ ու արդյունաբերություններ ՀՈւԱ-ներին ավելի

շատ աշխատատեղերով ապահովելու համար.

«Ազգային ժողովը պետք է ստեղծի նոր արդյունաբերություններ, որպեսզի ՀՈւԱ-ները կարողանան
աշխատել այնտեղ»:

61-ամյա կին հարցվող Գավառից

«Ազգային ժողովի պատգամավորերը պետք է ձեռնարկություններ հիմնեն, որպեսզի ՀՈւԱ-ները
կարողանան աշխատանք գտնել»:

18-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից
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Թեև հարցվողները չեն մանրամասնում, թե դա ինչպես կարող է արվել, պարզ է, որ

գործողությունների առաջարկվող ուղղությունը վերաբերվում է պետական

ձեռնարկություններին, ընկերություններին և այլ ձեռնարկումներին:

Ազգային ժողովի մյուս դերը, որ ըստ հարցվողների Ազգային ժողովը կարող է

արդյունավետորեն կատարել ՀՈւԱ-ներին տնտեսական խրախուսական միջոցներ

տրամադրելն է և տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնումն

ինքնազբաղվածության և ձեռնարկատիրական գործունեության համար.

«Ազգային ժողովը կարող էր ժամանակավորապես դադարեցնել ՀՈւԱ ընկերակցություններից
(ինչպիսին է Կույրերի միավորումը) հարկերի գանձումը կամ ազատել նրանց հարկերից, որպեսզի
նրանք հնարավորություն ստանային գործել»:”

54-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

«Ազգային ժողովի պատգամավորները կարող են օրենք ընդունել, որ ՀՈւԱ-ին հնարավորություն
կտա զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ արտոնյալ պայմաններով»: (Օրինակ`
ՀՈւԱ-ին կարող էին տրամադրել կրպակ, որպեսզի նա կարողանար աշխատել այնտեղ որպես
արհեստավոր կամ մանր արտադրող):

47-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

«Ազգային ժողովը պետք է վարկեր տրամադրի ՀՈւԱ-ներին բիզնես սկսելու համար» (օրինակ՝
գյուղացիական տնտեսությամբ զբաղվել սկսելու համար):

43 ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

Ազգային ժողովը կարող է նաև օգնել ՀՈւԱ-ների համար կրթական և ուսուցողական

ծրագրերի ֆինանսավորման և խթանման միջոցով.

«Ազգային ժողովը պետք է տրամադրի ֆինանսավորում և առաջարկի կրթական ծրագրեր,
որպեսզի ՀՈւԱ-ները կարողանան ստանալ երկրորդ կամ երրորդ մասնագիտություն, բարելավել
իրենց կրթությունն ու հմտությունները և դրանց միջոցով հնարավորություն ստանան ձեռք բերելու
շահավետ աշխատանք»:

56-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

Այնուամենայնիվ այս տարբերակը հարցվողների մեջ ամենաքիչը քննարկված

տարբերակներից էր:

Ականներից տուժածները

Ականներից տուժածների ենթախմբի տեսակետներն այս հարցում ընդհանուր առմամբ

չէին տարբերվում մյուս բոլոր հարցվողների տեսակետներից: Նրանց համար նույնպես

Ազգային ժողովի առաջնային դերն աշխատատեղերի ստեղծումն էր.
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«Ազգային ժողովի պատգամավորները պետք է փոփոխեն օրենսդրությունը ՀՈւԱ-ների համար
աշխատատեղեր ստեղծելու համար»:

53-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Նրանք նաև շեշտեցին, որ Ազգային ժողովի կողմից ձեռնարկվող միջոցառումները.

- կբարելավեն ՀՈւԱ-ների սոցիալ-տնտեսական դրությունը,

- կանդրադառնան օրենքի ՀՈւԱ-ների մասին հատվածներին, որոնք շատ թերի են,

և

- կխրախուսեն կամ կստիպեն գործատուներին աշխատանքի վերցնել ՀՈւԱ-ներին:

Ուշագրավ է, որ միայն ականներից տուժածները բարձրացրեցին աշխատավայրը ՀՈւԱ-

ների կարիքներին հարմարեցման և ՀՈւԱ-ների աշխատանքային իրավունքների

արդյունավետ պաշտպանության խնդիրները.

«Փոփոխություններ պետք է կատարվեն [Ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից], որպեսզի
ՀՈւԱ-ները ստիպված չլինեն աշխատել երկար ժամեր (օրինակ 12 ժամ օրենքով սահմանված 8-ի
փոխարեն): Աշխատավայրերը պետք հարմարեցվեն ՀՈւԱ-ների համար: Ներկայումս այդպիսի
աշխատավայրերը շատ քիչ են կամ գոյություն` չունեն»:

34-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Ականներից տուժածներից մեկն առաջարկեց, որ աշխարհաքաղաքական խնդիրները

պետք է լուծվեն (անկախություն Ռուսաստանի Դաշնությունից, Թուրքիայի բլոկադայի

վերացումը և ինտեգրումը միջազգային կառույցներին), որպես նախապայման`

«գործազրկությունը որպես գլոբալ խնդիր» լուծելու համար: Այն պետք է առաջին հերթին

լուծվի հաշմանդամություն չունեցող անձանց համար, ովքեր կվճարեն հարկերը`

այսպիսով օգնելով ՀՈւԱ-ներին: (43-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից):

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Հարցված գործատուները օրենսդրական իշխանության ակտերի 3 հիմնական գծերը

համարեցին որպես ամենաարդյունավետ միջոցը ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ

կապված խոչընդոտների խնդիրը լուծելու համար, ա) ավելի մեծ աշխատանքային

անվտանգություն և ավելի շատ արտոնություններ ՀՈւԱ-ների համար, ներառյալ

քվոտաները, աշխատատեղերի ստեղծումը և ՀՈւԱ-ների ձեռնարկատիրական

գործունեությանը օժանդակելը բ) ֆինանսական խթանները գործատուների համար և գ)

ավելի լավ օրենքները և դրանց պարտադիր կատարում:
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Որոշ գործատուներ կարծում են, որ ներկայումս ՀՈւԱ-ներին պատշաճ կերպով չեն

պաշտպանում այս երկրում և որ, բացի դրանից, նրանք շատ մեկուսացած են

հասարակության մնացած մասից, ոչ միայն որովհետև նրանք չեն կարողանում

աշխատանք գտնել, այլև տեղաշարժի խաթարումների պատճառով (որն ավելի է

վատթարանում շատ վայրերում թեքահարթակների բացակայության,

փոխադրամիջոցների հետ կապված խնդիրների պատճառով, և այլն): Հետևաբար,

«Ազգային ժողովը կարող է բարեփոխել օրենքները` ապահովելու, որ ՀՈւԱ-ներն ավելի

լավ են պաշտպանված» (Գործատու «Է»):

Այս խնդիրը երբեմն քննարկվում է ՀՈւԱ-ների իրավունքների ավելի լայն

համատեքստում: Առաջին հերթին Ազգային ժողովը կարող է օգնել ՀՈւԱ-ների

իրավունքների առնչությամբ: Օրենքներում պետք է պարզորոշ կերպով նշված լինի, թե

ինչ իրավունքներ ունեն ՀՈւԱ-ներն այս հասարակության մեջ և ով պետք է պաշտպանի

նրանց շահերը: Զբաղվածության հետ կապված քվոտաներ կարող են սահմանվել և

«որոշում կարող է կայացվել, որ պետք է աշխատատեղեր ստեղծվեն, հատկապես ՀՈւԱ-

ների համար … ՀՈւԱ-ների համար աշխատատեղերը կարող են նշանակվել

ընկերություններում…» (Գործատու «Գ»):

ՀՈւԱ-ների համար աշխատատեղեր ստեղծելու խնդիրը քննարկելիս Ազգային ժողովի

պատգամավորները կարող էին անցյալում եղած փորձից: Գործատուներից մեկի

կարծիքով. «Անցյալում կույրերի և լսողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար կային

հատուկ ձեռնարկություններ»: Միևնույն ժամանակ գործատուն շեշտում է, որ «դա

պարտադիր չէ, որ առանձին ձեռնարկություն լինի»: Դա կարող է լինել առանձին բաժին

կամ խանութ ձեռնարկության մեջ: (Գործատու «Ը»):

Մեկ այլ գործատուի գնահատմամբ Ազգային ժողովի համար ճիշտ ուղղությամբ

կատարված կարևոր քայլ կլիներ «աշխատող ՀՈւԱ-ների համար հարկերի նվազեցումը»:

(Գործատու «Ա»):

Վերջին, բայց ոչ պակաս կարևոր միջոցը ՀՈւԱ-ների ձեռնարկատիրական

գործունեությանը օժանդակելն է: Հատկանշական է, որ հարցվողները հանդես եկան այդ

օժանդակության օգտին, չնայած որ ՀՈւԱ ձեռնարկատերերին արտոնությունների

շնորհումը և հարկերից ժամանակավոր ազատումը հնարավոր է, որ այլ գործարարների



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

58

(գոնե ենթադրաբար) դնեին անբարենպաստ իրավիճակի մեջ: Գործատուներից մեկի

կարծիքով.

«Ազգային ժողովը պետք է ազատի ՀՈւԱ ձեռնարկատերերին հարկերից և արտոնություններ
շնորհի նրանց»: (Գործատու « Ե»)

Թեև աշխատատեղերի ստեղծումը կարևոր նախաձեռնություն է, այն սահմանափակ է իր

կիրառության ոլորտով` հատկապես շուկայական տնտեսության մեջ: Քվոտաները

նույնպես կարող են օգնել, բայց միայն որոշ չափով:

Ամեն դեպքում հարկադրանքն ամենալավ քաղաքականությունը չէ: Ինչպես նշեց

գործատուներից մեկը.

«Ազգային ժողովի պատգամավորը չի կարող թելադրել ինձ որպես գործատուի թե ում ընդունեմ
կամ չընդունեմ աշխատանքի: Դա սխալ կլիներ: Ոչ մի օրենք չէր օգնի»: (Գործատու «Բ»)

Այս հարցվողը և մի խումբ այլ հարցվողներ խրախուսական միջոցները համարում են շատ

ավելի լավ և արդյունավետ միջոցներ: Մեկ այլ գործատուի խոսքերով.

«ՀՈւԱ աշխատակիցներ ունեցող գործատուներին պետք է տրվեն խրախուսական միջոցներ»:
(Գործատու «Դ»)

Հարցվողների կարծիքով այդ խրախուսական միջոցները պետք է շահագրգռեն

գործատուներին ՀՈւԱ-ներին աշխատանքի տեղավորելու համար: Ավելի կոնկրետ,

ինչպես նշեց գործատուներից մեկը.

«Ազգային ժողովը պետք է օրենք սահմանի ՀՈւԱ աշխատակիցներ ունեցող գործատուներին
դրամական հատկացումներ շնորհելու և հարկերի վճարումը ժամանակավորապես դադարեցնելու
համար, այն դեպքում, երբ այդ ՀՈւԱ-ներն աշխատուժի որոշակի տոկոս են կազմում»: (Գործատու
«Թ»)

Համապատասխան օրենսդրությունը պետք է զգալիորեն բարելավվի: Այդ անելու

ամենալավ միջոցը կլինի

«Այս ոլորտում միջազգային օրենքների և նորմերի ընդունումը: Պետք է ՀՈւԱ զբաղվածության
մասին օրենք լինի, որում ընդգրկված կլինեն աշխատակիցների հավաքագրման գործընթացը,
աշխատավայրի հարմարեցումը, աշխատավարձերը և ՀՈւԱ-ների կողմից իրենց աշխատանքային
կարիերայի ընթացում հանդիպած այլ խնդիրներ»: (Գործատու «Զ»):

Պակաս կարևոր գործոն չէ օրենքների կատարումը վերահսկելը: Հսկողությունը

գործատուներից մեկի համար դիտվում էր որպես «ամենակարևոր բանը»: (Գործատու

«Գ»):



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

59

ԶԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Զբաղվածության կենտրոնի ներկայացուցիչներն ընդգծեցին երկու առաջնային միջոցներ.

աշխատանքով առավել մեծ ապահովումը (հիմնականում քվոտաների միջոցով) և

խրախուսական միջոցները.

«Ազգային ժողովը պետք է ավելի բարենպաստ ու արտոնյալ պայմաններ և լրացուցիչ երաշխիքներ
տրամադրի ՀՈւԱ աշխատակիցների համար օրենսդրության միջոցով»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ»

«Ազգային ժողովը կարող է հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնություններով, որոնք ՀՈւԱ-
ներին աշխատանքի տեղավորման համար կապահովեն ավելի մեծ հնարավորություններ և
կտրամադրեն երաշխիքներ»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»

Քվոտաները դիտվում են ամենաարդյունավետ միջոցներն այդ նպատակներին հասնելու

համար.

«Անցյալում մենք ունեինք աշխատավայրի քվոտաներ ՀՈւԱ-ների համար: Ես չեմ հիշում, թե դրանք
քանի տոկոս էին կազմում, բայց ըստ պետական ծրագրի գործատուն պարտավոր էր աշխատանքի
ընդունել ՀՈւԱ աշխատակիցների: Ուստի, եթե մեզ հաջողվի նույնպիսի օրենք ընդունել ՀՈւԱ-ների
համար քվոտաների վերաբերյալ, ապա դա կհեշտացներ ՀՈւԱ-ներին աշխատանքի տեղավորելու
գործընթացը »:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Ա »

Մեկ այլ Զբաղվածության կենտրոնի ներկայացուցչի խոսքերով` Ազգային ժողովը պետք է

ՀՈւԱ-ներին հատկացնի 5% քվոտա, որը կարող է կիրառվել, երբ գործատուն ունի

առնվազն 50-100 աշխատակից:

«Այս միջոցը պետք է արտացոլվի ձեռնարկատիրության մասին օրենքում, որում ընդգրկված կլինի
առանձին հոդված ՀՈւԱ-ների համար աշխատատեղերի մասին »:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Ե »

Մեկ այլ ԶԿ ներկայացուցիչ կարծում է, որ ՀՈւԱ պարտադիր քվոտաները պետք է ավելի

բարձր լինեն (առնվազն 10%-ի քվոտա 20 և ավելի աշխատակիցներ ունեցող բիզնեսների և

ընկերությունների դեպքում: Այդ դեպքում ՀՈւԱ-ն իրեն պաշտպանված կզգա և

կգիտակցի, որ իրական հնարավորություն ունի մրցելու տվյալ թափուր աշխատատեղի

համար, քանի որ այն նախատեսված է միայն ՀՈւԱ-ների համար: (ԶԿ ներկայացուցիչ «Զ»):

Նշենք, որ թեև, քվոտաների հետ կապված անցյալի փորձն այնքան էլ դրական չի եղել ԶԿ

ներկայացուցիչն այնուհանդերձ առաջարկեց դա: Այդ ներկայացուցչի կարծիքով
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քվոտաներն առանձնապես արդյունք չտվեցին հավանաբար այն պատճառով, որ դրանք

պատշաճ կերպով չէին կազմված (ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»):

Ֆինանսական խրախուսական միջոցները համարվում են ՀՈւԱ-ների զբաղվածությունը

խթանելու մեկ այլ արդյունավետ միջոց: Թեև որոշ դեպքերում առաջարկությունները

կենտրոնանում էին արդեն գործող «Զբաղվածության պետական ծրագրերի ընդլայնման

վրա, որոնք գործատուներին խրախուսական միջոցներ են տրամադրում ՀՈւԱ-ին

աշխատանքի տեղավորելու համար` վճարելով ՀՈւԱ աշխատակցին վճարվելիք

աշխատավարձի 50%-ը» (ԶԿ ներկայացուցիչ «Գ»), ուրիշ դեպքերում շեշտը դրվում էր

«հարկերից ընդմիշտ կամ ժամանակավոր ազատելու վրա» (ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»

մարզից):

ՀՈւԱ-ների աշխատավարձերի հետ կապված առաջ քաշվեց մի հետաքրքիր գաղափար:

Շարժունակության խաթարման դեպքում, աշխատանքի տեղավորված ՀՈւԱ-ն հաճախ

պետք է «իր աշխատավարձի մի մասը տա այն անձին, ով ուղեկցում է նրան և օգնում

տեղաշարժվել»: Ազգային ժողովի պատգամավորները պետք է հաշվի առնեն դա ՀՈւԱ-

ների համար աշխատավարձեր սահմանող օրենքում փոփոխություններ կատարելիս (ԶԿ

ներկայացուցիչ «Զ»):

(II) ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Ինչպես Ազգային ժողովի դեպքում` որոշ հարցվողներ քննադատաբար էին տրամադրված

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ:

Սկսենք նրանից, որ թեև կառավարությունը պարտավոր է վերացնել կամ գոնե

նվազագույնի հասցնել կաշառակերությունը, որոշ հարցվողներ (մասնավորապես 54-

ամյա մի կին հարցվող Վանաձորից և 59-ամյա մի կին հարցվող Արտաշատից) նշեցին, որ

դա հազվադեպ պատահող երևույթ չէ, հատկապես ԲՍՓԳ-ներում, քանի որ շատ ՀՈւԱ-

ներ հանդիպում են այդ երևույթին: Հարցվողը հավատացած էր, որ կառավարությունը

շատ ավելին կարող է անել:

Ականներից տուժած մեկը, Երևանից, էլ ավելի քննադատաբար է մոտենում

կառավարությանը և նրա պաշտոնյաներին.



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

61

«Մարդիկ, ովքեր ինձնից ավելի խելացի և գիտակ են այս հարցերում խորհրդակցում են
կառավարության հետ և խորհուրդ տալիս, բայց ոչինչ չի փոխվում: Ես ոչինչ չեմ ակնկալում մեր
պաշտոնյաներից, քանի որ կաշառակեր են և միայն իրենց անձնական շահերի մասին են մտածում:
Կարծում եմ, որ մեր կառավարությունը պետք է ավելի ուշադիր լինի իր ժողովրդի, հատկապես
ՀՈւԱ-ների նկատմամբ: Մենք մեզ պետք է որ պաշտպանված և արժանապատիվ զգայինք մեր
հասարակության մեջ: Բայց մեր երկրում ոչ ոք չի մտածում ՀՈւԱ-ների մասին, և նույնիսկ շենքերը
հարմարեցված չեն ՀՈւԱ-ների անվասայլակների համար»:

51-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Այլ հարցվողներ ունեին հոռետեսական, որոշ դեպքերում խիստ հոռետեսական, եթե ոչ

քննադատական մոտեցում ՀՈւԱ-ների զբաղվածության իրավիճակը բարելավելու

համար` այդ մարմինների կարողությունների նկատմամբ.

«Անհավանական է, որ մարզային իշխանությունները և քաղաքապետարանը կարողանան ինչ-որ
բան անել [այդ առումով] »:

57-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

«Տեղական ինքնակառավարման մարմինները բացարձակապես ոչինչ չեն կարող անել այս
առումով [այն է` ՀՈւԱ-ների զբաղվածության խոչընդոտների վերացումը]: Վերևում պետք է
ձեռնարկվեն միջոցներ, որպեսզի տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարողանան ինչ-
որ բան անել տեղական մակարդակով»:

62-ամյա կին հարցվող Գյումրիից

«Ես չեմ կարծում, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց տեղանքներում լրջորեն
զբաղվում են ՀՈւԱ-ների խնդիրներով (փոխադրման կամ այլ խնդիրներ) »:

33-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Այնուամենայնիվ զարմանալի չէ, որ հարցմանը մասնակցած ՀՈւԱ-ները պետք է, որ

ակնկալիքներ ունենան պետական կառավարման մարմիններից (այսինքն`

կենտրոնական և մարզային իշխանություններից) և տեղական ինքնակառավարման

մարմիններից, որոնք հար և նման են Ազգային ժողովից ունեցած ակնկալիքներին

բովանդակության և միջամտության մեթոդների առումով: Հարցվողներն անտեղյակ չեն

վերոնշյալ մարմինների իշխանության բաժանմանը, գործառույթներին,

իրավասություններին և իրավազորությանն ընդհանրապես և կապված ՀՈւԱ-ների

զբաղվածության խնդիրների հետ: Փաստը մնում է փաստ, որ ՀՈւԱ-ների համար

աշխատանքի տեղավորվելը և այդ աշխատանքը պահպանելը սուր և շփոթեցնող խնդիր է,

այդ պատճառով նրանք առիթը բաց չեն թողնում, նույնիսկ եթե այդ առիթը շատ չնչին է,

այդ մարմինների ուշադրությունը հրավիրելու զբաղվածության հետ կապված և սոցիալ-

տնտեսական այն բազմաթիվ խնդիրներին, որոնք պարբերաբար ծառանում են իրենց

առջև: Ուստի, խոսելով այն ամսին, թե ինչպես կարող էին այդ մարմինները օգտագործել
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իրենց իշխանությունը և կարողություններն ընդլայնելու ՀՈւԱ-ների զբաղվածության

հնարավորությունները հարցվողները միևնույն ժամանակ առաջ քաշեցին այլ խնդիրներ

ևս: Այդ խնդիրների թվում աչքի էին ընկնում` ֆինանսական օժանդակությունը, լավ և

ավելի մատչելի բժշկական ծառայությունները, ավելի բարձր կենսաթոշակները,

թոշակներ ու նպաստները, առավել պակաս բյուրոկրատիան և կաշառակերությունը,

ՀՈւԱ-ների երեխաների համար ուսման վարձից ազատում, եկամտահարկի, գույքահարկի

ավելի ցածր տոկոսադրույքներ, կոմունալ ծառայությունների և բնակարանի

տրամադրման արտոնյալ պայմաններ:

Առաջին հերթին ՀՈւԱ-ները (թե կանայք, թե տղամարդիկ) ակնկալում են ՀՈւԱ-ների

համար աշխատատեղերի ստեղծում.

«ՀՈւԱ-ների համար պետք է ստեղծվեն աշխատատեղեր»:

59 և 58-ամյա կին հարցվողներ` Գյումրիից

Աշխատանքի տեղավորվելն այնքան առաջնային խնդիր է ՀՈւԱ-ի համար, որ մյուս բոլոր

գործոնները որոշակիորեն խամրում են դրա համեմատ: Ինչպես նշում է հարցվողներից

մեկը.

«Աշխատատեղեր պետք է ստեղծվեն և ուրիշ ոչինչ»: 43-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

«Աշխատատեղեր պետք է ստեղծվեն, միայն աշխատատեղեր»: 56-ամյա տղամարդ հարցվող
Գավառից

Ինչպես նշում է հարցվողներից մեկը պետական կառավարման և տեղական

ինքնակառավարման մարմինները ՀՈւԱ-ների համար աշխատատեղեր ստեղծելով ոչ

միայն կբարելավեն նրանց նյութական վիճակը, այլև կկանխեն արտագաղթը (59-ամյա

տղամարդ հարցվող Գյումրուց):

Ուշագրավ է, որ հարցվողի կարծիքով ոչ միայն կենտրոնական, այլ նաև մարզային

իշխանությունները և տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարող են գործուն դեր

խաղալ աշխատատեղեր ստեղծելու կամ այդ աշխատատեղերի ստեղծմանը օժանդակելու

գործում: Սա շեշտվում է հատկապես Վանաձորից հարցվողների շրջանում.

«Մարզպետարանը և քաղաքապետարանը կարող են»: տղամարդ հարցվող Վանաձորից
«Մարզպետարանը և քաղաքապետարանը կարող են օժանդակել աշխատատեղերի ստեղծման
գործընթացին»:

36-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից
«Տեղական կառավարական մարմինները կարող են ստեղծել աշխատատեղեր ՀՈւԱ-ների համար»:

31-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից
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Թեև այս հարցվողներն աղոտ կերպով էին պատկերացնում, թե ինչ կոնկրետ քայլեր

կարող էին ձեռնարկել այդ մարմինները ՀՈւԱ-ներին աշխատանքով ապահովելու

հարցում, այլ հարցվողներ ավելի կոնկրետ էին և առաջարկեցին մի քանի տարբերակներ:

Առաջարկվող գործողություններից մեկն այն ձեռնարկությունների և

ընկերակցությունների վերականգնումն էր, որոնք աշխատանք էին տրամադրում այն

անձանց, որոնք ունեին հաշմանդամության որոշակի տեսակ: Հարցվողներից մեկը նշեց

Կույրերի միավորումը, որը ժամանակին գործում էր քաղաքում: Նա նաև հիշատակեց մեկ

այլ ձեռնարկություն խուլերի համար, և եզրահանգեց, որ

«Լավ կլիներ, որ այլ տեսակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար էլ բացվեին նման
ընկերություններ»:

52-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Մեկ այլ հարցվող Վանաձորից նշեց, որ մարզպետարանը և տեղական կառավարման

մարմինները բավական քիչ հաստատություններ ունեն իրենց իշխանության տակ

(հանրակրթական դպրոցներ, մանկապարտեզներ, արվեստի և սպորտի դպրոցներ,

համատիրություններ և այլն): Նրա կարծիքով այդ հաստատություններում ՀՈւԱ-ների

համար շատ քիչ աշխատանք կա: Ուստի նա եզրակացնում է.

«Եթե յուրաքանչյուր հաստատություն ընդուներ թեկուզև մեկ ՀՈւԱ-ի, ապա 50-60 ՀՈւԱ-ներ
կտեղավորվեին աշխատանքի այս քաղաքում [Վանաձոր]»:

51-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

Կենտրոնական կառավարությանը նույնպես վերագրում են ձեռնարկություններ հիմնելով

ՀՈւԱ-ների համար աշխատատեղեր ստեղծելու գործառույթը: Այսպես, երկու տղամարդ

հարցվող Արտաշատից հիշում են, որ սովետական ժամանակաշրջանում իրենց

քաղաքում ՀՈւԱ-ների համար գործարան կար և շարունակում՝ ասելով, որ

«Շատ օգտակար կլիներ, եթե մեր կառավարությունը կարողանար մի նոր գործարան բացել ՀՈւԱ-
ների համար և ինձ նման ՀՈւԱ-ին ապահովեր աշխատանքով»:

58- և 57-ամյա տղամարդ հարցվողներ Արտաշատից

Թեև կարևոր է, որ կառավարությունը վերականգնի և վերահսկի հատուկ ՀՈւԱ-ների

համար ստեղծված ձեռնարկության գործունեությունը` հետևողական

քաղաքականություն պետք է վարել համոզվելու, որ այդ ձեռնարկությունները գործուն և

կենսունակ են: Մի կին հարցվող Գավառից նշեց, որ կառավարությունը.
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«Պետք է ձեռնարկություններին ապահովի ծրագրերով որպես աջակցություն»:

58-ամյա կին հարցվող Գավառից:

Կառավարությունը կարող էր այդպիսի ձեռնարկություններին ընդմիշտ կամ

ժամանակավորապես ազատել հարկերից կամ գոնե հավասար խաղի պայմաններ

ապահովել: Ինչպես նշեց մի կին հարցվող Վանաձորից պետական ձեռնարկությունը,

որում նա աշխատել էր, դադարեցրեց իր արտադրությունն անհատ ձեռնարկատերերի

անբարեխիղճ մրցակցության պատճառով (54-ամյա կին հարցվող Վանաձորից):

ՀՈւԱ-ների որոշ խմբեր (նախ և առաջ տեսողական խաթարումներ ունեցողները)

տեղաշարժվելու ու փողոցներ անցնելու հետ կապված դժվարություններ ունեն: Բացի այդ,

տրանսպորտային ծախսերը ևս կարող են խնդրահարույց լինել: Այս երկու գործոնները

կարող են բացասաբար անդրադառնալ աշխատանք գտնելու ու պահելու ՀՈւԱ

հնարավորությունների վրա: Ուստի, որոշ ՀՈւԱ-ներ ակնկալում են այս խնդիրների

լուծում: Այս խնդիրները մատնանշելիս կին հարցվողներից մեկը Վանաձորից

առանձնակի կարևորեց մարզպետարանի ու քաղաքապետարանի դերակատարումը: Նրա

կարծիքով այս կառույցները «կարող էին օգնել տեսողական խնդիրներ ունեցողներին

տեղադրելով արտաքին բազրիքներ և հետիոտնային անցումների մոտ գործածելով

երթևեկության ձայնային ազդանշաններ», իսկ «քաղաքապետարանը կարող է անվճար

տրամադրել երթևեկության հատուկ կտրոններ ՀՈւԱ-ներին ու ուղեկցողի կտրոն՝ նրանց

ուղեկցող անձին» (54-ամյա կին հարցվող Վանաձորից)21:

Մեկ այլ միջոց, որ կարող է ձեռնարկվել պետական կառավարման կամ տեղական

ինքնակառավարման մարմինների կողմից առնչվում է տարիքային սահմանափակմանը:

Հարցվողներից մեկի խոսքով նրանք կարող են օգնել «վերացնելով աշխատելու

տարիքային սահմանափակումը» (57-ամյա կին հարցվող Գյումրուց):

Առաջ քաշվեց նաև պետական սեփականություն հանդիսացող գյուղացիական

տնտեսության ստեղծման գաղափար: Հարցվողի կարծիքով պետությունը պետք է

հողակտորները վերցնի մարդկանցից, խոշորացնի դրանք և մշակի՝ այդպիսով ստեղծելով

աշխատատեղեր, այդ թվում նաև ՀՈւԱ-ների համար (61-ամյա կին հարցվող Գավառից):

21 Հարցվողն հայտնել է, որ ՀՈւԱ-ները դիմել են քաղաքապետարան իրենց նման կտրոններ տալու համար,
սակայն նրանց մերժել են այն հիմնավորմամբ, որ տրանսպորտային փոխադրումներն իրականացվում են
մասնավոր ընկերությունների կողմից և քաղաքապետարանը չի կարող միջամտել: Հարկ է նշել, որ քաղաքում
տեսողական խնդիրներ ունեցող առնվազն 120 ՀՈւԱ կա և շատ ու շատ այլ տեսակի հաշմանդամություն
ունեցողներ:
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Երկրորդ, առաջարկվեցին ինքնազբաղության ու ձեռներեցության աջակցմանն ուղղված

մի շարք գաղափարներ:

Այս աջակցությունն ակնկալվում է պետական կառավարման ու տեղական

ինքնակառավարման մարմիններից (սակայն ավելի շատ տեղական իշխանություններից)

և տարբեր ձևերով կարող է իրագործվել, օրինակ` վարկեր, հարկային արտոնություններ,

ֆինանսական և/կամ նյութատեխնիկական աջակցություն, թույլտվություններ և այլն:

Հարցվողներից մեկի խոսքով.

«Իշխանությունները պետք է նվազեցնեն հարկերը, որպեսզի ՀՈւԱ ձեռներեցները կարողանան
բիզնեսով զբաղվել»:

18-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

Մեկ այլ հարցվող բիզնես սկսելու համար վարկ է կամենում ստանալ.

«Ես միայն վարկ եմ ուզում, որպեսզի մի գործ դնեմ…»

52-ամյա կին հարցվող Արտաշատից

58-ամյա մի տղամարդ հարցվող Արտաշատից ինչ-որ աջակցություն կուզենար տեղական

իշխանություններից իր բնակարանում շուրջօրյա մթերային խանութ բացելու համար:

Տեղական իշխանությունները կարող են նաև այլ բնույթի օգնություն ցուցաբերել: Ինչպես

նշեց հարցվողներից մեկը.

«Տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարող են հանդիպման վայր հատկացնել ՀՈւԱ-
ներին, որպեսզի նրանց կարծիքն հաշվի առնվի: Այդտեղ ՀՈւԱ-ները կարող են հավաքվել,
քննարկումներ ունենալ ու գաղափարներ ներկայացնել»:

33-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Նրա կարծիքով տեղական իշխանությունները պետք է լսեն ՀՈւԱ-ների կարծիքը կապված

վերջիններից աշխատանքով ապահովման հարցերի ուղղությամբ կատարվող

աշխատանքների, նախաձեռնությունների ու ծրագրերի մասին և կարող են օգնել ՀՈւԱ-

ներին հավաքվել՝ քննարկելու հնարավոր համագործակցությունը կամ փոքր բիզնես

ստեղծելու այլ ուղիները, նախաձեռնել այլ ծրագրեր կամ ուսումնասիրել

ինքնազբաղվածության հնարավորությունները:

Երրորդ՝ կառավարությունը կարող է օգնել կրթական ոլորտի նախաձեռնությունների

միջոցով.
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«Լավ կլինի, որ հիմնվեն տեխնիկական ու արհեստագործական ուսումնարաններ՝ պահանջարկ
ունեցող կադրեր պատրաստելու համար: Այս հաստատություններ ընդունելության համար ՀՈւԱ-
ները պետք է օգտվեն առաջնահերթության իրավունքից… Այս պարագայում ՀՈւԱ-ները
հեշտությամբ աշխատանք կգտնեն»:

52-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Սա թերևս չափազանց լավատեսական տեսակետ է, սակայն լավ կրթությունն, անշուշտ,

աշխատանք գտնելու համար առանցքային գործոն է, հատկապես տեխնիկական ու

արհեստագործական կրթությունը, որն իրականացվում է աշխատաշուկայի

պահանջարկից ելնելով:

Ականներից տուժածներ

Ինչպեսև մյուս ՀՈւԱ-ները, ականներից տուժածները ևս որպես առաջնահերթ խնդիր

շեշտեցին աշխատատեղերի ստեղծումը: Ինչպես նշեց կին հարցվողներից մեկը.

«Հետո ինչ որ հաշմանդամ ենք, աշխատել կարող ենք»:

43-ամյա կին հարցվող Երևանից

Նա հավելեց, որ պետութունը կարող է ծանր հաշմանդամներին ավելի հեշտ

աշխատանքներ առաջարկել:

Ընդգծելով այն հանգամանքը, որ ՀՈւԱ-ները շատ աղքատ են, քանի որ նրանք

մեծամասամբ գործազուրկ են, իսկ հաշմանդամության համարժեք չէ, տղամարդ

հարցվողներից մեկը կարծիք հայտնեց, որ կառավարությունը պետք է հետևյալ երկու

այլընտրանքներից մեկն ընտրի.

«Կառավարությունը պետք է կամ նպաստն ավելացնի, որպեսզի կարողանանք մեր ու մեր
ընտանիքի ապրուստը հոգալ .. կամ պետք է մեզ աշխատանքով ապահովի»:

53-ամյա տղամարդ հարցվող from Երևանից

Քանի որ ՀՈւԱ այս ենթախմբի հարցվողները նվազագույնը ֆիզիկական

հաշմանդամություն ունեն, ուստի զարմանալի չէ, որ բոլորն առանձնակի կարևորում են

տեղաշարժի հարցը.

«տեղական իշխանությունները շենքերի մոտ կարող են թեքահարթակներ կառուցել, վերելակներ
տեղադրել և այլն»:

33-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Մեկ այլ հարցվող էլ առաջ է քաշում տրանսպորտի հարցը.
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«Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է մտածեն, թե ինչ
կարող են անել, որ շենքերում ու տրանսպորտով տեղաշարժի հետ կապված ՀՈւԱ-ները խնդիրներ
չունենան»:

43-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Տեղաշարժի խնդրի հանդեպ նրանց ուշադրությունը բացատրվում է այն հանգամանքով,

որ դեպքերի գերակշիռ մասում ՀՈւԱ զբաղվածության հնարավորություններն

ուղղակիորեն առնչվում են այդ խնդրի լուծմանը: Համապատասխան տրանսպորտային

միջոցների առկայությունը և շենքերի ֆիզիկական հասանելիությունը (և արտաքին, և

ներքին) զբաղվածության փաստացի նախապայման են տեղաշարժի

սահմանափակումներ ունեցող անձանց համար:

Ուշագրավ է, որ ականներից տուժածները հարցվողների շարքում միակն էին, ովքեր

իրենց ընտանիքի անդամների աշխատանքի տեղավորման հարցում պետական

աջակցություն էին խնդրում: Հարցվողներից մեկն իր որդու մասին էր խոսում, մյուսը՝

կնոջ.

«Տղաս 30 տարեկան է, սակայն մինչև հիմա աշխատանք չի գտնում»:

54-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

«Մեր ընտանիքում հիմնական կերակրողը կինս է: Վերջերս նա կորցրեց աշխատանքը, հիմա
ակտիվորեն նոր հնարավորություն է փնտրում»:

40-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Հարցմանը մասնակցած գործատուները շատ գաղափարներ առաջ չքաշեցին: Նրանցից 2-

ն ընդհանրապես որևէ գաղափար առաջ չքաշեցին: Մեկը թերահավատություն հանդես

բերեց.

«Պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները հազիվ թե կարողանան
ինչ-որ բան անել, եթե ինչ-որ բան արվի, ապա ձեռներեցների կողմից: Ո՞վ կարող է
սեփականատիրոջը ստիպել մի այնպիսի գործ սկսել, որտեղ ՀՈւԱ-ներ աշխատեն»:

Գործատու «Գ»

Մեկ այլ գործատու էլ պաշտպանեց այս կարծիքը և նշեց, որ կառավարությունը պետք է

հետամուտ լինի ՀՈւԱ զբաղվածության հետ կապված իր իսկ որոշումների

իրականացմանը.

«Բազմաթիվ որոշումներ կան… գերազանց որոշումներ, բայց ո՞ր մեկն է իրականացվում»:

Գործատու «Ը»
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Մյուսները կարծում էին, որ այդ մարմինները կարող են միայնակ ինչ-որ բան անել, կամ էլ

տնտեսավարողների հետ համատեղ: Այսպիսով, գործատուներից մեկը մտածում էր, որ

նրանք կարող են «ավելի շատ աշխատատեղեր ձևավորել ՀՈւԱ համար» (գործատու «Դ»),

մինչդեռ մյուսը կարծում էր, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարող են (և

պարտավոր են) օգնել ՀՈւԱ-ներին՝ աջակցելով նրանց գործարար

նախաձեռնություններին.

«Նրանք կարող են անվճար արտադրական տարածք հատկացել ՀՈւԱ-ներին, եթե վերջիններս
ծրագիր ունեն ու ռեսուրսների կարիք կա»:

Գործատու «Ե»

Առաջարկվեց, որ պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման

մարմինները նախաձեռնեն միջոցներ ուղղված ՀՈւԱ-ների հնարավոր աշխատավայր

հանդիսացող ձեռնարկությունների, գրասենյակների, ընկերությունների ու այլ

կառույցների հասանելիության բարելավմանը: Այդ օժանդակությունը որոշ տեղերում դեռ

պետք է նյութականացվի: Մի գործատու բողոքում էր, որ քաղաքապետարանն իրենց

ընկերությանը թույլտվություն չի տվել շենքի մուտքը փոխելու համար, ինչի արդյունքում

շենքը ֆիզիկապես հասանելի կդառնար ՀՈւԱ-ների համար (Գործատու «Բ»): Ավելորդ է

անգամ ասել, որ հասանելիությունը դրական կանդրադառնա ՀՈւԱ զբաղվածության

հեռանկարների վրա:

Համագործակցությունը համարվում է որպես առանցքային հաջող լուծում ՀՈւԱ-ների

զբաղվածությանն առնչվող խնդիրների համար: Հարցվողներից մեկը մատնանշեց, որ այդ

մարմինները չեն կարող գործատուներից պահանջել, որպեսզի նրանք ՀՈւԱ

զբաղվածության ծրագրեր ձեռնարկեն, քանի որ քչերն ունեն բավարար ռեսուրսներ,

հատկապես փոքր ու միջին ձեռնարկությունները (Գործատու «Է»): Այլ կերպ ասած

վերոհիշյալ մարմինները կուզենային նախաձեռնողական կեցվածք դրսևորել ու

ակտիվորեն գործակցեին գործատուների հետ, դրանով մեկտեղելով ոչ միայն

ֆինանսական, այլ նաև վարչական, նյութատեխնիկական և մտավոր ռեսուրսները:

Եվ վերջապես գործատուի կարծիքով, այս կառույցները կարող են արդյունավետորեն

նպաստել ՀՈւԱ զբաղվածության խնդրի լուծմանը՝ տրանսպորտային հարցերը լուծելու

միջոցով: Ինչպես ցույց է տալիս տեղական ու միջազգային փորձը, տրանսպորտային

խնդիրների լուծումը ՀՈւԱ համար կարող է զգալիորեն մեծացնել զբաղվածության

հնարավորությունները: Հարցված գործատուներից մեկն այսպիսի առաջարկ արեց.
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«Քաղաքապետարանը կարող է ՀՈւԱ-ների համար հարմարեցված 1 կամ 2 ավտոբուս ձեռք բերել,
որոնք անվճար փոխադրումներ կիրականացնեն: Այդ երթուղիները կանցնեն քաղաքի որոշակի
հատվածներով»:

Գործատու «Թ»

Գործատուն ապա նշում է, որ երբ ՀՈւԱ-ն չունի տեղաշարժի հնարավորություն, ապա

ստիպված պետք է մնա տանը, որտեղ շատ սահմանափակ աշխատանքով կարող է

զբաղվել: Այլ կերպ ասած, զբաղմունք ընտրելու տարբերակները շատ սահմանափակ են:

ՀՈւԱ տրանսպորտի խնդրի լուծումը ոչ միայն կբարելավի աշխատանք գտնելու նրանց

հնարավորությունները, այլ նաև թույլ կտա աշխատել կողք-կողքի նաև ոչ-հաշմանդամ

անձանց հետ: Ինչպես այս գործատուն է նշում, ամուր հիմքեր կան պնդելու, որ

աշխատանքային միջավայրում ՀՈւԱ-ներն իրենց կզգան որպես հասարակության ու թիմի

լիարժեք անդամներ:

ԶԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

ԶԿ ներկայացուցիչների պատասխաններն այս հարցին ցույց են տալիս, որ նախ ՀՈւԱ

զբաղվածության հարցում նրանք վերոնշյալ կառույցներին կարևոր դերակատարում են

վերապահում, և ապա ունեն մի շարք ինքնատիպ ու հետաքրքիր գաղափարներ այդ

հարցի շուրջ:

Սկզբի համար այս մարմինները ԶԿ-ների հետ միասին կարող են ուղղորդել ու օժանդակել

ՀՈւԱ-ներին համայնքային մակարդակում, այդ թվում իրականացնելով հասցեական

ծրագրեր (ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ»): Այս քայլերի հավելյալ օգուտներից մեկն այն կլինի, որ

խնդիրը տեղական համատեքստում ավելի հասկանալի կդառնա:

Գործատուների նման ԶԿ ներկայացուցիչները մի շարք խնդիրների լուծումը համարում են

ՀՈւԱ զբաղվածության խնդրի լուծման արդյունավետ նախապայման: Այլ կերպ ասած,

ինչպես ձևակերպեց ԶԿ ներկայացուցիչների մեկը.

«Աշխատանքի տեղավորումից առաջ լուծման ենթակա շատ այլ հարցեր կան»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»

Նախ և առաջ, լուծման կարիք ունի հասարակական, բնակելի և աշխատանքային վայրերի

ֆիզիկական հասանելիության ծանրակշիռ խնդիրը՝ թեքահարթակների ու վերելակների

ապահովման միջոցով: Օրինակ՝ եթե անվասայլակով ՀՈւԱ-ն ապրում է երրորդ հարկում,

ապա ԶԿ ներկայացուցչի կարծիքով սովորական պայմաններում սա նշանակում է

«պատմության ավարտ»:
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«Երբ դուք սկսում եք մտածել, թե ինչպես են իջնելու ներքև և հետո աշխատանքի վայր, ապա
դրանով ամեն ինչ վերջացած է»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»

Այսպիսով, այստեղ երկու եզրահանգում կարելի է անել.

(a) «Ուստի, անհատական, նրբանկատ մոտեցում է պահանջվում» և
(b) «Եթե [հասանելիության խնդիրը] լուծվում է, ապա այլ կարևոր խնդիրներ ևս լուծվում են

կապված ՀՈւԱ ինչպես բարոյական, այնպես էլ հոգեբանական հեռանկարների ու ՀՈւԱ
իրավունքների պաշտպանության առումով»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»

Մեկ այլ ԶԿ ներկայացուցիչ ևս օժանդակում է ՀՈւԱ-ներին աշխատանքով ապահովման

կամ աշխատատեղերի ստեղծման հասցեական ծրագրերը համայնքային մակարդակում,

օրինակ՝ այսպես կոչված «սոցիալական ձեռնարկությունների» միջոցով, որոնք

բացառապես կամ հիմնականում աշխատանքի կընդունեն ՀՈւԱ-ներ (ԶԿ ներկայացուցիչ

«Ե»): Այս կարգի նախաձեռնությունները կարող են համարվել տեղական

իշխանությունների պատասխանատվությունը իրենց ազգաբնակչության խոցելի

հատվածի համար: Ուստի, այն ինչ կարևորվում է, դա շահույթը չէ, որը կարող է շատ քիչ

լինել, այլ սոցիալ-տնտեսական և քաղաքացիական ազդեցությունը ՀՈւԱ-ների համար:

Սա է տրամաբանությունը, որով պետք է առաջնորդվեն տեղական ինքնակառավարման

մարմինները նման նախաձեռնություններ ֆինանսավորելիս:

Մեկ այլ մարզի ԶԿ ներկայացուցիչը այս մարմինների հիմնական դերակատարումը

տեսնում է քաղաքականության հասցեական միջամտություններում ու ֆինանսավորման

ապահովման մեջ, որոնք երկուսն էլ անհրաժեշտ են ՀՈւԱ-ներին աշխատանքով

ապահովելու համար՝ աշխատատեղերի ստեղծման, ինքնազբաղության ու

ձեռներեցության խթանման միջոցով: ԶԿ այս ներկայացուցիչը համառորեն պնդում է, որ

ՀՈւԱ զբաղվածության խնդրը լուծելու համար «պահանջվում են լուրջ ներդրումներ» (ԶԿ

ներկայացուցիչ «Գ»):

Այստեղ նաև առաջ քաշվեց քվոտաների հարցը: ԶԿ մի ներկայացուցիչ նշեց.

«Եթե օրենքով սահմանվեն քվոտաներ, ապա դրանք նախ պետք է իրականացվի պետական
կառավարման ու այլ պետական հիմնարկներում, քանի որ այդ կառույցներում աշխատողների
թիվը 20-ից ավել է»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Զ»
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ԶԿ ներկայացուցիչը ապա նշում է, որ մասնավոր գործատուների մոտ հարց է

առաջանում, թե ինչու պետական կառույցներում չեն ընդունում ՀՈւԱ-ներին: Իհարկե,

օրինաչափ հարցադրում է, որը մշտապես ի հայտ կգա, եթե ներդրվեն քվոտաներ:

Այս հարցի մյուս կողմն էլ առնչվում է քաղաքացիական ծառայության հետ: ԶԿ նույն

ներկայացուցիչը հավատացած է, որ «ՀՈւԱ-ների համար պետք է քաղծառայության

առանձին մրցույթ անցկացնել»:

Սա հետաքրքիր առաջարկ է, որը արդարացի լուծման հնարավորություն է ստեղծում

ՀՈւԱ զբաղվածության խնդրի մասով թե հաշմանդամության, թե գենդերային

տեսանկյունից:

(III) ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ-ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ, ՀԱՏՈՒԿ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐ, ԵԿԵՂԵՑԻ

ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Ուշագրավ է այն փաստը, որ հարցվողներից զգալիորեն ավելի քչերը խոսեցին վերոնշյալ

կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի մասին` իրենց ունեցած դերի առումով:

Այսպես` օրինակ, միայն երկու հարցվող խոսեցին ԲՍՓԳ-ների մասին, և այն էլ կարճ:

Նրանք (մի կին և մի տղամարդ) ամենաբարձր տարիքային խմբի խմբում են: Միայն երկու

հարցվողներ (2-ն էլ տղամարդ) խոսեցին կրթական հաստատությունների մասին: 6

հարցվողներ (3 տղամարդ և 3 կին) կարևորեցին եկեղեցու դերը: Արական և իգական սեռի

նույնքան հարցվողներ (6-ական) շեշտեցին բժշկական հաստատությունների դերը:

Զանգվածային լրատվամիջոցների դերը քննարկող 10 հարցվողներից միայն 3-ն էին

կանայք:

Մյուս հարցվողները կամ տեղյակ չէին կան հոռետեսական ու քննադատական տեսակետ

ունեին ՀՈւԱ զբաղվածության հնարավորությունները բարելավելու հետ կապված այդ

կազմակերպությունների հնարավոր դերի նկատմամբ:

Տարբեր սեռերի ներկայացուցիչների կողմից այդ կազմակերպություններից շատերի

վերաբերյալ արտահայտված տեսակետները չէին տարբերվում ըստ սեռերի: Այսինքն`

որոշ կանայք և տղամարդիկ ունեին միանման տեսակետներ, մինչդեռ միևնույն սեռի որոշ
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հարցվողներ արտահայտում էին այնպիսի տեսակետներ, որոնք ավելի էին տարբերվում

նույն սեռի այլ մասնակիցների տեսակետներից, քան տարբեր սեռերի դեպքում:

Պատասխանների վերլուծություններից հանգեցին ևս մեկ կարևոր եզրակացության, այն է,

որ հարցման մասնակիցները միայն երկու դեպքում ուղղակիորեն խոսեցին ՀՈւԱ

զբաղվածությունը խթանելու առումով տվյալ կազմակերպությունների դերի մասին: Մեկը

թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվությունն էր: Հարցման մասնակցի

խոսքերով.

«Պետական և հասարակական կազմակերպությունները օգնում են` տեղեկացնելով ՀՈւԱ-ներին
թափուր աշխատատեղերի մասին»:

57-ամյա կին հարցվող Գյումրուց

Այդ հայտարարությանն, այնուամենայնիվ, հետևեց հետևյալ մեկնաբանությունը:

Հարցման մասնակիցը վերապահումներ կատարեց թափուր աշխատատեղերի մասին

տեղեկատվության տարածման վերաբերյալ նեպոտիզմի պատճառով: Ամեն դեպքում

հստակորեն նշվում է նրանց դերն այդ հարցում` անկախ նրանից թե այն փաստացի է, թե

հնարավոր:

Երկրորդ դեպքը վերաբերում էր կրթական հաստատությունների դերին: Հարցվողի

խոսքերով դրանք, անշուշտ, կարող են օգնել ՀՈւԱ-ներին աշխատանք գտնելու հարցում.

«Եթե ՀՈւԱ-ն դառնում է մասնագետ, ապա նա կարող է գտնել աշխատանք»:

34-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Դրանից հետևում է, որ կրթության որակն ու աստիճանը ՀՈւԱ զբաղվածության խնդիրը

լուծելու արդյունավետ բանալիներ են:

Բոլոր մյուս դեպքերում, չնայած շատ խոսվեց այս կամ այն խնդրի շուրջ, հարցվողների

ասելիքն այդ կազմակերպություններից մեկի կամ մյուսի վերաբերյալ միայն

անուղղակիորեն էր առնչվում աշխատանքի տեղավորման խնդրին: Որոշ դեպքերում

կապը ենթադրվում էր կամ նշվում ոչ բացահայտ կերպով, ուրիշ դեպքերում հարցվողները

պարզորոշ կերպով ելնում էին այն ենթադրությունից, որ այդ կապն ակնհայտ էր I-VI

խմբերում դասակարգված կազմակերպությունների վերաբերյալ տրված միևնույն հարցի

հատուկ համատեքստում:

Քանի որ ԲՍՓԳ-ները որոշիչ դեր են խաղում ՀՈւԱ կյանքում` մասնավորապես

զբաղվածության հնարավորությունների և աշխատանքի հասանելիության առումով,
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բնական էր ակնկալել, որ հարցվողները կկենտրոնանան այդ խնդրի վրա:

Այնուամենայնիվ, ինչպես արդեն նշեցինք, այդպես չեղավ: Իրականում միայն երկու

հարցվող ընդհանրապես անդրադարձան այդ կազմակերպության ունեցած դերին:

Առաջին հարցվողը կցանկանար, որ այդ կազմակերպությունն առավել սրտացավ

վերաբերմունք ցուցաբերեր ՀՈւԱ-ների նկատմամբ կամ իր խոսքերով.

«Բժշկասոցիալական փորձաքննության կենտրոնները պետք է առավել բարյացակամորեն
տրամադրվեն ՀՈւԱ-ների նկատմամբ»:

57-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

Երկրորդ մասնակիցը ԲՍՓԳ-ներին դրական գործառույթներ էր վերագրում: Նրա

կարծիքով,

«ԲՍՓԳ-ն կարող է ՀՈւԱ-ին ֆիզիոթերապիայի կենտրոնում բուժվելու ուղեգիր տրամադրել»:

62-ամյա կին հարցվող Գավառից

Այս հայտարարությունը համընկնում է այս բաժնում զրույցի գլխավոր թեմայի հետ, այն է`

որակյալ առողջապահական ծառայությունների մատուցումը: ՀՈւԱ հարցվողների մեծ

մասը դա համարում է միակ ամենակարևոր գործոնը: Նրանք կարծես թե մտածում են

հետևյալ կերպ. «Արդյունավետ առողջապահական ծառայությունները օգնում են

բարելավել ՀՈւԱ առողջությունը, ներառյալ նրանց աշխատելու ունակությունը` այս կերպ

ընդլայնելով նրանց զբաղվածության հնարավորությունները»:

Հարկ է նշել, որ հարցման մասնակիցների համար առողջությունը չի սահմանափակվում

միայն ֆիզիկական առողջությամբ, այլ ներառում է նաև հոգեկան և մտավոր

առողջությունը:

Բարձր տարիքային խմբի հարցվողները կնախընտրեին, որ առողջապահական

ծառայությունները, ներառյալ բուժզննումն ու դեղորայքը, ՀՈւԱ-ներին տրամադրվեին

անվճար.

«Ես կցանկանայի օգտվել իսկապես անվճար առողջապահական ծառայություններից»:

57-ամյա տղամարդ հարցվող Արտաշատից

«Ես կցանկանայի, որ բուժզննումը տրամադրվեր անվճար և, որ այդ իրավունքն ամրագրված լիներ
ոչ միայն փաստաթղթում այլ գործեր իրականում»:

57-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

«Եթե մեզ տրամադրեին անվճար դեղորայք, դա մեծ օժանդակություն կլիներ մեզ համար»:

62-ամյա կին հարցվող Արտաշատից
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Հարցման ավելի երիտասարդ մասնակիցները ոչ այնքան ակնկալում են անվճար

ծառայություններ, որքան շեշտը դնում են ՀՈւԱ-ների համար դրանց մատչելիության և

հասանելիության, (38-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից), ինչպես նաև

առողջապահական հաստատությունների առավել արդյունավետ, առանց երկար հերթերի,

գործունեության վրա (36-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից):

Այնուամենայնիվ բոլոր հարցվողները միակարծիք էին առողջարաններում ՀՈւԱ-ների

ուղեգրով բուժում ստանալու հարցի շուրջ: Թե' երիտասարդ և տարեց, թե' կին և

տղամարդ հարցվողները միաբերան առաջարկեցին, որ բժշկական և վերականգնողական

կենտրոնները ՀՈւԱ-ների բոլոր կարգերի համար ուղեգրերը տրամադրեն անվճար (54-

ամյա կին և 31-ամյա ու 57-ամյա տղամարդ հարցվողներ Վանաձորից):

Նաև բարձրացվեց առողջապահական հաստատությունների արդիականացման խնդիրը.

«Բժշկական և վերականգնողական կենտրոնները պետք է գիտակից ջանքեր գործադրեն նոր
սարքավորումներ ձեռք բերելու ուղղությամբ: Դրանք պետք է ավելի արդիական դառնան, որպեսզի
կարողանան ավելի լավ օգնել հիվանդներին»:

52-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Հարցվողները եկեղեցին դիտարկում են որպես մի հաստատություն, որը կարող է

նպաստել ՀՈւԱ հոգեկան և մտավոր առողջությանը: Այսպիսով` այն կարող է «կարևոր

դերակատարություն ունենալ այս հարցում»: (51-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից):

Այն նաև «կարող է հոգեկան խաղաղություն տալ նրանց» (52-ամյա կին հարցվող

Վանաձորից): Վանաձորից մեկ այլ կին հարցվողի կարծիքով եկեղեցի այցելելով «ՀՈւԱ-ն

ավելի լավ կզգա և իր հաշմանդամությանն ավելի հանգիստ կվերաբերվի» (54-ամյա կին

հարցվող Վանաձորից): Բայց եկեղեցին ոչ միայն օգնում է ՀՈւԱ-ներին հաշտվելու իրենց

իրավիճակի հետ: Այն նրանց լցնում է հավատով և, հարցվողներից մեկի խոսքերով այն

կարող է օգնել.

«հասկանալ, որ կյանքը շարունակվում է և, որ այն չի սահմանափակվում միայն ֆիզիկական
կողմով, կա նաև հոգևորը, և այլն: Եկեղեցին ՀՈւԱ-ին տալիս է հոգևոր սնունդ, որպեսզի նա
չդադարի հավատալ կյանքին … և ցանկանա պայքարել` հասկանալով, որ սա դեռ վերջը չէ»:

56-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրուց

Այստեղից ողջամտորեն կարելի է եզրակացնել, որ ՀՈւԱ-ներին այս դրական ուղերձը

տալով, եկեղեցին օգնում է բարձրացնել նրանց սեփական արժանապատվության

զգացումը և ավելի ակտիվ դիրք ունենալ կյանքում` ներառյալ զբաղվածության հարցում:



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

75

Զանգվածային լրատվամիջոցները կարող են այս դերը կատարել ավելի լայն մասշտաբով

և ոչ պակաս արդյունավետորեն: Հարցվողների կարծիքով դրանք կարող են տրամադրել

հոգեկան օժանդակություն «ՀՈւԱ-ն կհասկանա, որ մարդ արարածն ամեն դեպքում մնում

է մարդ արարած և որ նրանք չպետք է թերագնահատեն իրենք իրենց` համարելով որ

նրանք սոցիալապես թերարժեք անձինք են» - 33-ամյա կին հարցվող Վանաձորից): ԶԼՄ-

ները կարող են նաև` բարձրացնել նրանց իրազեկվածությունը տարբեր զարգացումների

վերաբերյալ և տեղեկատվություն տրամադրել «ՀՈւԱ իրավունքների և

պարտականությունների, օրենքների և այլ իրավական ակտերի մասին`

հնարավորություն ընձեռելով ՀՈւԱ-ներին տեղեկացված լինելու իրենց համար

ձեռնարկվող միջոցառումների մասին» (33-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից), ինչպես

նաև տեղեկացնել ՀՈւԱ-ներին հատուկ ծրագրերի (52-ամյա կին հարցվող Վանաձորից)`

ներառյալ զբաղվածության հետ կապված ծրագրերի մասին:

Բայց ԶԼՄ-ները կարող են անել նույնիսկ ավելին: Քանի որ դրանք այսօր մեր կյանքում

կարևոր դեր են խաղում, դրանք կարող են նաև բարձրացնել հասարակության

իրազեկվածության մակարդակը` ավելի հաճախ անդրադառնալով ՀՈւԱ խնդիրներին

(62-ամյա կին հարցվող Գավառից): Մասնակիցներից մեկը հատկապես շեշտեց այս կետը,

որովհետև, ինչպես նա նշեց.

«Եթե լրատվամիջոցները հարգանք սերմանեն մեր հանդեպ, ապա մարդիկ, ներառյալ
կառավարության ներկայացուցիչները, մեզ չեն թերագնահատի»:

37-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Այս տեսակետը պաշտպանում է մեկ այլ հարցվող Գյումրիից.

«Լրատվամիջոցները պետք է ՀՈւԱ խնդիրները ներկայացնեն բարձրաստիճան պաշտոնյաներին»:

56-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

Այնուամենայնիվ, շրջադարձային կետին դեռ պետք է հասնել: Մեկ այլ հարցվողի

խոսքերով.

«Լրատվամիջոցներում շատ է խոսվել ՀՈւԱ խնդիրների մասին, մասնավորապես վերջին 2
տարում: Բայց խոսքերին պետք է հետևեն գործողությունները»:

54-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Սա հատկապես կարևոր է, քանի որ շատ բան է կախված որոշումներ կայացնողներից և

քաղաքականություններ մշակողներից որոշակի միջոցների և ռազմավարությունների
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ձեռնարկման և հասարակության մտածողությունը, ներառյալ ընկալումներն ու

կարծրատիպերը, փոխելու առումով:

Լրատվամիջոցների ջանքերի շնորհիվ հաշմանդամություն չունեցող անձինք, ներառյալ

հնարավոր գործատուն և գործընկերները, ավելի հարմարավետ կզգան իրենց ՀՈւԱ հետ

գործ ունենալիս և շփվելիս:

Կրթական հաստատությունների դրական դերը կարևորեցին միայն երկու հարցվողներ

(երկուսն էլ 30-40 տարեկան արական սեռի ականներից տուժածներ Երևանից): Մեկի

մասին արդեն նշել ենք: Մյուսը շեշտեց կրթության դերը ՀՈւԱ սոցիալական ինտեգրման

հարցում: Նրա կարծիքով.

«Հատուկ և ներառական կրթական հաստատությունները պետք է օգնեն հասարակության մեջ
ՀՈւԱ ինտեգրմանը` այսպիսով դարձնելով նրանց հասարակության լիարժեք անդամներ և
ազատելով հոգեբանական և ֆիզիկական բարդույթներից»:

34-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Հետաքրքիրն այն է, որ մեկ այլ հարցվող հասկանում է, որ այստեղ հարկ է

զգուշավորություն ցուցաբերել: Ըստ նրա.

«Ներառական կրթությունը դպրոցներում ներմուծվեց որոշակի շտապողականությամբ: Կան
անկառավարելի երեխաներ, ովքեր բացասական ազդեցություն են ունենում դասարանի
կարգապահության և հոգեբանական մթնոլորտի վրա: Այդպիսի նախաձեռնություններ
ներկայացնելուց առաջ հարկավոր է փորձագիտական քննություն իրականացնել:
Մարդասիրական մոտեցումը չպետք է հանգեցնի այլ մարդկանց իրավունքների ոտնահարմանը»:

51-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

Սա տեսակետ է, որին չպետք է նայել մատների արանքով, և որը պետք է լրջորեն

ուսումնասիրվի մանկավարժների, հոգեբանների և այլ մասնագետների կողմից:

*   *   *

Ազգային ժողովի, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման

մարմինների ՀՈւԱ նկատմամբ ունեցած դերի մասին հարցումների ժամանակ

հարցվողները շատ ավելի անտեղյակ էին այն մասին, թե ինչ կարող են այդ մարմիններն

անել խթանելու ՀՈւԱ զբաղվածությունը, քան պետական և ոչ-կառավարական

մարմինների դերի մասին հարցումների ժամանակ:

Այդ դեպքում տիպիկ պատասխանը հետևյալն էր լինում.
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«Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող են նրանք [հատուկ կրթական հաստատությունները]անել»:

57-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

և

«Գաղափար իսկ չունեմ ինչ կարող է անել եկեղեցին»:

38-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

Ինչպես արդեն նշվել է, մի շարք հարցվողներ հոռետեսորեն կամ քննադատաբար էին

մոտենում այդ կազմակերպությունների ունեցած դերին, կամ էլ նրանք ընդամենը նշում

էին, որ այդ կառույցները (Օրինակ ԲՍՓԳ-ները, առողջապահական

հաստատությունները, և այլն) անում են այն, ինչ ենթադրվում է, որ պետք է անեն: Խոսելով

այդ բոլոր կազմակերպությունների մասին հարցվողներից մեկը հայտարարեց, որ.

«Իրականում դրանք ոչինչ էլ չեն անում. դրանք միայն խոսում են և ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկում»:

58-ամյա կին հարցվող Գյումրիից

Երկու հարցվողներ խոսեցին ԲՍՓԳ-ների մասին կաշառակերության տեսանկյունից.

«Ես կարծում եմ, որ մեր պաշտոնատար անձինք պետք է ջանքեր գործադրեն նվազագույնի
հասցնելու կաշառակերությունը ԲՍՓԳ-ներում: Իմ դուստրը նույնպես ՀՈւԱ է և մենք հաճախ ենք
դիմում ԲՍՓԳ-ներին տարբեր պատճառներով, սակայն միշտ կաշառք ենք տալիս մեր խնդիրները
լուծելու համար»:

60-ամյա կին հարցվող Արտաշատից

«Ես բացասական կարծիք ունեմ ԲՍՓԳ-ների վերաբերյալ: Առաջին հերթին ես կցանկանայի, որ
դրանք փոխեին իրենց մոտեցումը ՀՈւԱ-ների նկատմամբ: Մեր ժամանակներում, եթե դրամ ունես
մարդ ես, եթե ոչ, ապա գնա և ինքդ հոգա քո մասին»:

33-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Ականներից տուժած մի երրորդ հարցվող քննադատում էր նրանց ավելորդ

բյուրոկրատիզմի համար.

«Նախքան անժամկետ հաշմանդամության խումբ սահմանելը` 8 տարի շարունակ ամեն տարի
ստիպված էի գնալ ԲՍՓԳ` փորձագետների գնահատականը ստանալու համար: Այդ
բյուրոկրատական պահանջները, մեկ բժշկի սենյակից մյուսը գնալն անիմաստ են: Ես կորցրել եմ
ոտներիցս մեկը և ոչինչ չի փոխվելու: Ինչ օգուտ կա ամեն անգամ այնտեղ գնալու մեջ: Թվում է, թե
նրանք հենց այնպես հոգնեցնում են ՀՈւԱ-ներին»:

34-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Բժշկական կենտրոններին նույնպես մեղադրում են կաշառակերության և սոցիալապես

խոցելի խմբերին, ներառյալ ՀՈւԱ-ներին, անուշադրության մատնելու մեջ: Ինչպես նշեց

հարցվողերից մեկը.
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«Նրանք մերժում են ՀՈւԱ-ին ասելով, որ իրենց հաշմանդամության խմբով իրենք չեն կարող
ստանալ անվճար ծառայություններ»:

59-ամյա կին հարցվող Գավառից

Ըստ մեկ այլ հարցվողի.

«Կաշառակերությունն առողջապահական հաստատություններում պետք է նվազագույնի հասցվի,
որպեսզի բոլորը հավասարապես կարողանան օգտվել առողջության հետ կապված
ծառայություններից»:

54-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Եկեղեցին քննադատվում է ՀՈւԱ խնդիրներով չհետաքրքրվելու և ակտիվության պակասի

համար (59-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից):

Կրթական հաստատությունները համարվում են անօգուտ, բայց դրանում մեղադրվում է

պետությունը.

«Ինչ իմաստ ունի ՀՈւԱ-ներին կրթական հաստատություն ընդունելը և կրթելը, եթե նրանք ամեն
դեպքում մնալու են առանց աշխատանքի: Պետությունը մեզ չի ընդունում»:

33-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Վերջապես լրատվամիջոցները նույնպես քննադատվում են ուշադրության պակասի

«Լրատվամիջոցները հետաքրքրված չեն հասարակ մարդկանց խնդիրներով, դժվար կեցությամբ և
խոչընդոտներով: Լրատվամիջոցները չեն ցանկանում կամ չեն կարող ոչինչ անել»:

59-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

կամ մարդկանց, ներառյալ ՀՈւԱ-ներին, դիտավորյալ ապակողմնորոշելու համար.

«Լրատվամիջոցներով մի քանի անգամ հայտարարեցին քիմիական գործարանում թափուր
աշխատատեղերի մասին: Ես գնացի այնտեղ, և անմիջապես պարզվեց, որ դա թյուրիմացություն է:
Նրանք դիտավորյալ են հեռարձակում այդ տեղեկատվությունը, քանի որ ընտրությունները մոտ են
և պետք է մարդկանց ցույց տալ, որ թափուր աշխատատեղեր են բացվել»:

36-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից
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ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Սկսենք նրանից, որ երկու գործատու չպատասխանեցին այս հարցին և չմեկնաբանեցին

այն:

Մեկ այլ հարցվող հոռետեսական կարծիք հայտնեց այդ հարցում տվյալ

կազմակերպությունների հնարավոր դերի մասին: Ըստ նրա այդ կազմակերպություններից

ոչ մեկը չի կարող օգնել, որովհետև չնայած աշխատատեղի պահանջարկը կա, բայց դրանք

չեն կարող ստեղծել այդ աշխատատեղերը (Գործատու «Ը»):

Մյուսների համար ամենաառաջնայինն առողջապահական ծառայություններն են:

Գործատուներից 6-ից 5-ն առաջին հերթին կամ նույնիսկ բացառապես դրանք նշեցին:

Միակ կետը, որին անդրադարձան գործատուներն այն է, որ բժշկական և

վերականգնողական կենտրոններում ծառայությունների մատուցումը, դեղորայքի

տրամադրումը և (կամ) այլ միջամտություններ պետք է կատարվեն անվճար:

Գործատուներից մեկն առաջարկեց որ «լինի հատուկ հիմնադրամ, որը կփոխհատուցի

նրանց ծախսերը»: Դա գործատուի կարծիքով, նաև հնարավորություն կտա բժշկական և

վերականգնողական կենտրոններին փորձագետներ վարձելու, որոնք կապահովեն

հիվանդների որակյալ ախտորոշումը և բուժումը (Գործատու «Գ»):

Մեկ այլ գործատու առաջարկեց, որ բուժհաստատություններն «իրականացնեն ծրագրեր,

որոնք հանձնարարվում, ուստի և ֆինանսավորվում են կառավարության կողմից և որոնց

նպատակն է օգնել ՀՈւԱ-ներին վերականգնելու իրենց առողջությունը» (Գործատու «Ե»):

Օգնելով բարելավել ՀՈւԱ առողջությունը` այդ հաստատությունները կարող են

բարեփոխումներ կատարել (օրինակ բարելավել ՀՈւԱ տեղաշարժը (Գործատուներ «Է» և

«Թ»):

4 գործատուներ անդրադարձան զանգվածային լրատվամիջոցների խնդրին: Իրենց

կարծիքով լրատվամիջոցները կարող են օգնել մի շարք կարևոր և արդյունավետ

եղանակներով:

Սկսենք նրանից, որ գործատուներից մեկն ընդունելով լրատվամիջոցների ունեցած դերը,

այնուամենայնիվ, այն համարում էր համեստ և երկրորդական: Ըստ այդ գործատուի,

«լրատվամիջոցները կարող են դեր խաղալ միայն այն դեպքում, երբ ստեղծվեն նոր

աշխատատեղեր» (Գործատու «Գ»):
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Մեկ այլ գործատու ավելի դրական կարծիք ուներ լրատվամիջոցների դերի մասին.

«Լրատվամիջոցները կարող են ճանաչել և բարձրաձայնել խոցելի խմբերի խնդիրները և

կարող են մարդկանց ձայները լսելի դարձնել հանրության համար» (Գործատու «Է»): Սա

կարևոր կետ է, քանի որ ամենալավ ռազմավարական որոշումները կարող են կայացվել

միմիայն հաշվի առնելով շահառուների կարիքներն ու կարծիքները` արտահայտված

հենց իրենց կամ իրենց ներկայացուցիչների կողմից:

Երրորդ գործատուն շատ է կարևորում լրատվամիջոցների դերը: Լրատվամիջոցները

նույնիսկ կարող են «դառնալ կապօղակ գործատուի և ՀՈւԱ միջև»: Բացի դրանից

լրատվամիջոցները պետք է ՀՈւԱ մասին ավելի շատ ծրագրեր թողարկեն տեղեկացնելու

հանրությանը նրանց և նրանց խնդիրների մասին (Գործատու «Դ»):

Չորրորդ գործատուն, ըստ էության, սատարում է միևնույն տեսակետը: Տեղեկացնելով, որ

«զանգվածային լրատվամիջոցները կարող են փոխել մարդկանց մոտեցումները ՀՈւԱ-

ների նկատմամբ, որպեսզի համագործակցությունը նրանց միջև դառնա ավելի ոչ

պաշտոնական»: Գործատուն նշում է, որ ՀՈւԱ զբաղվածության խնդրի համատեքստում

առավել կարևոր է այն, որ լրատվամիջոցների ջանքերի շնորհիվ ՀՈւԱ-ները նույնպես

ավելի ազատ կզգան իրենց անձնական և սոցիալական հարաբերություններում և առանց

վարանման կգնան աշխատելու» (Գործատու «Բ»):

Հարցազրույցի մասնակիցներից միայն երեք գործատուներ խոսեցին կրթական

հաստատությունների դերի մասին, բայց նրանց տեսակետներն այս խնդրի շուրջ շատ

հստակ ձևակերպված էին, իսկ առաջադրված գաղափարները` շատ հետաքրքիր:

Գործատուներից մեկը նշեց, որ կրթական համակարգի հետ կապված խնդիրներն, ըստ

էության, միևնույնն են ՀՈւԱ-ների և հաշմանդամություն չունեցող անձանց համար:

Կրթական հաստատությունները միայն դիպլոմներ են տալիս, բայց չեն երաշխավորում

աշխատանքի տեղավորումը: Հետևաբար գործատուն գտնում է, որ «աշխատաշուկան

պետք է թելադրի կրթական շուկային, թե ինչպիսի մասնագետներ են անհրաժեշտ»

(Գործատու «Գ»):

Մեկ այլ գործատու համոզված է, որ «կրթական հաստատությունները կարող են զգալի դեր

խաղալ այս հարցում»: Ուշագրավ է այն, որ գործատուն խոսում է կրթության բարեփոխիչ

ներուժի և մասնագիտական, ինչպես նաև անձնական զարգացման հարցում կրթության

կատարած առանցքային դերի մասին: Այդ գործատուի կարծիքով օգտագործելով որոշակի
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կրթական ծրագրեր այդ հաստատությունները կարող են ուսուցանել նույնիսկ մտավոր

խնդիրներով ՀՈւԱ-ներին: Ամեն դեպքում գործատուն խորապես համոզված է, որ

«կրթված անձնավորությունը միշտ էլ ինչ-որ բանի կհասնի: Լավ գիտելիք և

հմտություններ ունենալու դեպքում նրանք կգտնեն աշխատանք»: Օրինակ, ՀՈւԱ-ին

պաշտոնական կրթություն տալով և ուսուցանելով համակարգչային հմտություններ

հնարավոր կլինի գերազանց մասնագետներ պատրաստել, ովքեր աշխատանք կգտնեն

(Գործատու «Թ»):

Երրորդ գործատուն նախ և առաջ առաջարկում է, որ բոլոր կրթական

հաստատությունները ՀՈւԱ-ներին անվճար ընդունեն: Կրթությունը կունենա որոշիչ

ազդեցություն իրենց հետագա զարգացման վրա: Այդ գործատուի խոսքերով, «Այժմ ՀՈւԱ-

ների մեծ մասն ինքնուս է: Եթե նրանք պաշտոնական կրթություն ստանան, կդառնան

ավելի լավ մասնագետներ և նրանց աշխատանք ստանալու հնարավորություններն ավելի

մեծ կլինեն»:

Գործատուներից ոչ մեկը չխոսեց ԲՍՓԳ-ների մասին:

ԶԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Հարցվող 6 Զբաղվածության կենտրոնների ներկայացուցիչներից մեկն ասելիք չուներ

նշված կազմակերպությունների վերաբերյալ, մինչդեռ մնացածից յուրաքանչյուրը 1-4

կարծիք հայտնեց այդ մասին:

Ի տարբերություն գործատուների` ԶԿ ներկայացուցիչներն անդրադարձան ԲՍՓԳ-ների

դերին այս հարցում: Չնայած նրանցից միայն երկուսը խոսեցին ԲՍՓԳ-ների մասին`

նրանք կարևոր խնդիրներ առաջադրեցին և օգտակար առաջարկություններ արեցին: ԶԿ

ներկայացուցիչներից մեկը նշեց, որ ԲՍՓԳ-ները «չպետք է ՀՈւԱ-ների համար սահմանեն

աշխատանքների սահմանափակ ցուցակ, որովհետև ԲՍՓԳ բժիշկը պարտադիր չէ, որ

համապատասխան գիտելիք ունենա բոլոր հասանելի և պոտենցիալ տարբերակների և

ՀՈւԱ բոլոր հմտությունների մասին»: Ուստի ԶԿ ներկայացուցիչն առաջարկում է

ներկայացնել ՀՈւԱ հետ աշխատելու հատուկ ծրագիր, որը կներառի աշխատանքի

որակավորման մասնագետ (ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»): Ներկայացվելու դեպքում այդ

նորամուծությունը կարող է օգնել ընդլայնելու հնարավոր աշխատանքների միջակայքը և

նվազագույնի հասցնելու ՀՈւԱ-ների ընտրության հետ կապված ոչ պատշաճ

սահմանափակումները:
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ԶԿ մեկ այլ ներկայացուցիչ նմանատիպ հարց բարձրացրեց, սակայն ուշադրությունը

սևեռեց այդ հարցի մեկ այլ կողմի վրա: Ներկայացուցչի կարծիքով ՀՈւԱ մասին իր

փորձագիտական եզրակացությունը կատարելիս ԲՍՓԳ-ն պետք է ավելի ճշգրտորեն նշի

թե ինչ աշխատանք «կարող է, կամ չի կարող կատարել» ՀՈւԱ-ն: Շնչառական ուղիների

խնդիր ունեցող ՀՈւԱ-ն բերվում է որպես օրինակ: ԲՍՓԳ-ն այդ դեպքում պետք է նշի

արդյոք ՀՈւԱ-ն կարող է աշխատել փոշոտ, հոտերով աշխատավայրում (ԶԿ

ներկայացուցիչ «Զ»): Սա լավ կետ է, ոչ միայն որովհետև այդպիսի մոտեցումը կընդլայնի

ՀՈւԱ զբաղվածության հնարավորությունները, այլ որովհետև այն կօգնի ավելի

արդյունավետ և ավելի ճիշտ կազմակերպել ԶԿ գործունեությունը:

Ուշագրավ է այն, որ ամենամեծ տեղը հատկացվեց լրատվամիջոցներին (4 հարցվողներ),

դրանց հաջորդեցին կրթությունն ու եկեղեցին (3 հարցվողներ անդրադարձան այդ

խնդիրներից յուրաքանչյուրին), մինչդեռ միայն հարցված 2 ԶԿ ներկայացուցիչներ

խոսեցին բժշկական հաստատությունների մասին:

Քանի որ հարցազրույցի մասնակից ԶԿ ներկայացուցիչներին խնդրել էին գնահատել

բժշկական հաստատությունների դերը ՀՈւԱ զբաղվածության հնարավորությունները

բարելավելու տեսանկյունից` նրանք հիմնականում անդրադարձան առողջության և

աշխատանքի միջև եղած հարաբերություններին և ՀՈւԱ առողջությունը, ուստի և նրանց

աշխատելու ունակությունը, բարելավելու ուղղությամբ այդ հաստատությունների

ունեցած ներուժին: ԶԿ ներկայացուցիչներից մեկի կարծիքով.

«Առողջական խնդրի լուծումը նախապայման է, որպեսզի ՀՈւԱ-ն ցանկանա աշխատել»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ» մարզից

Հետևաբար, առողջության հետ կապված ծառայությունների ծախսերը վճարելուն

օժանդակելն ամենակարևոր խնդիրներից է, քանի որ ՀՈւԱ առողջական վիճակի

բարելավումը և դրա պահպանումն այն մակարդակի վրա, որը պահանջվում է

աշխատանքի համար, երկար, և շատ հաճախ, ծախսատար գործընթաց է:

Միևնույն ժամանակ ԶԿ ներկայացուցիչները տեղյակ են, որ համապատասխան

առողջությունն անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է ՀՈւԱ-ին աշխատանքով

ապահովելու համար: Բժշկական հաստատությունների հնարավոր ազդեցության

առումով կարևորվում է ևս մեկ գործոն, այն է` աշխատելու շարժիչ ուժը` հիմնված

ինքնավստահության և դրական հեռանկարի գիտակցման վրա: Այդ ԶԿ
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ներկայացուցիչները, ընդունում են, որ քանի որ նրանք կենտրոնանում են շարժիչ ուժի և

հոգեբանական վերականգնման խնդիրների վրա.

«Բժշկական կենտրոնները կարող են զգալի դեր խաղալ վերականգնման, մասնավորապես
հոգեբանական վերականգնման հարցում: Դա շատ կարևոր խնդիր է, որը հաճախ այս երկրում
անուշադրության է մատնվում մտածելակերպի պատճառով: ՀՈւԱ-ին պետք է օգնել հասկանալու,
որ հաշմանդամությունը դեռ վերջ չէ, դա ընդամենը խնդիր է, որի լուծման համար հարկավոր է
ձեռնարկել մի շարք միջոցառումներ»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»

Այս առումով եկեղեցու դերի հետ կապված ԶԿ երեք ներկայացուցիչներից յուրաքանչյուրը,

որոնք անդրադարձան այդ հարցին շեշտեցին եկեղեցու հնարավոր միջամտության մի

հատուկ կողմ:

ԶԿ ներկայացուցիչներից մեկը կարծում է, որ եկեղեցին կարող էր ավելի գործուն դեր

ունենալ, եթե «ուշադրությունը սևեռեր գործատուի և նրա իրազեկվածության մակարդակը

բարձրացնելու վրա»: (ԶԿ ներկայացուցիչ «Ե»):

Երկրորդ ներկայացուցիչը նույնպես խոսեց այն մասին, որ եկեղեցին կարող է ավելի

ակտիվ դիրք գրավել այդ հարցում, բայց շեշտը դրեց ՀՈւԱ-ների համար հատուկ,

թիրախային ծրագրերի իրականացման վրա (ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ» մարզից):

Երրորդ ներկայացուցիչը եկեղեցին դիտարկեց որպես գործատու, որը կարող է «որոշ

վճարովի աշխատանքներ առաջարկել ՀՈւԱ-ներին»` որպես օժանդակության միջոց (ԶԿ

ներկայացուցիչ «Զ»):

Նույն թվով ԶԿ ներկայացուցիչներ մեկնաբանություններ արեցին այն մասին, թե ինչպես

կարելի է բարելավել կրթական հաստատությունների դերը ՀՈւԱ զբաղվածության

խթանման համար: Ներկայացուցիչներից մեկը ներառական կրթությունը համարում էր

կարևոր, որովհետև հաշմանդամություն ունեցող երեխաները ոչ միայն ստանում են

պատշաճ կրթություն և չեն մեկուսացվում տանը, այլ փոխվում է հասարակության

վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ և այդպիսի երեխաներն այժմ առավել մեծ չափով են

ընկալվում նույն կերպ ինչ հաշմանդամություն չունեցողները: (ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ»):

Այս տեսակետից հետևում է, որ ԶԿ ներկայացուցիչը հասկանում է, որ կրթական

հաստատությունները կարող են մեծ նպաստ ունենալ ՀՈւԱ-ին սոցիալապես, կրթական

առումով և հոգեբանորեն հասարակության մեջ լիարժեք կյանքով ապրելուն

նախապատրաստելու հարցում, ներառյալ աշխատանքի միջոցով, և փոխելու



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

84

հասարակության մեջ ձևավորված ընկալումներն ու կարծրատիպերը, որոնք ներկայումս

խոչընդոտում են ՀՈւԱ-ների զբաղվածությանը:

Մեկ այլ ԶԿ ներկայացուցիչ ուրիշ շրջանում նշում է, որ «կրթական հաստատությունները

պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն աշխատաշուկայի պահանջների վրա»: (ԶԿ

ներկայացուցիչ «Զ»): Այդ միջոցներն ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե ուղեկցվեն ՀՈւԱ-

ների կոնկրետ աշխատանքների համար քվոտաների ներկայացմամբ:

Երրորդ ներկայացուցիչը նույնպես նշում է այս կողմը, սակայն մանրամասն ծավալվում է

դրա շուրջ.

«Կրթական հաստատությունները կարող են նպաստել ՀՈւԱ ներուժի աճին և նրանց
որակավորման բարձրացմանը` տարբեր կրթական և ուսումնական ծրագրեր իրականացնելով:
Դրանք կարող են նաև առաջարկել մասնագիտական կրթության դասընթացներ, արհեստների
ուսուցում»: Այսպիսով` մասնագիտական ուսուցման կենտրոններ կարող են հիմնվել ՀՈւԱ-ներին
արհեստներ ուսուցանելու համար, «որով նրանք առավել մրցունակ կդառնան
աշխատաշուկայում»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Ե» մարզից

Լրատվամիջոցների դերը հարցվողները տեսնում են տեղեկատվության ավելի ակտիվ

տարածման և հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման մեջ: ԶԿ

ներկայացուցիչներից մեկի խոսքերով. «Լրատվամիջոցները կարևոր դեր են խաղում

կրթելու, տեղեկացնելու և կառավարության որոշումների մասին տեղյակ պահելու

առումով»: Չնայած որ ԶԿ-ներն ունեն գրքույկներ, որոնք տարածում են կամ որոնց մասին

ՀՈւԱ հետ հարցազրույցներում տեղեկացնում են նրանց, դա բավարար չէ, նույնիսկ եթե

նրանք աշխատում են հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ:

Այնուամենայնիվ, զանգվածային լրատվամիջոցների օգտագործումը ծախսատար է:

Հետևաբար, ԶԿ-ները պետք է օգտագործեն ցանկացած հնարավորություն, որ կարող են

ունենալ ՀՈւԱ զբաղվածության խնդիրները բարձրաձայնելու համար ` (օրինակ`

հեռուստաընկերությունների և թերթերի կողմից իրենց հետ անցկացվող

հարցազրույցները) (ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ» մարզից):

Մեկ այլ ԶԿ ներկայացուցիչ կոչ է անում լրատվամիջոցներին ավելի հաճախ լուսաբանել

ՀՈւԱ խնդիրները, որովհետև դա խթանում է ՀՈւԱ-ի ինքնավստահությունը:

Մինչ ՀՈւԱ խնդիրների ավելի հաճախ մեկնաբանումը օգտակար է հենց ինքն իրենով,

ինչպես նշում է մեկ այլ մարզից մի ԶԿ ներկայացուցիչ, ավելի կարևոր է այն, որ

«լրատվամիջոցները կարող են օգնել ժամանակին տարածելու համապատասխան
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տեղեկատվություն նախատեսվող ծրագրերի մասին` հնարավորություն տալով ՀՈւԱ-ին

օգտվել դրանցից»: (ԶԿ ներկայացուցիչ «Զ» մարզից):

ԶԿ չորրորդ ներկայացուցիչն անդրադառնում է մեկ այլ կողմի, նշելով, որ

համագործակցելով ԶԿ-ների հետ լրատվամիջոցները կարող են տեղեկացնել

գործատուներին այն ՀՈւԱ-ների մասին, որոնք ունեն նման որակավորում և կարող են

որոշակի թափուր աշխատատեղեր լրացնել (ԶԿ ներկայացուցիչ «Գ» մարզից):

(IV) ՏԵՂԱԿԱՆ ԵՎ(ԿԱՄ) ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐ

ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

ՀՈւԱ հարցվողներից միայն երկուսը չգիտեին հիմնադրամների մասին (երկուսն էլ կին):

Ինչպես նշեց նրանցից մեկը.

«Ես տեղյակ չեմ հիմնադրամներից: Ես չգիտեմ, թե ինչ միջազգային հիմնադրամներ կան և թե ինչ
են դրանք անում. Հետևաբար, չեմ կարող ասել նաև թե դրանք ինչ կկարողանային անել
հաշմանդամների համար»:

57-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Մյուսը գիտելիքի բացակայության «մեղքը» բացատրում էր ՀՈւԱ սոցիալական

մեկուսացմամբ.

«Ինչ-որ բան ասել կարողանալու համար հարկավոր է գիտելիքներ ունենալ հիմնադրամների
մասին: Քանի որ մենք մեծամասամբ մեկուսացված ենք հասարակությունից, ես չգիտեմ, թե դրանք
ինչ կարող են անել մեզ համար»:

43-ամյա կին հարցվող Երևանից

Հարցվողներից մի քանիսն էլ կամ հոռետեսորեն էին տրամադրված հիմնադրամների

նկատմամբ`

«Չեմ կարծում, որ հիմնադրամները որևէ բան կկարողանան անել»:

36-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

կամ բացահայտորեն քննադատում էին.

«Հիմնադրամները ոչինչ էլ չեն անում ՀՈւԱ համար»:

59-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

Հարցման մեկ այլ մասնակից քննադատում է հիմնադրամներին այն բանի համար, որ

դրանք ցանկություն չունեն օգնելու ՀՈւԱ-ներին.
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«Դրանք կարող էին ֆինանսական և հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերել, սակայն չեն անում
դա»:

59-ամյա կին հարցվող Գավառից

Հիմնադրամներին նաև քննադատության են ենթարկում իրենց կողմից ֆինանսավորվող

ծրագրերն իրականացնող կողմերի նկատմամբ հսկողության և վերահսկողության

բացակայության համար.

«Հիմնադրամները պետք է հսկեն, թե ինչպես են ծախսվում իրենց կողմից տրամադրված
գումարները. այլապես գումարը գրպանվում է և հասարակ մարդկանց ոչինչ չի հասնում:
Հիմնադրամներին, այնուամենայնիվ, ասվում է, որ գումարը ծախսվել է հասարակ մարդկանց
վրա»:

43-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

Դրանց նաև քննադատում են անարդյունավետ գործունեության և վատ ղեկավարման

համար.

«Հիմնվելով դրանց հետ ունեցած իմ շփումների փորձի վրա կարող եմ ասել, որ հիմնադրամները և
ընդհանրապես ՀՈւԱ-ների համար Հայաստանում նախատեսված միջազգային ծրագրերը
մեծամասամբ զբաղվում են սեմինարներ կազմակերպելով և այդ սեմինարների ընթացքում շատ
տարրական խնդիրներ ներկայացնելով: … Դրանք պետք է զբաղվեին ավելի որոշակի, գործնական
ձեռնարկումներով և գումարները ծախսեին դրանց վրա: Կարծում եմ, որ ավելի խիստ
հսկողություն պետք է իրականացվի այդ հիմնադրամների և ծրագրերի նկատմամբ` ապահովելու
դրամական միջոցների առավել արդյունավետ օգտագործումը»:

51-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

Այն հարցին, թե ինչ կարող են հիմնադրամներն անել ՀՈւԱ զբաղվածության խնդիրը

լուծելու համար հարցման 23 մասնակիցներից 17-ը (8 կին և 9 տղամարդ), ովքեր կարծիք

հայտնեցին այդ խնդրի առնչությամբ, խոսեցին բացառապես օժանդակության,

բարեգործության և օգնության մասին` ներառյալ առողջապահությունը և

վերականգնողական ծառայությունները: Պարբերաբար իրականացվող ֆինանսական

օժանդակությունը և օգնությունը` նպաստների, նրանց աշխատած գումարի մի մասի

տեղաբաշխման, սննդի նվիրատվության, բարեգործության այլ տեսակների և

վիրահատությունների ֆինանսավորման տեսքով, հարցվողների «ցանկությունների

ցուցակում» էին:

17 հարցվողներից միայն երկուսը չէին ակնկալում մշտական կամ լրիվ անվճար

օժանդակություն կամ օգնություն հիմնադրամների կողմից: Կարծիք հայտնվեց, որ

հիմնադրամները կարող էին տրամադրել ժամանակավոր ֆինանսական օժանդակություն

«օգնելու ՀՈւԱ-ներին իրենց ընտանիքների համար ապահովելու նվազագույն

կենսամակարդակ մինչև որ նրանք կգտնեին աշխատանք և իրենք կհոգան իրենց
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ընտանիքների կարիքները»: (34-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից): Այնուամենայնիվ

այս առաջարկության մեջ սահմանված չեն օժանդակության հատուկ պայմանները`

ներառյալ տևողությունը:

Մեկ այլ մասնակից հետաքրքրվսծ էր ՀՈւԱ-ներին անտոկոս վարկերի տրամադրմամբ,

որոնցով նրանք կկարողանային տներ գնել.

«Հիմնադրամները կարող էին պարտքով գումարներ տրամադրել այն ՀՈւԱ-ներին, ովքեր
բնակարանի խնդիրներ ունեն, հետո ՀՈւԱ-ներն աստիճանաբար կվերադարձնեին այդ
գումարները»:

54-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Այս գաղափարի իրականացումը կհանգեցներ մասնակից հիմնադրամի և

կառավարության միջև սերտ համագործակցության. հնարավոր է նաև բանկեր

ներգրավվեին այդ գործընթացին` դրանից բխող բոլոր պայմանականություններով և

բարդություններով (գրավ, և այլն):

Այսպես, 23 հարցվողներից միայն 6-ը (4 տղամարդ և 2 կին) խոսեցին զբաղվածության հետ

կապված խնդիրների մասին: Նրանցից երեքը կարծում էին, որ հիմնադրամները պետք է

տրամադրեն կամ ստեղծեն աշխատատեղեր այն ՀՈւԱ-ների համար, ովքեր կարող են

աշխատել (18-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից, 62-ամյա կին հարցվող Գավառից և

43-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից):

Մեկ այլ հարցվող հիմնադրամները դիտարկում էր ոչ թե որպես բարեգործական

հաստատություններ, այլ ավելի շուտ կազմակերպություններ, որոնք կարող էին օգնել

ՀՈւԱ-ներին աշխատանք գտնելու հարցում.

«Հիմնադրամները կարող էին օգնել ՀՈւԱ-ներին ոչ թե ողորմություն տալով, այլ օժանդակելով
նրանց աշխատանքի տեղավորման գործում, որպեսզի մարդիկ իրենք վաստակեին իրենց
ապրուստը»:

31-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

Հարցման երկու այլ մասնակիցներ դիտում էին հիմնադրամները որպես ՀՈւԱ

ձեռնարկատիրական գործունեությունը ֆինանսավորելու հնարավոր աղբյուրներ:

Առաջինը հիմնականում խոսեց գործարարությամբ զբաղվելու նախաձեռնությունների

մասին.

«Դրանք [հիմնադրամները] կարող էին միջոցներ տրամադրել և հավանաբար որոշ մարդիկ
կօգտվեին դրանից և գործարարությամբ կզբաղվեին»:

58-ամյա կին հարցվող Գավառից
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Երկրորդն ավելի կոնկրետ հարցադրում կատարեց և խոսեց ՀՈւԱ ձեռնարկատերերին

ցածր տոկոսով վարկեր տրամադրելու մասին, որպեսզի նրանք ընդլայնեն իրենց բիզնեսը:

«Հիմնադրամները կարող էին ֆինանսավորում տրամադրել կամ արտոնյալ պայմաններ ստեղծել
ՀՈւԱ գործարար ծրագրերի համար, որպեսզի ՀՈւԱ-ները հնարավորություն ունենային առաջ
մղելու իրենց բիզնեսը և հետագայում ստանալու եկամուտ ու վճարելու հարկեր»:

56-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

Ականներից տուժած 5 հարցվողներից 4-ը, ովքեր կարծիք էին հայտնել հիմնադրամների

ունեցած դերի վերաբերյալ, խոսեցին միայն նյութական կամ ֆինանսական

օժանդակության մասին: Նրանցից միայն մեկն ասաց, որ հիմնադրամները «պետք է

ստեղծեն աշխատատեղեր ՀՈւԱ-ների համար»: (43-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից):

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Գործատուները շատ կարծիքներ չարտահայտեցին հիմնադրամների դերի վերաբերյալ:

Հարցազրույցի մասնակից 9 գործատուներից 2-ն առհասարակ ոչինչ չասացին, մինչդեռ

մյուսները համոզված չէին: Վերջիններից մեկը կարծում էր, որ հիմնադրամները «կարող

էին օժանդակություն տրամադրել առողջության և սոցիալական ծառայությունների

միջոցով» (Գործատու «Ը»), երկրորդը` որ «հիմնադրամը պետք է օգնի այնքան, որքան

կարող է» (Գործատու «Բ»), մինչդեռ երրորդը նույնիսկ բացասական կարծիք ուներ

հիմնադրամների վերաբերյալ.

«Հիմնադրամները բավական շատ գումար ունեն և չգիտեն, թե ինչի վրա այն պետք է ծախսել»:

Գործատու «Է»

9-ը գործատուներից միայն 4-ը նշեցին հիմնադրամների դերը ՀՈւԱ-ների համար

զբաղվածություն ապահովելու հարցում: Գործատուներից մեկի կարծիքով.

«Հիմնադրամները հավանաբար կարող են ստեղծել աշխատատեղեր»:

Գործատու «Դ»

Մյուս երեքն ավելի կոնկրետ առաջարկներ ունեին հիմնադրամների կողմից ձեռնարկվող

հնարավոր քայլերի ուղղվածության վերաբերյալ: Նախ և առաջ «հիմնադրամները կարող

են ֆինանսավորել ձեռնարկատերերին և գործատուներին, որպեսզի նրանք կարողանային

ստեղծել աշխատատեղեր, քանի որ ՀՈւԱ-ների աշխատատեղերի ստեղծման համար

անհրաժեշտ են ներդրումներ: Դժվար է աշխատանք կազմակերպել ՀՈւԱ-ների համար և

աշխատել նրանց հետ» (Գործատու «Ե»): Միևնույն ժամանակ հիմնադրամները կարող են

անել ավելին, քան ընդամենն այդ նպատակով գումար նվիրաբերելը.
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«Դրանք կարող են ֆոնդ ստեղծել և դրանում ներդրումներ կատարել: Օրինակ, կարող են հիմնել
մանածագործարան և աշխատանքի ընդունել միայն ՀՈւԱ կանանց »

Գործատու «Գ»

Մինչ այս գաղափարն ընդունելի է որպես ժամանակավոր հատուկ միջոց, պարտադիր չէ,

որ այն գործնականում կիրառելի կամ գրավիչ լինի գործատուների, ՀՈւԱ-ների կամ այլ

խոցելի խմբերի համար: ՀՈւԱ-ներին կամ նրանց որոշ ենթախմբերի չմեկուսացնելու (այս

դեպքում սեռի վրա հիմնված ենթախումբ) և, թեև ոչ դիտավորյալ, նրանց և սոցիալական

այլ խոցելի խմբերի (օրինակ` աղքատ կանայք և տղամարդիկ, գյուղաբնակ կանայք,

փախստականներ, և այլ միգրանտներ և այլն), միջև խտրականություն չդնելու համար,

խորհուրդ է տրվում օգտագործել արտոնյալ ռեժիմի և թիրախային միջամտությունների

այլ ձևեր, ինչպիսիք են քվոտաները, այնպիսի միջավայրի ստեղծումը, որտեղ ՀՈւԱ և ոչ-

ՀՈւԱ աշխատակիցները կարողանային արդյունավետորեն աշխատել և համագործակցել:

Հետևաբար` երրորդ գործատուի կողմից առաջարկված մոտեցումն առավել

խոստումնալից և նպատակային է թվում: Այդ գործատուի կարծիքով

նախաձեռնությունները կարող են տարբեր ձևեր ստանալ: Հիմնադրամները կարող են

իրականացնել տարբեր ծրագրեր` ստեղծելու աշխատատեղեր թե ՀՈւԱ-ների և թե

հաշմանդամություն չունեցող անձանց համար. «Դրանք կարող են հիմնել ՀՈւԱ-ներ

ներառող ձեռնարկություններ և արտադրամասեր» (Գործատու «Թ»):

ԶԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

ԶԿ ներկայացուցիչներն առաջ քաշեցին մի շարք տարաբնույթ գաղափարներ ՀՈւԱ

զբաղվածության իրավիճակը բարելավելու ուղղությամբ հիմնադրամների ունեցած դերի

առնչությամբ: Օրինակ, հիմնադրամները կարող են օգտագործել ֆինանսական խթաններ

և լծակներ խրախուսելու ՀՈւԱ-ների համար աշխատատեղերի ստեղծումը (ԶԿ

ներկայացուցիչ «Գ»): Դրանք կարող են նաև կենտրոնանալ ՀՈւԱ-ների աշխատանքի

տեղավորման ծրագրերի իրականացման վրա (ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»):

ԶԿ ներկայացուցիչներից մեկը կարծում է, որ հիմնադրամները ոչ միայն պետք է

շարունակեն ՀՈւԱ-ների աշխատանքի տեղավորման ծրագրերի նախագծման և

իրականացման աշխատանքները, այլ նաև «գրեն և ներկայացնեն համապատասխան

զեկույցներ, որոնք հիմք կծառայեն ՀՈւԱ-ներին ուղղված ծրագրերի համար» (ԶԿ

ներկայացուցիչ «Ե» մարզից):
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ԶԿ երկու այլ ներկայացուցիչներ շեշտեցին հիմնադրամների դերը ՀՈւԱ-ների համար

օգտակար ուսուցման, հատկապես մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման

հարցում (ԶԿ ներկայացուցիչներ «Դ» և «Բ»):

Հիմնադրամների համար ՀՈւԱ-ներին օգնելու մեկ այլ տարբերակ է ՀՈւԱ-ների

ձեռնարկատիրական գործունեությանը օժանդակելը: Ըստ ԶԿ ներկայացուցիչներից մեկի`

հիմնադրամները կարող են տրամադրել լրացուցիչ խթաններ. մասնավորապես դրանք

«կարող են խթանել գյուղական տարածքներում ՀՈւԱ փոքր և միջին գործարարությանը»

(ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ» մարզից):

Վերջապես մեկ այլ ԶԿ ներկայացուցչի կարծիքով հիմնադրամները կարող են խաղալ

ավելի խոշոր, ուղղակի և ակտիվ դեր: Այդ ներկայացուցչի խոսքերով.

«Եթե յուրաքանչյուր հիմնադրամ աշխատանքի վերցնի գոնե մեկ ՀՈւԱ-ի, ապա մենք այլևս ՀՈւԱ-
ների զբաղվածության խնդիր չենք ունենա: Դրա համար միայն բարի կամք է անհրաժեշտ»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Զ» մարզից

Այնուամենայնիվ դեռ հայտնի չէ, թե ինչպես կարձագանքեն հիմնադրամներն այս

հետաքրքիր գաղափարին, որը հեռու է աննշան կամ անհետևանք լինելուց:

(V) ՏԵՂԱԿԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԿ-ՆԵՐ

(ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ՀԿ-ՆԵՐ)

ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

ՀՈւԱ-ների հարցման 25 մասնակիցներից 2-ը (մի տղամարդ և մի կին), դրական կարծիք

հայտնեցին հասարակական կազմակերպությունների մասին և բարձր գնահատեցին

դրանց գործունեությունը, չնայած որ դա կապված չէ ՀՈւԱ –ների զբաղվածության

խնդիրների հետ: Քանի որ «ՀՈւԱ-ների խնդիրներով զբաղվող հասարակական

կազմակերպությունները շատ լավ են աշխատում»` ներառելով «տարբեր ուսուցողական և

սիրողական խմբակներ, լեզվի ուսուցման խմբակներ, սպորտային ակումբներ», (33-ամյա

տղամարդ հարցվող Երևանից) և քանի որ «ՀՈւԱ-ների համար ինչ արվել է մինչ հիմա,

արվել է հասարակական կազմակերպությունների կողմից» զարմանալի չէ, որ նրանց

կարծիքով «հասարակական կազմակերպությունները պետք է շարունակեն իրենց

ծրագրերը» (58-ամյա կին հարցվող Վանաձորից):
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Հարցվողներից մեկը հույժ քննադատական, խիստ բացասական կարծիք ուներ բոլոր

հասարակական կազմակերպությունների մասին ընդհանրապես` անկախ այն բանից թե

նրանք զբաղվում են ՀՈւԱ-ների զբաղվածության խնդիրներով, թե ոչ.

«Դրանք [տեղական հասարակական կազմակերպությունները] շատ գումարներ են յուրացնում:
Միջազգային կազմակերպությունները դրանց գումարներ են տալիս, բայց արդյունք չկա, քանի որ
դրանք ապօրինաբար յուրացնում են այդ գումարները»:

42-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

8 հարցվողներ (5 կին և 3 տղամարդ) խոսեցին զբաղվածության հետ չառնչվող խնդիրների

մասին: Զարմանալի չէ, որ նրանց մեծ մասը բարձր տարիքային խմբի ներկայացուցիչներ

էին (57 տարեկան և բարձր. միայն մեկն էր 38-ամյա) և նրանք հիմնականում նշում էին ՀԿ-

ների կողմից ՀՈւԱ-ներին տրամադրվող օժանդակությունը (նախընտրելի է

պարբերաբար), որը ներառում էր ֆինանսական և նյութական օժանդակությունը,

նպաստները, բարձր կալորիականություն ունեցող սնունդը կամ այլ` այստեղ չնշված

օժանդակություն:

Հարցվողներից 4-ը կամ հոռետեսորեն էին տրամադրված կամ դրականորեն, բայց միայն

աղոտ կերպով: Նրանց հոռետեսությունը բխում էր ՀԿ-ների առաքելության, ռեսուրսների

կամ հնարավորությունների սխալ ընկալումից: Հարցվողներից մեկը չէր հավատում, որ

ՀԿ-ները կարող են օգնել, քանի որ «դրանք զբաղվում են մշակութային խնդիրներով, և ոչ

թե զբաղվածության հարցերով» (58-ամյա կին հարցվող Գավառից): Մյուսները

մատնանշում են ռեսուրսների բացակայության փաստը. «ՀԿ-ները ոչինչ չունեն, այդպես

չէ՞, ուստի ինչպե՞ս կարող են դրանք օգնել մեզ» (59-ամյա կին հարցվող Գավառից):

Այսպիսով, հարցվողներից միայն 10-ը (7 տղամարդ և 3 կին) կոնկրետ առաջարկներ

արեցին առ այն, թե ինչպես ՀԿ-ները կարող էին օգնել ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ

կապված խնդիրների լուծման հարցում: Թվերը և ստորև ներկայացվող պատասխանները

ցույց տվեցին, որ տղամարդիկ որոշակիորեն ավելի շատ կարծիքներ էին արտահայտում և

ավելի մեծ նշանակություն էին տալիս այդ խնդրին, քան կանայք:

Այս խմբի կանանցից մեկը ՀԿ-ների դերը տեսնում էր «ՀՈւԱ-ների համար

աշխատատեղեր ստեղծելու մեջ» (58-ամյա կին հարցվող Գյումրիից): Քանի որ նա այդ

միտքը մինչև վերջ չզարգացրեց, ասենք, որ ամենահավանական տարբերակը կլիներ, եթե

ՀԿ-ներն իրենց հատուկ ծրագրերի համար աշխատանքի վերցնեին ՀՈւԱ-ներին`

հիմնական աշխատողների կազմի մեջ կամ որպես ժամանակավոր աշխատողներ:
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Երկրորդ կին հարցվողն ասաց, որ տեղական և միջազգային ՀԿ-ները լավ պատրաստված

են ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ կապված խոչընդոտները վերացնելուն օգնելու

համար: Նրա կարծիքով նրանց հիմնական դերը «ՀՈւԱ-ին օգնելն է վերապատրաստվել

նոր աշխատանքի համար» (52-ամյա կին հարցվող Վանաձորից):

Երրորդ կին հարցվողը կարծում էր, որ ՀԿ-ները կարող էին գործուն աջակցություն

ցուցաբերել` վերականգնելով կամ պահպանելով ՀՈւԱ-ների աշխատունակությունը

թիրախային ծրագրերի միջոցով առողջապահական ծառայություններ մատուցելով (57-

ամյա կին հարցվող Գյումրիից):

ՀԿ-ների դերի առնչությամբ` տղամարդ հարցվողներն առաջ քաշեցին առավել

բազմաբնույթ և շատ գաղափարներ: Նրանք նույնպես գտնում էին, որ առողջապահական

ծառայությունների մատուցումը և վերապատրաստումը հույժ կարևոր են ՀՈւԱ-ների

հմտությունների զարգացման համար: Արտահայտվեցին նաև ուրիշ գաղափարներ`

սկսած աշխատանք գտնելուն օժանդակելուց, ՀՈւԱ-ների համար հանդիպման վայրի

ստեղծումից, վերջացրած գործատուների և ՀՈւԱ-ների միջև կապերի ամրապնդմամբ:

Ուշագրավ է այն փաստը, որ ՀԿ-ն դիտարկվում է որպես միջնորդ կառույց գործատուների

և ՀՈւԱ-ների միջև: Այն հատկապես կօգնի ՀՈւԱ-ներին աշխատանք գտնելու հարցում,

քանի որ ՀՈւԱ-ն սովորաբար «տեղյակ չէ թափուր աշխատատեղերի մասին» (35-ամյա

տղամարդ հարցվող Արտաշատից):

Քանի որ շատ ՀՈւԱ-ներ աշխատաշուկայում հաջողության հասնելու համար բարոյական

աջակցության և իրենց ինքնավստահությունը խթանելու կարիք ունեն` ՀԿ-ները կարող են

կարևոր դեր խաղալ «իրականացնելով հոգեբանական ծրագրեր ՀՈւԱ-ներին օգնելու

համար» (25-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից):

Մյուս հետաքրքրական գաղափարն էլ ՀՈւԱ-ների համար հանդիպման վայրի ստեղծման

գաղափարն էր.

ՀԿ-ները «կարող են հիմնել մի փոքր կազմակերպություն, որտեղ ՀՈւԱ-ները կհավաքվեն,
հանդիպումներ և քննարկումներ կանցկացնեն, ծրագրեր կնախագծեն և իրենց մասնագիտական
փորձի վրա հիմնվելով` առաջ կքաշեն և կմշակեն գաղափարներ»:

56-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

Նրա կարծիքով կենտրոնը չպետք է հեռու լինի ՀՈւԱ-ների բնակության վայրից, իսկ

տեղաշարժի խաթարումներ ունեցող անձանց համար փոխադրման միջոցներ պետք է

տրամադրվեն:
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Չնայած կենտրոնը կարևոր է ՀՈւԱ-ների սոցիալական կյանքի խթանման, շփման և

հավանաբար նաև նրանց ընդհանուր վիճակի բարելավման համար` այն հազիվ թե

կարելի է պատկերացնել որպես ՀՈւԱ-ների աշխատանքի տեղավորման և նրանց համար

համապատասխան վերապատրաստում իրականացնելու արդյունավետ գործիք:

Ականներից տուժածները

Հարցազրույցի մասնակից 10 ականներից տուժածներից միայն 5-ն այս հարցի շուրջ

կարծիքներ արտահայտեցին: Նրանց կարծիքները մեծամասամբ համընկնում, կամ գրեթե

չէին տարբերվում հարցման մյուս ՀՈւԱ մասնակիցների կարծիքներից:

Նրանք խոսեցին ՀԿ-ների կողմից ՀՈւԱ-ներին զբաղվածության հետ կապված խնդիրների

լուծման մեջ աջակցելու անհրաժեշտության մասին (43-ամյա տղամարդ հարցվող

Երևանից), ՀԿ-ների կողմից առողջապահական ծրագրերի իրականացման մասին (53-

ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից), որոնց միջոցով կբարելավվեր նրանց առողջական

վիճակը և այդ կերպ կավելանային աշխատանք գտնելու հնարավորությունները, և ՀՈւԱ-

ների ազատ ժամանակը կազմակերպելու և նրանց որոշակի գործունեության տեսակների

մեջ ներգրավելու մասին, (դա վերաբերում է հատկապես այն ՀՈւԱ-ներին, ովքեր ամբողջ

օրը տանն են և իրենց «բանտարկված են զգում»), (37-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից):

Ականներից տուժած հարցվողների կողմից ՀԿ-ների մասին առաջ քաշված մեկ այլ

կարևոր խնդիրն էլ այն էր, որ նրանք ապահովեին, որպեսզի արդեն աշխատանքի

տեղավորված ՀՈւԱ-ներն իրենց ապահով զգային աշխատավայրում և նրանց նկատմամբ

լիներ պատշաճ վերաբերմունք.

«Լավ կլինի, որ աշխատավայրերը հարմարեցվեն ՀՈւԱ-ների կարիքներին. լինեն կարճ
աշխատաժամեր, շաբաթ և կիրակի օրերը լինեն հանգստյան օրեր և ՀՈւԱ-ները լավ
վարձատրվեն»:

34-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Այս ենթախմբի հարցվողներից ուշագրավ բացառություն էր ականներից տուժած մի կին,

ով հոռետեսական դիրքորոշում ուներ ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հարցում ՀԿ-ների

օգնելու կարողության նկատմամբ: Նրա խոսքերով.

«Այդ խնդիրը գլխավորապես կառավարության պարտավորությունն է, քանի որ կառավարության
ձեռքերում է կենտրոնացած դա անելու ուժը: … ՀԿ-ները կարող է ցանկանում են ինչ-որ բան անել,
բայց նրանք դրա համար անհրաժեշտ ներուժը չունեն»:

43-ամյա կին հարցվող Երևանից
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ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Հարցազրույցին մասնակցող 9 գործատուներից 6-ը պատասխանեցին այս հարցին:

Նրանցից ոմանք կարծում են, որ ՀԿ-ները կարող են օգնել ՀՈւԱ-ներին բուժման և

վերականգնման, (օրինակ` ՀՈւԱ-ին ուղարկելով առողջարան), և հոգեբանական

աջակցություն ցուցաբերելու հարցերում (Գործատուներ «Ը» և «Դ»):

Այդ միջամտություններն իսկապես կարող են դիտվել որպես ՀՈւԱ-ների զբաղվածության

հնարավորությունները բարելավող գործոններ, ինչպես տեղեկատվական և այլ

նպատակներով ձեռնարկվող բազմաբնույթ միջոցառումները (Գործատու «Ե»):

Այդ ոլորտում ՀԿ-ների կողմից նախաձեռնված ծրագրերը նույնպես դիտվում են

աշխատատեղերի ստեղծմանը նպաստող գործոններ, պայմանով, որ այդ ծրագրերը

«իրական արդյունքներ տան» (Գործատու «Բ»): Հարցման այդ մասնակցի համար սա

կարևոր կետ է, քանի որ նրա գնահատմամբ որոշ ՀԿ ծրագրեր «ընդամենը եկամուտ

հետապնդող ձեռնարկումներ են»:

Հարցազրույցի մասնակից երկու գործատուներ ՀԿ-ների դերը տեսնում են գործատուների

և նրանց ընկերակցությունների հետ համագործակցության մեջ (Գործատուներ «Թ» և «Դ»):

Վերջապես գործատուներից մեկը ՀԿ-ների դերի մասին խոսեց շատ մանրամասն: Սկզբի

համար նրանք կարող են ուսումնասիրել և գնահատել առկա իրավիճակը և ՀՈւԱ-ների

համար զբաղվածության հնարավորությունների մասին իրենց առաջարկությունները

ներկայացնել` այս կերպ օգնելով նրանց: Ավելին, հաշվի առնելով ՀՈւԱ-ների թիվը և

նրանց հաշմանդամության տեսակը` դրանք կարող են հատուկ առաջարկություններ անել

այն մասին, թե ինչպիսի ընկերություններ պետք է հիմնվեն ՀՈւԱ-ին աշխատանքով

ապահովելու համար (Գործատու «Գ»):

ԶԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԸ

ԶԿ ներկայացուցիչներից միայն երեքը խոսեցին ՀԿ-ների դերի մասին և շատ քիչ

առաջարկություններ հնչեցրին: Ներկայացուցիչներից մեկը համարում է, որ դրանք

միևնույն դերն են խաղում ինչ հիմնադրամները: Հետևաբար, այդ ներկայացուցչի

կարծիքով, ՀԿ-ները պետք է նախ և առաջ կենտրոնանան ՀՈւԱ-ներին աշխատանքով

ապահովելու ծրագրերի վրա, երկրորդը` նրանց վերապատրաստման վրա (ԶԿ

ներկայացուցիչ «Բ»):
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Մյուս ԶԿ ներկայացուցիչը նույնպես զուգահեռներ անցկացրեց ՀԿ-ների և

հիմնադրամների միջև և նշեց, որ եթե յուրաքանչյուր ՀԿ, ճիշտ այնպես, ինչպես

յուրաքանչյուր հիմնադրամ, աշխատանքի վերցներ գոնե մեկ ՀՈւԱ-ի, ապա ՀՈւԱ-ների

զբաղվածությանը խնդիրն այլևս գոյություն չէր ունենա (ԶԿ ներկայացուցիչ «Զ»):

Երրորդ ներկայացուցիչը կարծում էր, որ ՀԿ-ները պետք է համագործակցեն

Զբաղվածության կենտրոնների հետ և բանակցություններ վարեն գործատուների հետ: ՀԿ-

ները կարող էին նաև համաժողովներ անցկացնել ԶԿ-ների հետ` հրապարակավ

քննարկելու գործատուների համար ՀՈւԱ-ներին աշխատանքի վերցնելու խոչընդոտները

(ԶԿ ներկայացուցիչ «Ե»):

(VI) ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հարցվող բոլոր երեք խմբերին հնարավորություն տրվեց ցանկության դեպքում նշելու այլ

կազմակերպություններ և մանրամասնելու դրանց դերակատարումներն այդ հարցում:

Շատ քիչ կարծիքներ հնչեցին:

Հարցման ՀՈւԱ մասնակիցներից շատերը չարտահայտեցին որևէ գաղափար կապված այլ

կազմակերպությունների կամ այն դերի հետ, որ այդ կազմակերպությունները կարող էին

խաղալ ՀՈւԱ-ների զբաղվածության խնդրի լուծման հարցում: Գործնականում միայն 3

հարցվողներ, (երկու տղամարդ և մեկ կին), որևէ կարծիք հայտնեցին այդ հարցի շուրջ:

Հարցվողներից մեկը նշեց անհատ ձեռներեցներին, ովքեր, իր կարծիքով, «կարող են

խաղալ որևէ, բայց այնուամենայնիվ չնչին դեր» (52-ամյա կին հարցվող Վանաձորից):

Մեկ այլ հարցվող մատնանշեց Դատախազության դերը: Իր կարծիքով այդ ծառայությունը

«կարող էր հայտնաբերել, թե ովքեր են յուրացնում ՀՈւԱ-ների խնդիրների լուծման

համար հատկացված գումարները» (42-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից):

Քանի որ ՀՈւԱ-ների առողջական վիճակը կարևոր է նրանց աշխատանքի տեղավորման

համար և քանի որ բժշկագիտության և կլինիկական բժշկության ոչ բոլոր ճյուղերն են

Հայաստանում բարձր մակարդակի վրա` հարցման երրորդ մասնակիցը կարծիք

հայտնեց, որ պետք է լինեն հատուկ ծրագրեր, որոնք երկրի բժշկական

հաստատություններին հնարավորություն կտան ՀՈւԱ-ներին բուժման նպատակով

ուղարկելու արտերկրյա կլինիկաներ (51-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից):
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Գործատուներից միայն 2-ը խոսեցին այլ կազմակերպությունների դերի մասին:

Նրանցից մեկը հավատացած է, որ հենց իրենք գործատուները, նամանավանդ թեթև

արդյունաբերության ոլորտում, կարող են դեր խաղալ այդ հարցում, եթե իհարկե

ցանկանան: Հարցման մասնակիցը նշում է, որ իրենց ցանկությունը «կախված է

պետական մարմինների աջակցությունից», օրինակ` նրանք ավելի մեծ ցանկություն

կդրսևորեն ՀՈւԱ-ին աշխատանքով ապահովելու հարցում համաֆինանսավորման և

համատեղ ծրագրերի առկայության դեպքում (Գործատու «Ե»):

Մյուսը խոսեց խոշոր տեղական ընկերությունների և միջազգային

կազմակերպությունների մասին: Մասնավոր հատվածում գործող խոշոր

ընկերությունները, որոնք մի շարք միջոցառումներ են իրականացնում ՀՈւԱ-ների

համար, կարող են օգնել նրանց: Հարցվողի կարծիքով` դրանք կարող են «կորպորատիվ

սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում ֆինանսավորել կամ

համաֆինանսավորել ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հետ կապված տարբեր ծրագրեր»: Ինչ

վերաբերվում է խոշոր միջազգային կազմակերպություններին, որոնք ունեն զարգացող

երկրների զարգացման ծրագրերը ֆինանսավորող իրենց հիմնադրամները, դրանք կարող

են ֆինանսավորել ՀՈւԱ-ների զբաղվածության ծրագրերը (Գործատու «Է»):

Զբաղվածության կենտրոնների երեք ներկայացուցիչներ նշեցին այլ

կազմակերպությունների, բայց չմանրամասնեցին դրանց դերերը: Ներկայացուցիչներից

մեկը կարծում էր, որ Աշխատանքի բորսան և ԶԿ-ն կարող էին օգնել (ԶԿ ներկայացուցիչ

«Գ» մարզից): Մեկ այլ մասնակից պարզապես ասաց, որ այլ կազմակերպությունները

«կարող են խթանել ՀՈւԱ-ների զբաղվածությունը` բարձրացնելով գործատուների

իրազեկվածության մակարդակը» (ԶԿ ներկայացուցիչ «Ե»): ԶԿ երրորդ ներկայացուցչի

կարծիքով «Աշխատանքի և վերականգնման մասնագիտացված կենտրոնները կարող են

խիստ օգտակար լինել ՀՈւԱ-ների աշխատանքի տեղավորման հարցում», ինչպես կարող

է դա անել «Գործատուների խորհուրդը, որը պարբերաբար համատեղ ծրագրեր է

իրականացնում Զբաղվածության կենտրոնի հետ» (ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ» մարզից):
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2. ՀՈւԱ-ների զբաղվածությունը դյուրացնող պետական ծրագրերը

«Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալությունը (ԶՊԾԳ) իրականացնում է

ծրագրեր, որոնք խթանում և աջակցում են ՀՈւԱ-ների զբաղվածության խնդրին և

դյուրացնում այն: Դրանց արդյունավետությունը, այլ բաների թվում, կախված է նրանից,

թե ՀՈւԱ-ները որքան են տեղեկացված դրանց մասին, և թե քանի ՀՈւԱ է օգտվում

դրանցից: Հարցման արդյունքներից պարզ է դառնում, որ հարցազրույցի մասնակիցներից

շատ քչերն էին տեղյակ այդ ծրագրերին: Առավել ճշգրիտ, 50 հարցվողներից միայն 7-ն էին

տեղյակ այն մասին, որ «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալությունն

իրականացնում է այդպիսի ծրագրեր:

Գիտելիքի այսպիսի բացակայությունը բնորոշ էր, թե կանանց, թե տղամարդկանց համար:

Կանայք մի փոքր ավելի շատ էին տեղյակ այդ ծրագրերի մասին, քան տղամարդիկ (4 կին,

3 տղամարդ), իսկ անտեղյակ կանանց թիվը երեքով ավելի պակաս էր քան

տղամարդկանց թիվը (համապատասխանաբար 20 և 23):

Հարցման 7 մասնակիցներից միայն մեկն էր երիտասարդ (31-ամյա տղամարդ հարցվող

Վանաձորից), մինչդեռ մյուս 6-ը 51 տարեկան կամ դրանից մեծ էին:

Ականներից տուժածներից և ոչ մեկը չգիտեր այդ ծրագրերի մասին:

Ծրագրերի մասին տեղյակ հարցվողների մեծ մասը Գյումրիից էին (4),

տեղեկացվածության մակարդակով նրանց զիջում էին Վանաձորի մասնակիցները (2), իսկ

հետո`Գավառինը (1): Արտաշատի և Երևանի 20 մասնակիցներից և ոչ մեկն այս խմբում

չէր:

Տրամաբանորեն կարելի էր ակնկալել, որ գործազուրկ ՀՈւԱ-ները, ովքեր ակտիվ

աշխատանք էին փնտրում և դիմում էին տարբեր ընկերությունների այն գտնելու համար`

ավելի տեղեկացված պետք է լինեին, քան նրանք, ովքեր աշխատանք չէին փնտրում:

Հարցման արդյունքներից սակայն պարզ է դառնում, որ դա բոլորովին էլ այդպես չէ: Երկու

խմբերում էլ տեղյակ և անտեղյակ հարցվողների հարաբերակցությունը միևնույն է. 8-ից 1-

ն առաջինում, և 25-ից 3-ը վերջինում:

13 աշխատող ՀՈւԱ-ներից միայն 2-ն էին տեղյակ այդ ծրագրերի մասին: Ուստի

վստահաբար կարելի է ասել, որ ՀՈւԱ-ներից շատ քչերն են աշխատանք գտել այդ
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ծրագրերի շնորհիվ: Գոնե այս հարցման արդյունքները փաստում են, որ հարցվողներից և

ոչ մեկը չի օգտվել այդ ծրագրերից:

Ծրագրերի արդյունավետության առումով հետևյալ տվյալներն ավելի մեծ

անհանգստության տեղիք են տալիս. 21 գործազուրկ ՀՈւԱ-ներից միայն 3-ն էին տեղյակ

այդ ծրագրերի մասին:

Այսպիսով` կարելի է եզրակացնել, որ ՀՈւԱ-ների շրջանում տեղեկատվության և

տեղեկացվածության զգալի պակաս կա այն ծրագրերի մասին, որոնց նպատակն է

դյուրացնել իրենց աշխատանքի տեղավորման խնդիրը: Չնայած տեղեկացված լինելը,

ինքն իրենով, չի երաշխավորում զբաղվածությունն այն, այնուամենայնիվ, շատ

դեպքերում պարտադիր պայման է աշխատանք գտնելու համար:

Գործատուների առումով իրավիճակն այսպիսին է. 9 գործատուներից միայն 4-ը գիտեին

ՀՈւԱ-ների զբաղվածությունը կարգավորելու համար պետական ծրագրերի գոյության

մասին, և այդ 4-ից միայն մեկն էր օգտվել այդ ծրագրերից: Դա նշանակում է, որ

համապատասխան տեղեկատվությունը չի հասնում գործատուներին (ուստի և առկա է

հաղորդակցության և տեղեկատվության խնդիր) և եթե անգամ դա հասնում է նրանց, շատ

գործատուներ առանձնակի հետաքրքրություն չեն ցուցաբերում դրա նկատմամբ:

3. Գործատուների և «Զբաղվածության պետական ծառայություն»

գործակալությունների միջև համագործակցությունը

ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հնարավորությունները բարելավելու հնարավոր

արդյունավետ միջոցներից մեկը գործատուների և «Զբաղվածության պետական

ծառայություն» գործակալությունների միջև համագործակցությունն է: Այնուամենայնիվ,

հարցազրույցի մասնակից գործատուների գրեթե կեսը չէր համագործակցում ԶՊԾԳ-ների

հետ: 4 գործատուներ (ընկերությունների ներկայացուցիչներ) ասացին, որ նրանք կամ

երբևէ չեն ունեցել նման փորձառություն («երբեք որևէ կապ կամ համագործակցություն չեն

ունեցել ԶՊԾԳ-ի հետ» – Գործատուներ «Ա», «Է» և «Ը») կամ, երբեք իրենց մտքով չի անցել

համագործակցել դրանց հետ: Գործատուներից մեկի խոսքերով.

«Մենք չենք դիմել «Զբաղվածության պետական ծառայություն» գործակալության օգնությանը: Եթե
թափուր աշխատատեղ ենք ունեցել, ինքներս ենք փնտրել աշխատողներ: Ես չէի ասի, որ մենք
ԶՊԾԳ-ի կարիքը չունենք,պարզապես դա մեր մտքով չի անցել»:

Գործատու «Բ»
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5 ուրիշ գործատուների գնահատմամբ` իրենց համագործակցությունը ԶՊԾԳ-ի հետ

բավարար է (3), կամ լավ է (2): Նրանք, ովքեր ԶՊԾԳ-ի հետ իրենց համագործակցությունը

համարում էին բավարար նշեցին, որ իրենց միջև «լավ գործընկերային

հարաբերություններ են ձևավորվել» (Գործատու «Ե»), բայց շեշտեցին, որ ԶՊԾԳ հետ

իրենց աշխատանքի ընթացքում «Ոչ մի ՀՈւԱ-ի չեն ուղարկել իրենց մոտ» (Գործատու «Դ»)

կամ, որ իրենք ունեն իրենց սեփական որակյալ, բայց ներկայումս գործազուրկ կադրերի

ռեզերվը (քանի որ ընկերությունում վերջին տարիների ընթացքում կրճատումներ էին

եղել): Այսպիսով «չնայած մենք գիտենք ԶՊԾԳ-ին և լավ հարաբերությունների մեջ ենք

նրանց հետ, մենք այնուամենայնիվ չենք դիմել նրանց, որովհետև նրանց կարիքը չենք

ունեցել» (Գործատու «Գ»):

Այն երկու գործատուները, որոնք իրենց հարաբերությունները ԶՊԾԳ-ի հետ համարում

էին լավ` կարողացան զեկուցել որոշակի շոշափելի արդյունքների մասին: Դրանք կարող

են դիտարկվել որպես հաջողված պատմություններ և ուրիշ շահագրգռված անձինք

նույնպես կարող են հիմնվել այդ փորձառության վրա:

Ընկերություններից մեկը ԶՊԾԳ-ի հետ սերտ համագործակցելով կազմակերպել էր

Աշխատանքի տոնավաճառներ Երևանում, ինչպես նաև Լոռու և Սյունիքի մարզերում: Այդ

տոնավաճառներին մասնակցեցին շատ ՀՈւԱ-ներ և նրանցից ոմանք տեղավորվեցին

աշխատանքի (Գործատու «Թ»):

Մեկ այլ գործատու նշեց, որ իրենց համագործակցությունը Զբաղվածության կենտրոնի

հետ նախնական փուլում է, և որ իրենք մի շարք հանդիպումներ են ունեցել նրանց հետ,

որոնց մասնակցել են նաև ՀՈւԱ հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ: Այդ

համագործակցության շնորհիվ «համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ

ունեցող որոշ ՀՈւԱ-ների ուղարկում են մեզ մոտ, այն թափուր աշխատատեղերը

լրացնելու համար, որոնք մենք պարբերաբար ունենում ենք» (Գործատու «Զ»):

4. Մասնագիտական կրթություն ՀՈւԱ-ներ համար

Լրացուցիչ վերապատրաստում ստանալը` մասնավորապես մասնագիտական և

տեխնիկական կրթությունը մի գործոն է, որ բարելավում է ՀՈւԱ-ների զբաղվածության

հնարավորությունները: Հետևաբար հարցազրույցի մասնակից ՀՈւԱ-ներին հարց ուղղվեց,

թե արդյոք նրանք կցանկանային սովորել նոր արհեստ կամ մասնագիտություն: Ստորև
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բերված աղյուսակում ներկայացված տվյալները վկայում են, որ սովորել չցանկացող

անձանց քանակը 1.6 անգամ գերազանցում է սովորել ցանկացողներինը.

Ցանկանում եք արդյո՞ք սովորել նոր արհեստ (մասնագիտություն) Քանակը Տոկոսը

Այո 19 38.0

Ոչ 31 62.0

Ընդամենը 50 100.0

Ի տարբերություն տղամարդկանց, որոնց շրջանում նոր արհեստ (մասնագիտություն)

սովորել ցանկացողների թիվը հավասար էր սովորել չցանկացողների թվին, կանանց

շրջանում սովորել ցանկացողների թիվը երեք անգամ պակաս էր սովորել չցանկացողների

թվից (տես ստորև բերված աղյուսակը):

Հարցման մասնակիցներ

Ցանկանում եք արդյո՞ք սովորել նոր արհեստ

(մասնագիտություն) Ընդամենը

Այո Ոչ

Տղամարդիկ 13 13 26

Կանայք 6 18 24

Ընդամենը 19 31 50

Հարցման արդյունքները նաև ցույց են տալիս, որ նոր արհեստ սովորելու ցանկությունը

հակադարձ համեմատական է տարիքի հետ: Այսպես, 18-35 տարեկան տարիքային

խմբում հարցման 8 մասնակցից 5-ը կցանկանար սովորել նոր արհեստ, իսկ 36-45

տարեկան տարիքային խմբում` 9-ից 6-ը: Ավելի մեծ տարիքային խմբում (46-62) սովորել

կցանկանային 33-ից 8-ը: Այլ կերպ ասած` նոր արհեստ սովորել չցանկացողների

հարաբերակցությունը սովորել ցանկացողների թվին բարձր տարիքային խմբում մոտ 2.7

անգամ ավելի բարձր է, քան երիտասարդների խմբերում:

Ըստ հարցման տվյալների` նոր արհեստ սովորել ցանկացողների քանակը սովորել

չցանկացողների քանակի համեմատ շատ ավելի բարձր է վճարվող աշխատանքներ

ունեցող հարցվողների շրջանում 6/7), քան գործազուրկների շրջանում (15/6): Կարելի էր

ակնկալել, որ գործազուրկները պետք է որ, ավելի շատ դրդապատճառներ և ավելի մեծ

ցանկություն ունենային սովորելու նոր արհեստ, քան նրանք ովքեր արդեն ունեն

աշխատանքներ: Հարցման տվյալներով արտացոլված իրավիճակը կարող է բացատրվել

զբաղվածության վիճակի և նոր արհեստ սովորել ցանկանալու միջև հարաբերակցության
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վրա տարիքային, և առավել պակաս չափով, սեռային գործոնների ազդեցությամբ:

Հարցման գործազուրկ մասնակիցների մեջ շատ է կանանց թիվը և, ինչն ավելի կարևոր է,

այս հարցման ենթարկված բարձր տարիքային խմբի մասնակիցների թիվը գործազուրկ

ՀՈւԱ-ների խմբում գերազանցում է երիտասարդների թվին:

Ականներից տուժածները բաժանվում են երկու հավասար խմբի` յուրաքանչյուրում 5-

ական մասնակից: Այսպիսով ականներից տուժածների մեջ նոր արհեստ սովորել

ցանկացողների քանակը շատ ավելի շատ է, քան հարցման ենթարկված բոլոր ՀՈւԱ-ների

միջինը:

Եթե հարցման 19-ը մասնակիցներից 8-ը, ովքեր կցանկանային նոր արհեստ սովորել,

չմանրամասնեցին, թե կոնկրետ ինչ արհեստ կցանկանային սովորել, կամ համոզված չէին

արհեստ սովորելու իրենց ցանկության մեջ և չգիտեին, թե կոնկրետ ինչ կարելի էր

սովորել, ապա մյուսները թվարկեցին մի շարք արհեստներ` ներառյալ կարելը, գործելը,

փայտագործությունը, դիզայնը, մեքենաների վերանորոգումն ու սպասարկումը,

շինարարությունը, համակարգչային օպերատորի աշխատանքը, ֆիլմերի մոնտաժը,

բժշկելու արհեստը, քարագործությունը, և այլն:

Ռազմավարական տեսանկյունից կարևոր էր պարզել նոր արհեստ (մասնագիտություն)

սովորել չցանկանալու ՀՈւԱ-ների պատճառները: Հարցազրույցի 31 մասնակիցները,

ովքեր ասել էին, որ ցանկություն չունեն սովորելու նոր արհեստ մի շարք պատճառներ

բերեցին իրենց դիրքորոշումը բացատրելու համար: Չնայած մեծ մասը նշեց մեկ պատճառ,

մի քանիսը նշեցին երկու կամ ավելի պատճառներ:

Նրանց պատասխաններից երևում է, որ հիմնական պատճառները 2-ն են, այն է` տարիքը

և առողջական վիճակը: Հարցման 11 մասնակիցներ նշեցին իրենց տարիքը որպես

նշանակալի հետ պահող գործոն: Զարմանալի չէ, որ հարցվողներից շատերն ընդգրկված

էին 54-62 տարիքային խմբում: Միայն մեկ բացառություն եղավ, երբ 37-ամյա մի

տղամարդ իր տարիքը նշեց որպես խոչընդոտ:

Ամենաշատը կրկնվող պատասխանները հետևյալներն էին.

«Արդեն շատ ուշ է»:

62-ամյա կին հարցվող Գյումրիից

«Կարծում եմ, որ իմ տարիքն անցել է որևէ նոր բան սովորելու համար»:

57-ամյա տղամարդ հարցվող Արտաշատից
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«Տարիքս թույլ չի տալիս սովորել: Ես չեմ կարող սովորել»:

56-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

«Ես կցանկանայի արհեստներ սովորել, բայց ոչ իմ տարիքում»:

54-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

9 հարցվողներ որպես պատճառ մատնանշեցին իրենց առողջական վիճակը:

Պատասխաններից շատերն այսպիսին էին.

«Առողջական խնդիրները խանգարում են ինձ սովորել»:

58-ամյա կին հարցվող Գյումրիից

«Ես ցանկանում եմ, բայց իմ առողջությունն ինձ թույլ չի տալիս. Ես ֆիզիկապես անկարող եմ այդ
անել»:

36-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

Որոշ դեպքերում հաշմանդամությունն է վատթարացնում առողջական վիճակը և

արգելում հարցվողներին մտածելու նոր արհեստ սովորելու մասին: Հարցվողներից մեկի

խոսքերով.

«Ես կցանկանայի, որովհետև երբեք ուշ չէ սովորելը: Բայց հնարավորությունները սահմանափակ
են իմ հաշմանդամության պատճառով»:

57-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

7 հարցվողներ էլ այս երկու գործոնները միասին նշեցին: Ահա մի ՀՈւԱ-ի բառերը, որոնք

շատ խոսուն են.

«Տարիքային և առողջական խնդիրներս թույլ չեն տալիս ինձ սովորել»:

58-ամյա կին հարցվող Գավառից

Հարցվողներից երեքն ասացին, որ չեն ցանկանում նոր արհեստ կամ մասնագիտություն

սովորել, որովհետև արդեն ունեն սիրված արհեստ կամ մասնագիտություն: Նրանցից

երկուսը մասնագետներ են: Գյումրիից 57-ամյա մի կին հարցվող ասաց, որ հաշվապահ է և

ունի համակարգչային գիտելիքներ, ուստի չի պատկերացնում, թե ուրիշ ինչ կարող է

սովորել: Վանաձորից 51-ամյա մի տղամարդ հարցվող թերթի խմբագիր է և շատ է սիրում

իր մասնագիտությունը:

Այս խմբի ականներից տուժածներից 5-ից 3-ը, ինչպես մյուս ՀՈւԱ-ները մատնանշեցին

առողջությունն ու տարիքը որպես երկու առաջնային գործոններ: Բայց նրանցից երկուսն

այլ պատճառներ նշեցին, որոնց մասին մյուս հարցվողները չէին նշել:
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Մեկն ասաց, որ ժամանակ չունի իր ներկայիս աշխատանքի պատճառով.

«Ես չեմ կարող սովորել, որովհետև դա ժամանակատար գործ է: Եթե ես գնայի սովորելու, ապա չէի
կարողանա այնքան աշխատել, որքան աշխատում եմ հիմա և դա բացասաբար կանդրադառնար իմ
եկամտի վրա …»

34-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Մյուսն ասաց, որ նոր արհեստ սովորել չցանկանալու համար մեղավոր է տնտեսական

միջավայրը, որովհետև իր կարծիքով արտադրությունը ոչ մի տնտեսական

նշանակություն չունի.

«Ես չեմ ցանկանում ձեռքբերել նոր հմտություններ, քանի որ դա անարդյունավետ եմ համարում:
Եթե վերապատրաստման արդյունքում ես սկսեմ արտադրել նոր արտադրանք, ես համոզված չեմ,
որ կարող եմ վաճառել դա: Մեր երկրում շուկան գրավված է և շատ դժվար է բիզնես սկսելը»:

51-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Ինչպես կարելի էր սպասել` տարիքն ու առողջությունը, կամ երկուսի համադրությունը

ՀՈւԱ-ների կողմից ընկալվում են որպես նոր արհեստ սովորելու կամ նույնիսկ այդ մասին

մտածելու համար գլխավոր խոչընդոտներ:

ՀՈւԱ-ներին նոր արհեստ ուսուցանելու նախաձեռնությունն արդյունավետ կլինի այն

դեպքում, եթե ուսուցանումն իրականացվի երիտասարդների շրջանում (մինչև 40

տարեկան), և, եթե շահառուները չունենան հաշմանդամության ծանր աստիճան:

5. ՀՈւԱ-ների աշխատանքի պահպանումը

Եթե ՀՈւԱ-ների համար աշխատանքի տեղավորվելը շատ կարևոր է, ապա ոչ պակաս

կարևոր է նաև այդ աշխատանքը պահպանելը: Ուստի բոլոր երեք շահագրգռված

կողմերին խնդրեցին բաց հարցի միջոցով անվանել գործոններ, որոնք ազդում են ՀՈւԱ-

ների աշխատանքի պահպանման վրա:

ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Սա հատկապես կարևոր խնդիր է ՀՈւԱ-ի համար, որովհետև ՀՈւԱ-ներին հաճախ

առաջինն են ազատում աշխատանքից: Նրանց պատասխաններում առողջությունն ու

տարիքը հիշատակվում են որպես այնպիսի գործոններ, որոնք լրջորեն ազդում են (և

հաճախ բացասաբար) իրենց աշխատանքը պահպանելու հնարավորությունների վրա:

Հարցվողներից յուրաքանչյուր չորրորդն առողջական խնդիրները նշեց որպես

առաջնային, եթե ոչ միակ գործոնը: Հետևյալ պատասխանը բավական լավ է ամփոփում

այդ միտքը.
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«Կարծում եմ, որ միայն առողջական խնդիրները կարող են ազդել ՀՈւԱ-ի աշխատանք գտնելու և
պահպանելու վրա»:

35- ամյա տղամարդ հարցվող Արտաշատից

Ավելի բարձր տարիքային խմբի ՀՈւԱ-ները, մանավանդ կանայք հակված են դրան

ավելացնել նաև տարիքի գործոնը.

«Այդ հարցում ամենագլխավոր խոչընդոտներն առողջության վիճակն ու տարիքն են»:

54- ամյա կին հարցվող Գյումրիից

«Ես կարծում եմ, որ միայն առողջական խնդիրները և տարիքը կարող են ազդել ՀՈւԱ-ների
աշխատանքի պահպանման վրա»:

57- ամյա կին հարցվող Գավառից

Հարցվողներից շատերը չծավալվեցին առողջության խնդիրների շուրջ. այնուամենայնիվ,

պարզ է, որ առողջության խնդիրները բացասական ազդեցություն ունեն ՀՈւԱ-ների

աշխատունակության վրա: Չնայած նրանք չեն առարկում կամ հարցականի տակ չեն

դնում գործատուի իրավունքն ազատելու ՀՈւԱ-ին վատառողջ լինելու հիմքերով, նրանցից

ոմանք թվում է, թե ծանոթ են այն նեղ գծին, որն իրարից բաժանում է, մի կողմից

խտրականությունն ու կամայականությունը, մյուս կողմից` օրինական որոշումը: Նրանց

բառերի ընտրությունը կարող է տարբեր լինել, բայց բոլորն էլ պարզորոշ կերպով

հաղորդում են այն ուղերձը, որ գործատուն օգտագործում է առողջական պատճառները

որպես պատրվակ ՀՈւԱ-ին աշխատանքից հեռացնելու համար: Բացի դրանից, որպես

կանոն, նրանք առաջինն են ազատվում աշխատանքից: Հարցման մասնակիցներից մեկի

խոսքերով.

«ՀՈւԱ-ին առաջինն են ազատում աշխատանքից, որովհետև գործատուները ցանկանում են
աշխատել երիտասարդ և առողջ մարդկանց հետ»:

62-ամյա կին հարցվող Գավառից

Մեկ այլ մասնակից այսպես ձևակերպեց իր ասելիքը.

«ՀՈւԱ-ներին ավելի հաճախ են ազատում աշխատանքից իրենց առողջական վիճակի հիմքով.
գործատուներն ասում են, որ ՀՈւԱ-ների առողջական վիճակը բավարար չէ աշխատելու համար»:

59-ամյա կին հարցվող Գավառից

Միևնույն ժամանակ որոշ հարցվողներ կարծում են, որ աշխատանքը պահպանելը

կախված է լավ աշխատելուց:

Մի 31-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից ասաց, որ նրան վերցրել են աշխատանքի, որովհետև
նա «բարեխիղճ և ջանասեր աշխատող է»:
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Նրան լրացրեց հարցման 37-ամյա մի հարցվող Երևանից` ասելով, որ նա լավատես է և կարծում է,
որ ՀՈւԱ-ները «կպահպանեն իրենց աշխատատեղերը, եթե լավ աշխատեն և ղեկավարությունը
տեսնի դա»:

Հարցվողներից ոմանք մանրամասնեցին լավ աշխատող լինելու կարևոր բաղադրիչները

կամ նախապայմանները: Դրանցից են` բարձր որակավորումը, կատարելագործված

մասնագիտական ունակություններն ու հմտությունները: Ինչպես նշեց հարցվողներից

մեկը.

«ՀՈւԱ-ների ունակությունները, կարողությունները և մասնագիտական հմտությունները օգնում են
պահպանել նրա աշխատատեղը: Դուք ինքներդ պետք է աշխատեք դրանց վրա»:

34-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Աշխատանքը պահպանելու մեկ այլ կարևոր նախապայման էլ այն է, որ «ՀՈւԱ-ն

բավարարի գործատուի կողմից սահմանված պահանջները» (33-ամյա արական սեռի

հարցվող`Երևանից)

Մեկ այլ հարցվող նշեց կարգապահության կարևորությունը.

«ՀՈւԱ-ն չպետք է ուշանա աշխատանքից և պետք է ենթարկվի աշխատավայրում սահմանված
կարգուկանոնին»:

62-ամյա կին հարցվող Գյումրիից, մինչդեռ 25-ամյա արական սեռի մի հարցվող Գավառից շեշտեց,
որ ՀՈւԱ-ն ոչ միայն պետք է լավ աշխատի, այլև պետք է «հարմարվի աշխատավայրի սոցիալական

միջավայրին»:

Իհարկե, եթե ՀՈւԱ-ն կարողանար բավարարել որակավորման այդ բոլոր պահանջները,

բավարար առողջություն ունենար և աչքի ընկներ իր կարողություններով դա կլիներ

ամենաիդեալական տարբերակը, երբ նա որոշակիորեն ավելի քիչ պատճառներ կունենար

անհանգստանալու իր աշխատանքի ապահովության համար: Այնուհանդերձ, մի շարք

պատճառներով նրանցից հիմնականում չի կարելի սպասել, որ նրանք իրենց

աշխատանքով գերազանցեն հաշմանդամություն չունեցողներին, ուստի կարևոր են նաև

մի քանի այլ պատճառներ: Բացի այդ, մենք չենք ապրում կատարյալ աշխարհում: Օրինակ

նեպոտիզմը հազվադեպ հանդիպող երևույթ չէ այստեղ: 61-ամյա մի կին հարցվող

Գյումրիից խոսում է անձնական համակրանքի մասին, մինչդեռ մեկ այլ հարցվող, 53-ամյա

մի կին` Վանաձորից, խոսում է ՀՈւԱ-ի համար` գործատուի բարեկամը կամ ընկերը

լինելու և, ինչպես ինքն է ասում, գործատուի հետ «լավ հարաբերությունների մեջ» լինելու

առավելությունների մասին:

Ուստի, հարցվողները կարծում են, որ թեև լավ աշխատանքը, կարգապահությունը և աչքի

ընկնելու համար նրա կողմից կատարվող գիտակից ջանքերը կարևոր նախապայմաններ



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

106

են, որպեսզի ՀՈւԱ-ն լավ հարաբերությունների մեջ լինի գործատուի հետ և, գոնե

տեսականորեն, գործատուներին ստիպի լավ տրամադրվել իր հանդեպ, անհրաժեշտ են

նաև այլ գործոններ: Նրանք ոչ բոլորն են նկարագրում, բայց նշում են վերջնական

արդյունքը` վերաբերմունքը: Հարցման մասնակիցներից մեկի խոսքերով.

«Ես կարծում եմ, որ ՀՈւԱ-ի համար իր աշխատատեղը պահպանելու գլխավոր գործոնը
գործատուի վերաբերմունքն է նրա նկատմամբ»:

40-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Եթե նրանք այնուամենայնիվ նկարագրում են այդ գործոնները, երկու սերտորեն կապված

գործոններ են նշվում: Սրանցից աչքի է ընկնում գործատուի խղճին դիմելու գործոնը: Մի

56-ամյա արական սեռի գյումրեցի հարցվողի խոսքերով ՀՈւԱ-ի աշխատանքի

պահպանումը «գործատուի խղճի խնդիրն է»:

Երկրորդ գործոնը գործատուի կողմից համբերության, հանդուրժողականության և

կարեկցանքի գործոնն է:

«Եթե գործատուն համբերատար է ՀՈւԱ-ի հանդեպ ՀՈւԱ-ն կպահպանի իր աշխատանքը»:

57-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

«Նրանք [գործատուները] ՀՈւԱ-ին երկարաժամկետ ընդունում են աշխատանքի, որովհետև
խղճում են նրան: Նրանք ասում են, որ այս կերպ նա գոնե կկարողանա հոգալ իր ապրուստը»:

43-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

Վերջապես հարկ է նշել, որ կարծիքներ կան, որ նպաստավոր պայմանները նույնպես

անհրաժեշտ են ՀՈւԱ-ի աշխատանքը պահպանելու համար: Մի 61-ամյա կին հարցվող

Գյումրիից շեշտը դրեց «համապատասխան աշխատանքային պայմանների վրա», մինչդեռ

62-ամյա մեկ այլ կին մասնակից, նույնպես Գյումրիից, բարձրաձայնեց փոխադրման

խնդիրը: Այլ խոսքերով, թեև ՀՈւԱ-ն կարող է որակյալ և աշխատասեր աշխատող լինել,

թեև գործատուները կարող են հասկացող և օգնող լինել, այնուամենայնիվ ՀՈւԱ-ն

աշխատավայրում և դրանից դուրս կարիք ունի համապատասխան պայմանների,

որպեսզի կարողանա հասնել աշխատավայր և կատարել իր աշխատանքը:
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Ականներից տուժածները

Կազմելով ՀՈւԱ-ների առանձին խումբ` ականներից տուժածները մեծամասամբ չեն

տարբերվում մյուս հացվողներից ՀՈւԱ-ների աշխատանքների պահպանման վրա ազդող

գործոնների վերաբերյալ իրենց արտահայտած կարծիքների առումով: Հարցման մյուս

մասնակիցների նման նրանք շեշտեցին առողջության, լավ, բարեխիղճ աշխատանքի,

մասնագիտական կարողությունների և անձնական հատկանիշների դերը, ինչպես նաև

գործատուների վերաբերմունքը: Նրանք, նույնպես, շեշտեցին այն փաստը, որ երբեմն,

ինչպես նշեց ականներից տուժածներից մեկը.

«Գործատուները հայտարարում են, որ ՀՈւԱ-ն չի կարող աշխատել և օգտագործում դա որպես
պատրվակ նրան աշխատանքից ազատելու համար »

53-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Միայն ականներից տուժածներից մեկը նշեց այն գործոնը, որ ընտանեկան կամ

անձնական հանգամանքները կարող են բացասաբար ազդել ՀՈւԱ-ի աշխատանքի

պահպանման վրա: Մի շարք բացասական գործոնների շուրջ ծավալվելուց հետո նա նաև

ասաց.

«Դրանք կարող են ընտանեկան հանգամանքները լինել. Դա կարող է կախված լինել այն բանից, թե
արդյոք ՀՈւԱ-ն ամուսնացած է, թե ոչ, ընտանեկան պայմաններն էլ կարող են ազդել …» 43-ամյա
կին հարցվող Երևանից

Գործընկերների սատարող վերաբերմունքը

Աշխատավայրի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը կարևոր գործոն է ընդհանրապես

աշխատանքի պահպանման համար, իսկ ՀՈւԱ-ի համար` առավել ևս: Եթե անձն իր

գործընկերների շրջապատում իրեն լավ չի զգում կամ, ինչն ավելի վատ է, եթե նա իրեն

մեկուսացված է զգում, այլ ոչ թիմի մի մաս, դա մեծ հավանականությամբ կարող է ծանր

հետևանքներ ունենալ ՀՈւԱ-ների աշխատանքի պահպանման հնարավորությունների

վրա, քանի որ ընդհանուր մթնոլորտը, խմբային դինամիկան և միասնականությունը,

միջանձնային հարաբերությունները և հաղորդակցումը, այլ բաների թվում, զգալիորեն

ազդում են աշխատանքի արտադրողականության և արդյունավետության վրա:

Հետևաբար` աշխատանքի տեղավորված ՀՈւԱ-ներին հարցրեցին գործընկերների կողմից

իրենց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի մասին: 13 աշխատանքի տեղավորված ՀՈւԱ-

ներից 12-ը պատասխանեցին այս հարցին: Ուշագրավ է, որ բոլոր տարիքային խմբերի թե
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կին, թե տղամարդ մասնակիցները միակարծիք էին այս հարցում: Իրենց գնահատմամբ

գործընկերների վերաբերմունքն իրենց նկատմամբ կամ լավ էր, կամ շատ լավ:

7 հարցվողներ ասացին, որ վերաբերմունքը նորմալ է կամ լավ: Հիմնականում տրվեցին

հետևյալ պատասխանները.

«Վերաբերմունքը լավ է, խնդիրներ չկան»:

25-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

«Գործընկերների հետ հարաբերություններն աշխատավայրում նորմալ են և լավ: Ես դժգոհ չեմ»:

33-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

5 հարցվողներ ասացին, որ գործընկերների վերաբերմունքը շատ լավ էր, ընկերական,

հարգալից և ջերմ: Հիմնականում տրվեցին հետևյալ պատասխանները.

«Բոլոր աշխատողներն ընկերական են»:

62-ամյա կին հարցվող Արտաշատից

«Մեր աշխատանքային թիմում ջերմ, ըմբռնումով և անկեղծ աշխատանքային հարաբերություններ
են»:

51-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

«Վերաբերմունքը շատ լավն է, հարգալից»:

59-ամյա կին հարցվող Գավառից

Ականներից տուժածները բացառություն չէին: Աշխատանքի տեղավորված ականներից

տուժած 4 հարցվողներից 3-ը պատասխանեցին այդ հարցին: Բոլորն էլ տղամարդիկ էին:

Նրանցից 2-ը խոսեցին լավ, նորմալ վերաբերմունքի և հարաբերությունների մասին.

«Գործընկերների վերաբերմունքը նորմալ է, առանց խտրականության»:

43-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

«Հարաբերությունները նորմալ են, ես դժգոհ չեմ: Գործընկերների վերաբերմունքը լավ է»:

34-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Հարցման երրորդ մասնակիցն իր գործընկերների վերաբերմունքը գնահատեց որպես շատ

բարյացակամ.

«Իմ աշխատավայրում բոլոր գործընկերները շատ բարյացակամ են իմ նկատմամբ»:

51-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից
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Հավանաբար բնական է, որ առողջությունը որպես գործոն ակներև կերպով չի

հիշատակվում գործատուների պատասխաններում: Իրականում դա նշվեց միայն մեկ

անգամ և այն էլ թռուցիկ կերպով: Հավանաբար ենթադրվում է, որ ՀՈւԱ-ների

առողջությունը բավականին լավ է և չի խանգարում նրանց աշխատանքին, այլապես

նրանց չէին վերցնի աշխատանքի:

Զարմանալի չէ, որ գործատուներն առաջին հերթին կենտրոնանում են աշխատանքի

որակի վրա: Ըստ էության հարցման ենթարկված բոլոր գործատուները «լավ աշխատանքը

նշեցին որպես մի գործոն, որը օգնում է ՀՈւԱ-ին պահպանելու իր աշխատանքը.

«Եթե ՀՈւԱ-ն լավ աշխատի, ապա նա կպահպանի իր աշխատանքը»:

Գործատու «Բ»

«…եթե ՀՈւԱ-ն լավ աշխատի, ապա նա չի հեռացվի աշխատանքից»:

Գործատու «Դ»

Որոշ գործատուներ ծավալվեցին այդ խնդրի շուրջ` շեշտելով անձնական որակների դերը,

որոնց շնորհիվ հնարավոր է լավ աշխատանքը: Դրա հետ կապված գործոնները ներառում

են ջանասիրաբար և բարեխղճորեն աշխատելը, փորձառությունը, այդ ընկերությունում

երկար տարիների ծառայությունը, կարգապահությունը և ենթարկվելը գործատուի

կողմից սահմանված կանոններին: Այդ համատեքստում նաև կարևոր է, ինչպես նշեց

գործատուներից մեկը, «ՀՈւԱ-ների մեծ կամքի ուժը և աշխատելու ցանկությունը»

(Գործատու «Ե»): Հետևաբար` այդ գործատուի կարծիքով հոգեբանական աջակցությունը

կարևոր գործոն է, քանի որ այն կարող է օգնել ՀՈւԱ-ին ինքնավստահության ձեռքբերման

և աշխատանքի նկատմամբ ավելի մեծ հակվածություն դրսևորելու առումով: Մեկ այլ

գործատու շեշտեց նոր աշխատանքի տեղավորված ՀՈւԱ-ի համար փորձաշրջանի

անցկացման կարևորությունը (Գործատու «Զ»):

ՀՈւԱ-ներին ավելի մրցունակ դարձնելու համար գործատուներից մեկն առաջարկեց, որ

նրանք «պարբերաբար հոգ տանեն իրենց մասնագիտական աճի մասին և

մասնագիտական զարգացման դասընթացների հաճախեն» (Գործատու «Թ»):

Մյուս կարևոր գործոնը, որը շեշտվեց մի քանի անգամ գործատուի բարի կամքն էր:

Հարցման մասնակիցներից մեկի խոսքերով. «Գործատուն լավ է տրամադրված ՀՈւԱ-ի

նկատմամբ, այլապես նա նրան աշխատանքի չէր վերցնի » (Գործատու «Ե»): Բարի կամքի
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հիմքում ընկած են մարդասիրական նկատառումները, քանի որ գործատուները

պարտավորված չեն աշխատանքի վերցնելու և պահելու ՀՈւԱ-ների, մանավանդ, եթե

նրանք հաշմանդամության խումբ ունեն և նպաստ են ստանում.

«ՀՈւԱ-ի սոցիալ-տնտեսական վիճակն է գործատուին ստիպում պահել նրան, որովհետև ոչ ոք չի
կարող գոյատևել հաշմանդամության նպաստով: Այդ մարդը պարզապես սովի կմատնվի»:

Գործատու «Գ»

Ընկերության աշխատանքային կուլտուրան կարևոր դեր է խաղում այդ բարի կամքը

սովորեցնելու առումով: Ինչպես նշում է գործատուներից մեկը.

«Ընկերության ներքին կուլտուրան մեծ դեր է խաղում այս հարցում. այն որոշում է, թե որքան բարի
և բարյացակամ պետք է լինեն գործատուները»:

Գործատու «Զ»

Դա անկասկած լավ վերաբերմունք կխթանի բոլոր աշխատողների նկատմամբ, ինչպես

նշեց գործատուներից մեկը (Գործատու «Ա»):

Մեկ այլ գործատու դիտարկեց այդ հարցը մեկ այլ հետաքրքրական տեսանկյունից:

Գործատուները կարող են շահագրգռված լինել ՀՈւԱ աշխատակիցների աշխատանքի

ընդունելու մեջ (իհարկե այն դեպքերում, երբ «նրանց աշխատանքն արդյունավետ է» և

«նրանք առավելագույն չափով օգտագործում են իրենց ներուժը»), որովհետև` իր

խոսքերով.

«… դա դրականորեն կազդի տվյալ ընկերության հեղինակության վրա»

Գործատու «Է»

Սա պարզորոշ կերպով ցույց է տալիս, որ սոցիալապես պատասխանատու

գործարարության գաղափարները և հանրության շրջանում դրական վարկանիշ

ունենալու անհրաժեշտությունն այլևս վերացական գաղափարներ չեն, այլ

արմատավորվում են այս հասարակության մեջ: Որպես գործոններ արժևորելով ՀՈւԱ-

ների արդյունավետ և բարեխիղճ աշխատանքը և գործատուների բարյացակամությունը`

հարցվողները միևնույն ժամանակ նշում են, որ ՀՈւԱ-ների զբաղվածության խնդիրները

լուծելու համար հարկավոր է նաև կառավարության միջամտությունը: Գործատուներից

մեկը, մասնավորապես, խոսեց քվոտաների մասին, որոնք կարող են ՀՈւԱ-ների

աշխատանքի պահպանման արդյունավետ միջոցներ լինել (Գործատու «Ը»):
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Զբաղվածության կենտրոնի ներկայացուցիչները շատ քիչ գործոններ նշեցին: Նրանց մեծ

մասը հիմնական շեշտը դրեց աշխատողի գիտելիքների, հմտությունների և

կարողությունների վրա, որոնք, ըստ էության, կարևոր գործոններ են ցանկացած

աշխատողի աշխատանքի պահպանման համար` անկախ նրանից, թե նրանք

հաշմանդամություն ունեն, թե ոչ: ԶԿ ներկայացուցիչներից մեկն իր միտքը ձևակերպեց

հետևյալ կերպ.

«Հիմնական գործոնն անձնական կարողություններն ու ունակություններն են»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ» շրջանում

Մասնագիտական որակավորման փորձագիտական գնահատման գործոնն այնքան մեծ

մասսայականություն է վայելում ԶԿ շրջանում, և երբեմն էլ ստվերում է թողնում բոլոր

մյուս գործոնները, կամ նույնիսկ, ինչպես նշեց ԶԿ ներկայացուցիչներից մեկը

հանդիսանում է միակ գործոնը.

«Մասնագիտական որակավորման փորձագիտական գնահատման գործոնը միակն է աշխատանքի
պահպանման հարցում: Եթե ՀՈւԱ-ի գիտելիքը բավարար է, ես չեմ լսել, որ որևէ գործատուի
համար հաշմանդամությունը խնդիր լինի ու նա այդ պատճառով ազատի ՀՈւԱ-ին աշխատանքից:
Սա գործում է բոլոր երեք հատվածներում » [պետական, մասնավոր և ՀԿ]:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Զ» շրջանում

Դրա հետ սերտորեն առնչվում է ՀՈւԱ-ների կողմից գործատուների պահանջները

բավարարելու գործոնը.

«ՀՈւԱ աշխատակիցները պետք է բավարարեն գործատուների պահանջները»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ» շրջանում

Ի լրումն դրա, մրցունակ լինելու համար ՀՈւԱ-ները պետք է հետևողական ջանքեր

գործադրեն ավելի շատ գիտելիք ստանալու և իրենց հմտությունները բարելավելու

ուղղությամբ: ԶԿ մի ներկայացուցչի խոսքերով.

«Ամեն դեպքում ՀՈւԱ-ն պետք է ավելացնի իր գիտելիքը և բարելավի հմտությունները` հաշվի
առնելով, որ ներկայումս տեղի ունեցող փոփոխությունները շատ դինամիկ են և նրանք պետք է
քայլեն ժամանակին համընթաց»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Դ» շրջանում

Հետևաբար, մյուս գործոնը կրթությունն է, որը կարևոր միջոց է այդ նպատակին հասնելու

համար: Ինչպես նշում է մի ԶԿ ներկայացուցիչ.
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«… մասնագիտական զարգացումն ու ուսուցումն այնքան կարևոր են աշխատանքի պահպանման
համար»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Ե» շրջանում

Մինչդեռ այդ գործոններն իրենք իրենցով էլ կարևոր են, ոչ պակաս կարևոր է գործատուի

իրազեկվածությունն առ այն, որ ՀՈւԱ-ները օժտված են այդ ունակություններով և, որ

նրանք ունեն անհրաժեշտ գիտելիքներ ու հմտություններ: Նույն ԶԿ ներկայացուցիչը

փաստում է.

«Գործատուների դրական կարծիքը ՀՈւԱ-ների հմտությունների և ունակությունների վերաբերյալ
շատ կարևոր է նրանց աշխատանքի պահպանման համար»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Ե» շրջանում

Նաև նշվեց նպաստավոր մթնոլորտի գործոնը: Այն ներառում է աշխատավայրին

հարմարվելը և գործատուների ու գործընկերների դրական վերաբերմունքը: Հետևաբար`

դա պետք է դառնա ընկերության կուլտուրայի մի մասը և արտացոլվի ընկերության

ռազմավարության և գործելակերպի մեջ:Մի ԶԿ ներկայացուցիչ կրճատ նշեց.

«Ընկերությունը պետք է ունենա ՀՈւԱ-ների կարիքներին ուղղված ռազմավարություն»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Ա» շրջանում

Հանդուրժելու և հավասարության այս մշակույթը էլ ավելի է կարևորվում ելնելով նրանից

որ շատ քիչ են ՀՈւԱ-ների աշխատանքի պահպանումն ապահովելու արդյունավետ

մեխանիզմները: ԶԿ ներկայացուցիչները նշեցին, որ հենց ԶԿ-ներն անզոր են այդ հարցում:

Ինչպես նշեց մի ԶԿ ներկայացուցիչ ԶԿ-ն չունի ոչ հսկողության մեխանիզմներ, ոչ էլ

նույնիսկ տեղեկատվության հետ կապված լծակներ: Օրենքով` չնայած գործատուն կարող

է դա անել, բայց նրանից չի պահանջվում տեղեկատվություն տրամադրել թափուր

աշխատատեղերի, սպասվող կառուցվածքային փոփոխությունների մասին, ինչպես նաև

այդ տեղեկությունները հաղորդել ԶԿ-ներին (ԶԿ ներկայացուցիչ «Գ» շրջանում):

Հարցազրույցի մասնակից ԶԿ ներկայացուցիչները նշեցին, որ ՀՈւԱ աշխատակիցները

օրենքով լավ պաշտպանված են միայն պետական ծառայության դեպքում: Մասնավոր

հատվածում այդ աշխատակիցներին հեշտությամբ կարող են աշխատանքից հեռացնել:

Նույնիսկ Աշխատանքի պետական տեսչությունը «լուրջ զորություն չունի այդ հարցում»:

«Աշխատանքից անարդար ազատման դեպքում միակ տեղն ուր կարող եք դիմել

ընդհանուր իրավասության դատարանն է»: (ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ»
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շրջանում):Այնուհանդերձ, խնդիրը կայանում է նրանում, որ շատ դժվար է ընդհանուր

իրավասության դատարանում ապացուցել «անարդարությունը»:

Աշխատանքի պահպանման գենդերային առանձնահատկությունները

ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Այն հարցին, թե հաշմանդամություն ունեցող կանայք, թե տղամարդիկ են ավելի հաճախ

ազատվում աշխատանքից հարցվողների 50-ից 10-ը պատասխանեցին, որ չգիտեն,

մինչդեռ 31-ն ասացին, որ սեռը դեր չի խաղում: Ուշագրավ է, որ այդպես մտածող կին և

տղամարդ հարցվողների թիվն ըստ էության նույնն է:

Ճնշող մեծամասնություն են կազմում այն հարցվողները, ովքեր կարծում են, որ սեռը ոչ մի

դեր չունի ՀՈւԱ աշխատակցին աշխատանքից ազատելու որոշում կայացնելու ժամանակ:

Ըստ էության յուրաքանչյուր 10 հարցվողներից 6-ից ավելին այդ կարծիքին են, և միայն մի

քանիսն են կարծում, որ սեռը կարևոր գործոն է որոշում կայացնելիս:

Մյուս կողմից միայն 8 հարցվողներ են կարծում, որ աշխատանքի ընդունելիս սեռական

խտրականություն է արվում: Ի դեպ, նրանցից 4-ը նշում է կանանց որպես այդ

խտրականության զոհեր, մյուս 4-ը` տղամարդկանց: Ուշագրավ է, որ այս խմբի կին

հարցվողները կանանց են համարում սեռական խտրականության միակ զոհերը և 2

տղամարդ համակարծիք են նրանց հետ, մինչ երկու ուրիշ տղամարդիկ կարծում են, որ

աշխատանքից ազատելու որոշումների կայացման ժամանակ ՀՈւԱ տղամարդիկ ավելի

շատ են ենթարկվում սեռական խտրականության:

10 ականներից տուժածներից միայն երկուսն էին կարծում, որ գոյություն ունի սեռական

խտրականություն` համարելով, որ դրա զոհերը կանայք են, մինչդեռ մեկ հարցվող

չգիտեր, իսկ 7-ն ասացին, որ սեռը կապված չէ այդ որոշումների հետ:

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Գործատուները խորապես հավատացած են, որ ՀՈւԱ աշխատանքի պահպանման վրա

ազդող գործոնները միևնույն ազդեցությունն ունեն կանանց և տղամարդկանց վրա:

Նրանք միանշանակ շեշտեցին, որ այդ հարցում սեռերի միջև ընդհանրապես որևէ

տարբերություն չկա: Ամենատիպիկ բացատրությունները հետևյալներն էին.
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«Սեռական առումով տարբերություն չկա: Այստեղ միայն մասնագիտական որակներն են կարևոր:
Սեռը ոչ մի կապ չունի այս ամենի հետ»:

Գործատու «Գ»

(Աշխատանքի պահպանումը) «կախված է լավ մասնագետ լինելուց. նշանակություն չունի թե
աշխատողը կին է, թե տղամարդ»:

Գործատու «Ը»

Գործատուներից մեկը խառը զգացմունքներ ուներ.

«Կին ՀՈւԱ-ին կարող են նախապատվություն տալ այն դեպքում, եթե աշխատանքը կանացի
գործունեությանն է վերաբերվում (օրինակ կարի արհեստանոցը, կամ սպասարկման ոլորտի որոշ
հատվածներ): Բայց ես չեմ կարծում, որ այդ նախապատվությունը տրվում է սեռական հիմքով:
Կանանց նախապատվություն տալիս` ես ավելի հակված կլինեի մտածել, որ կինը մայր է և
երեխաներ ունի, և հաճախ չունի ընտանիք, ուստի և օգնության կարիք ունի»:

Գործատու «Թ»

Այլ կերպ ասած` թեև նա չի կարծում, որ նախապատվությունը տրվում է սեռական

հիմքով, սակայն հենց ինքն աշխատանքից չէր ազատի կին աշխատակցին: Այդ որոշումը

հիմնված կլիներ նրա սոցիալ-տնտեսական և սոցիալական իրավիճակի վրա, այսինքն նա

որոշում կկայացներ մարդասիրական նկատառումներից ելնելով:

Մեկ այլ գործատու ավելի մեծ գերապատվություն է տալիս տղամարդկանց: Նա մտածում

է հետևյալ կերպ.

«Հաշմանդամություն ունեցող կնոջ հետ շփումն ավելի դժվար է, քան տղամարդու հետ շփումը»:

Գործատու «Բ»

Կարելի է ենթադրել, որ եթե տվյալ գործատուն կանգնի ընտրության առջև նա առանց

վարանելու կպահի ՀՈւԱ տղամարդ աշխատակցին:

ԶԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

ԶԿ ներկայացուցիչներից շատերը կարծում են, որ ՀՈւԱ-ների աշխատանքի պահպանման

առումով կանանց և տղամարդկանց միջև տարբերություններ (գոնե զգալի

տարբերություններ) չկան: ԶԿ ներկայացուցիչներից մեկի խոսքերով.

«Կանանց դեպքում ես ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Զ»

Մեկ այլ ԶԿ ներկայացուցիչ նույնիսկ հայտարարեց.

«Ես չեմ կարծում, որ մեր հասարակության մեջ որևէ սեռական խտրականություն կա»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Ա»
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Միևնույն ժամանակ ԶԿ ներկայացուցիչները նշում են, որ աշխատանքի բնույթից ելնելով

կան որոշակի տարբերություններ: Բայց ՀՈւԱ-ներն այս խնդրի հետ առնչվում են

աշխատանքի ընդունվելիս և ոչ այն ժամանակ, երբ արդեն տեղավորվել են աշխատանքի:

Միայն մեկ հատուկ դեպք եղավ, երբ ԶԿ ներկայացուցիչներից մեկը հայտարարեց, որ

չնայած «այս պահին տարբերությունը չի զգացվում», բայց դեռ վաղ է ասելը: Նա իր

տեսակետը ձևակերպեց այսպես.

«Ֆիզիկական և տեղաշարժի խնդիրներ ունեցողների համար առաջին հերթին պետք է
հայտնաբերել և լուծել երկու սեռերի համար ընդհանուր խնդիրները: Միայն այդ ժամանակ մենք ի
վիճակի կլինենք հասկանալ, որ տարբերություններ չկան: Մենք դեռ չենք լուծել այդ ընդհանուր
խնդիրները (հարմարավետ աշխատանքային պայմաններ, աշխատանքի ծավալը, աշխատավայրի
ֆիզիկական մատչելիությունը, համապատասխան հանգստյան սենյակների տրամադրումը, և
այլն)»:

ԶԿ ներկայացուցիչ «Բ» մարզից

Սա հետաքրքիր դիրքորոշում է, որն առաջին պլան է մղում աշխատանք փնտրելիս ՀՈւԱ

երկու սեռերին հանդիպող ընդհանուր խնդիրները, և որը ցույց է տալիս, որ այս պահին

սեռական տարբերությունները երկրորդային են և դեռ կմնան այդպիսին եկող մի քանի

տարում: Այն ենթադրում է, որ սեռական հիմքով հավասարակշռության խախտման

առկայության մասին հնարավոր կլինի դատել միայն այն ժամանակ, երբ շտկվի

հաշմանդամության վրա հիմնված հավասարակշռության խախտումը:

Այնուամենայնիվ այս դիրքորոշմամբ հաշվի չեն առնվում կին ՀՈւԱ-ների նկատմամբ

խտրականության բազմաթիվ դեպքերը և նրանց հատուկ կարիքների և խնդիրների ոչ

միայն լուծումը, այլև քննարկումը հետաձգելու արդյունքում նրանք կհայտնվեն նույնիսկ

էլ ավելի անշահավետ վիճակում:
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ՀՈւԱ-ների ձեռնարկատիրական գործունեությունը

ՀՈւԱ-ների ընդհանուր բարեկեցությունը, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը և

կարգավիճակը մեծամասամբ կախված են ոչ միայն իրենց աշխատանքի տեղավորվելուց,

այլ նաև նրանց ինքնազբաղվածությունից և ձեռնարկատիրական գործունեությունից:

ՀՈւԱ-ների ինքնազբաղվածությանը և ձեռնարկատիրական գործունեությանը

համապատասխան ուշադրություն դարձնելը և աջակցելը ռազմավարության

խոստումնալից տարբերակներ են, որ կարող են և պետք է լրացնեն ՀՈւԱ-ների

զբաղվածության հնարավորություններն ընդլայնելուն ուղղված ջանքերը: Ավելի

արդյունավետ լինելու համար ռազմավարության այս տարբերակը, այլ բաների թվում,

պետք է հաշվի առնի ՀՈւԱ-ների կարծիքները և զգացմունքները: Նախքան ՀՈւԱ-ների

ձեռնարկատիրական գործունեությունը խթանելու համար ռազմավարության

ձևակերպումը ռազմավարության ստեղծողները պետք է պարզեն, թե արդյոք ՀՈւԱ-ն

կցանկանար և հակված է բիզնես սկսել, և եթե այո, ապա ինչ պայմաններով և որ

ոլորտներում:

Այս հարցման ընթացքում հարցազրույցի մասնակցած ՀՈւԱ-ներին հարցրեցին, թե արդյոք

նրանք կցանկանային սկսել իրենց սեփական բիզնեսը, եթե կարողանային ստանալ ցածր

տոկոսով վարկ: 50 հարցվողներից 24-ը պատասխանեցին դրականորեն, 25-ը տվեցին

բացասական պատասխան, իսկ 1-ն ընդհանրապես չպատասխանեց:

Ուշագրավ է, որ թեև հարցվողներին չէին խնդրել բացատրել բիզնես սկսելու իրենց

հակված լինելու կամ չլինելու պատճառները (ցածր տոկոսով վարկ ստանալու դեպքում),

նրանցից հինգը (բոլորը տղամարդիկ) իրենց սեփական նախաձեռնությամբ նշեցին այդ

պատճառները: Ըստ էության բոլորն էլ թվարկեցին նույն պատճառները, այն

է`համապատասխան տնտեսական միջավայրի բացակայությունը, (որի արդյունքում

առաջանում է սուր մրցակցություն և շատ գործարար ձեռնարկումներ ձախողվում են),

օժանդակող իրավական համակարգի բացակայությունը և բանկերի նկատմամբ առկա

վախը:

Հարցվողներից մեկը կրճատ ձևակերպեց իր միտքը.

«Շատ դժվար է բիզնես սկսելով եկամուտ ստանալը, քանի որ պետությունը փոքր և միջին
գործարարության զարգացման համար հնարավորություններ չի ընձեռում և հարկերը շատ բարձր
են»:

59-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից



ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԿԱՐԻՔՆԵՐ ԵՎ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ

117

Բավականին համոզիչ էր մեկ այլ հարցվողի տեսակետը վախի վերաբերյալ.

«Վարկերը միշտ վախեցնում են: Այսօր ոչինչ կայուն չէ: Մի ժամանակ ես փորձեցի բիզնես սկսել:
Ես սկսեցի վաճառել կոշիկներ: Բիզնես ձախողվեց. այդ կոշիկները դեռ մեր տանն են: Եթե կինս
չգնար Ռուսաստան աշխատելու, մենք ի վիճակի չէինք լինի մարել վարկը»:

36-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

Այս խմբում ընդգրված էին ականներից տուժած 2 հոգի: Մեկը ծավալվեց վախի խնդրի

շուրջ.

«Ես վախենում եմ Հայաստանում վարկ վերցնելուց: Հարկերն այնքան բարձր են, որ դժվար է բիզնես
վարելը: Հետո ես այդ քայլին չեմ գնա, որովհետև, եթե ես չկարողանամ մարել վարկը, նրանք դրա
դիմաց կառգրավեն իմ տունը»:

37-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Մեկ ուրիշ հարցվող բիզնես սկսելու մեջ իր հետաքրքրության բացակայությունը

բացատրելիս` շոշափեց ավելի ընդհանուր պատճառներ.

«Ոչ, որովհետև անարդար վերաբերմունքը, հավասար մրցակցության ապահովման ձախողումը և
իրավական համակարգի կանխակալությունն ու անարդարությունը հնարավորություն չեն տալիս
նույնիսկ մտածելու բիզնես սկսելու մասին»:

43-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Տվյալները ցույց են տալիս, որ տղամարդիկ ավելի հակված են սեփական բիզնես սկսելուն,

քան կանայք: 15 տղամարդ պատրաստ էր այս պայմաններով բիզնես սկսելու, ի

հակադրություն 11-ի, ովքեր պատրաստ չէին, մինչդեռ կանանց պատասխանները

համարյա տղամարդկանց պատասխանների հայելային արտացոլումն էին. Կանանցից

միայն 9-ն էին պատրաստ բիզնես սկսել այդ պայմաններով, ի հակադրություն 14-ի, ովքեր

պատրաստ չէին:

Գործարարությամբ զբաղվելու ցանկությունը կախված չէ տարիքից, և, հիմնականում

կախված չէ ՀՈւԱ հարցվողների ամուսնական կարգավիճակից: Կրթությունը նույնպես

մեծամասամբ դեր չի խաղում` բացառությամբ բարձրագույն կրթության: Բարձրագույն

կրթությամբ 13 հարցվողներից 8-ը կցանկանային սկսել իրենց սեփական բիզնեսը,

մինչդեռ միայն 5-ը չէին ցանկանա դա անել:

ՀՈւԱ-ների կողմից բիզնես սկսելու կամ չսկսելու որոշումն ընդհանուր առմամբ կախված

չէ նաև նրանց զբաղվածության կարգավիճակից: Այստեղ բացառություն են կազմում

գործազուրկները: Կարելի է ենթադրել, որ գործազուրկների մեծ մասը, եթե ոչ բոլոր

գործազուրկները պետք է, որ ցանկանային օգտագործել այդ հնարավորությունները և
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ստեղծել եկամտի աղբյուր: Տվյալները ցույց են տալիս, որ դա այդպես չէ: Գործազուրկ 21

հարցվողներից միայն 8-ը պատասխանեցին, որ ցանկանում են գործարարությամբ

զբաղվել: 13 գործազուրկ ՀՈւԱ-ներ ասացին, որ չեն ցանկանում գործարարությամբ

զբաղվել: Այն փաստը, որ կանայք ավելի պակաս չափով են հակված գործարարությամբ

զբաղվել, քան տղամարդիկ բացատրության միայն մի մասն է (7 գործազուրկ կին ՀՈւԱ-

ներից միայն մեկն էր ցանկանում սկսել իր սեփական բիզնեսը, մինչդեռ 6-ը չէին

ցանկանում): Գործազուրկ տղամարդիկ միայն համեստ հետաքրքրություն ցուցաբերեցին

այս հարցում: Այսպես, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք կցանկանային բիզնես

սկսել, թե ոչ` գործազուրկ ՀՈւԱ տղամարդկանց խումբը (14) բաժանվեց երկու հավասար

մասերի, որոնցից 7 հարցվողներ կցանկանային, իսկ 7-ը` ոչ:

Ականներից տուժածներից 5-ը կցանկանային սկսել իրենց բիզնես, իսկ 5-ը ոչ: Վճարվող

աշխատանք ունեցողների և գործազուրկների կարծիքներն այս հարցում բաշխվեցին

հավասարապես: Միակ հետաքրքրական բացառությունը նրանցում մի տնային

տնտեսուհի էր, ով դրական պատասխան տվեց:

Բիզնես սկսել ցանկացող 24 ՀՈւԱ հարցվողներին խնդրեցին մանրամասնել, թե ինչ

բիզնես կցանկանային սկսել: 23-ը կարծիքներ հայտնեցին այս հարցի առնչությամբ:

6 հարցվողներ չէին որոշել ինչ սկսել, նրանք ուղղակի կցանկանային փորձել դա: Բիզնեսը

կարող է լինել արտադրության կամ ծառայությունների ոլորտում. Հարցվողներից մեկն էլ

շեշտեց մտավոր ռեսուրսները և կենտրոնացումը նորամուծությունների վրա: ՀՈւԱ-ների

համար ամենաէականն իրենց գործարարությամբ լավ եկամուտ վաստակելն է:

Ամենատիպիկ պատասխաններն էին.

«Ես կցանկանայի ունենալ սեփական բիզնես: Չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ ինչ: Այն պետք է լավ
եկամուտ ապահովի»:

31-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

7-ը ՀՈւԱ-ներ կենտրոնացան մանր արտադրության վրա, որոնցից 3-ը խոսեցին

գյուղատնտեսական արտադրության մասին: Կարելի է հիմնել հացի փուռ, քաղցրավենիքի

արտադրություն, աթոռների, պոլիէթիլենային տոպրակների կամ կոշիկների

արտադրամասեր: Հարցվողներից մեկի խոսքերով.
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«Ես կցանկանայի սկսել կոշիկի արտադրության փոքր բիզնես: Ես սիրում եմ այդ ոլորտը և ունեմ
անհրաժեշտ հմտությունները»:

52-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Ըստ մեկ այլ հարցվողի.

«Ես կցանկանայի այնպիսի բիզնես սկսել, որտեղ կկարողանայի օգտագործել իմ մասնագիտական
կրթությունը. Ասենք` աթոռների արտադրություն …»

42-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

Գյուղատնտեսական արտադրությունը ներառում էր ֆերմաների հիմնումը և սնկերի

արտադրությունը: Հարցվողներից մեկի խոսքերով.

Նա «կցանկանար հիմնել թռչնաբուծական ֆերմա»:

25-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

Ուրիշ հինգ ՀՈւԱ-ներ ցանկություն հայտնեցին բացելու փոքր խանութներ: Նրանք

հիմնականում նշեցին նպարեղենի, մրգերի և բանջարեղենի կամ ծաղկի խանութները:

Ամենատիպիկ պատասխանը հետևյալն էր.

«… Ես կցանկանայի բացել փոքր խանութ»:

47-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

«Իմ ամուսինն ունի ծաղկաբուծության փորձ, ուստի ես կցանկանայի բացել ծաղկի խանութ»:

52-ամյա կին հարցվող Արտաշատից

Մնացած 5 ՀՈւԱ-ները նախընտրում էին սպասարկման ոլորտը: Առաջարկված

ծառայությունները ներառում են կարն ու վարսահարդարումը, ինչպես նաև դիզայնի

դպրոցներն ու համակարգչային ակումբները: Տրվեցին հետևյալ պատասխանները.

«Ես կցանկանայի բացել դիզայնի դպրոց»

33-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

«Ես կցանկանայի բացել համակարգչային ակումբ»

18-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

«Ես կցանկանայի բացել վարսահարդարման սրահ»:

56-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

«Ես շատ կցանկանայի կարով զբաղվել»:

57-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Այս խմբում ընդգրկված 23 հարցվողներից `տղամարդիկ որոշակի նախապատվություն

էին տալիս արտադրությանը, մանրածախ առևտրին և ծառայություններին: Կանայք

պարզորոշ կերպով նախընտրում էին սպասարկման ոլորտը և մանրածախ առևտուրը,
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մինչդեռ արտադրությունը հաստատ տեղ չուներ իրենց նախապատվությունների

ցուցակում: Այն անձանց համամասնությունը, որոնք կցանկանային բիզնես սկսել, սակայն

դեռ որոշակի պատկերացում չունեին, թե որ ոլորտում ըստ էության միևնույնն է կանանց

և տղամարդկանց շրջանում:

Այս խմբում ընդգրկված էին ականներից տուժած չորս հարցվող, բոլորն էլ տղամարդիկ:

Նրանք բոլորն էլ հետաքրքրված էին բիզնես սկսելու գաղափարով: Միայն նրանցից մեկը

չկարողացավ անմիջապես մատնանշել մի որևէ հատուկ գործ, չնայած նրան, որ նշեց

նախապատվելի ոլորտը: Որպես բարձրագույն կրթությամբ երիտասարդ նա կցանկանար

ընկերություն հիմնել, օրինակ ծրագրակազմի զարգացման ոլորտում, որը կգրավեր «այն

երիտասարդներին, ներառյալ ՀՈւԱ-ներին, ովքեր կցանկանային իրենց գիտելիքն ու

մտավոր ներուժը ներդնել իրենց երկրի զարգացման մեջ»: (33-ամյա տղամարդ հարցվող

Երևանից):

Ականներից տուժած երկու հոգի շեշտը դրեցին արտադրության վրա`

համապատասխանաբար պոլիէթիլենային տոպրակներ և սնկեր:

Ականներից տուժած չորրորդ հարցվողն ընտրեց սպասարկման ոլորտը, քանի որ նա

«կցանկանար բացել սեղանի թենիսի ակումբ երեխաների համար» (40-ամյա տղամարդ

հարցվող Երևանից):

Պարզ է, որ ՀՈւԱ-ներից շատ քչերն են լուրջ ընդունում իրենց բիզնեսը սկսելու

հնարավորությունը` նույնիսկ կարելի է ասել և ոչ մեկը: Հետևաբար` ոչ մեկն էլ այդ

գաղափարի մասին նախկինում չէր խորհել: Այդ իսկ պատճառով նրանք հարցին

անպատրաստ էին: Սրանով է բացատրվում այն, որ հաճախ նրանք անիրատեսական և

չափազանց փառասիրական գաղափարներ էին արտահայտում կամ համոզված չէին և

չունեին գործարար ծրագրեր:

Պարզ է նաև, որ համեստ ֆինանսական օժանդակությամբ և ՀՈւԱ-ների

ձեռնարկատիրական գործունեությունը հնարավոր դարձնող միջավայրի ստեղծմանն

ուղղված կառավարության ռազմավարությամբ քաջալերվելով` շատ քիչ ՀՈւԱ-ներ

կսկսեն բիզնես և կդառնան հասարակության ֆինանսապես ինքնաբավ և արդյունավետ

անդամներ` նպաստելով տնտեսության աճին և նվազեցնելով ռեսուրսների

սահմանափակությունը, որ պետբյուջեն կարողանում է հատկացնել ՀՈւԱ-ների

բազմաթիվ խնդիրների լուծման համար:
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ՀՈւԱ-ների ձեռնարկատիրական գործունեությանը խոչընդոտող հանգամանքները

ՀՈւԱ-ների ձեռնարկատիրական գործունեության և ինքնազբաղվածության խթանմանն

ուղղված արդյունավետ ռազմավարություն մշակելու համար անհրաժեշտ է

ուսումնասիրել թիրախային խմբի մոտեցումները, նկատառումներն ու զգացմունքներն

այդ ոլորտում իրենց ներգրավման հեռանկարների առնչությամբ (այս հարցման մեջ դա

ցածր տոկոսադրույքով վարկի տրամադրման դեպքում իրենց բիզնեսը սկսելու հարցն էր),

այլև անհրաժեշտ է գնահատել ՀՈւԱ-ների կարծիքները ՀՈւԱ ձեռնարկատերերի կողմից

հանդիպող (իրական կամ այդպիսին ընկալվող) խոչընդոտների մասին:

Այդ հարցը տրվեց բոլոր հարցվող ՀՈւԱ-ներին, և թեև դա պարզ հարց չէր, հարցին

պատասխանողների տոկոսը շատ էր` 44 հարցվող: Միևնույն ժամանակ 17 հարցվող (9

կին և 8 տղամարդ) ասացին, որ չգիտեն կամ դժվարանում են պատասխանել այդ հարցին:

Նրանցից 15-ը 51 տարեկանից բարձր էին: Նրանք չգիտեին, որովհետև չէին մտածել այդ

հարցի շուրջ և (կամ) չունեին համապատասխան փորձառություն: Ինչպես նշեց

հարցվողներից մեկը.

«Ես երբեք չեմ փորձել գործարարությամբ զբաղվել: Ես գաղափար չունեմ այդ մասին»:

57-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

Քսանյոթ հարցվողներ տվեցին մեկ, իսկ երբեմն էլ երկու կամ ավելի պատասխաններ,

որոնցում շոշափվում էին տնտեսական, իրավական, քաղաքական, սոցիալական,

առողջության և այլ ոլորտների խնդիրների լայն շրջանակ: Այդ խնդիրներից շատերն այն

արմատական պատճառներն են, որոնցով պայմանավորված է ձեռնարկատիրական

գործունեություն սկսելու` ՀՈւԱ անկարողությունը կամ ցանկության բացակայությունը:

Վեց հարցվողներ (3 տղամարդ և 3 կին) ասացին, որ ձեռնարկատերերի խնդիրները նույնն

են` անկախ նրանից, թե նրանք հաշմանդամություն ունեն, թե ոչ: Ինչպես նշեց նրանցից

մեկը.

«ՀՈւԱ ձեռնարկատերերն ունեն միևնույն խնդիրները, ինչ բոլոր մյուս ձեռնարկատերերը: Ես ոչ մի
տարբերություն չեմ տեսնում: Դժվար է մարել վարկերը և անել այնպես, որ բիզնեսը եկամտաբեր
լինի»:

36-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

Այլ կերպ ասած.
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«Հաշմանդամության պատճառով խոչընդոտներ չեն առաջանում»:

58-ամյա կին հարցվող Գավառից

Մեկ այլ կին հարցվող հաստատեց, որ.

«ՀՈւԱ ձեռնարկատերերը հատուկ խոչընդոտների չեն հանդիպում, եթե նրանք ունեն իրենց
գործարարության համար անհրաժեշտ գիտելիքն ու հմտությունները»:

61-ամյա կին հարցվող Գյումրիից

Այնուամենայնիվ, չի կարելի հաշվի չնստել հաշմանդամության հետ` որպես բացասական

գործոնի: 4 հարցվողներ (ներառյալ մեկ կին) առարկեցին, որ առկա են առողջության, իսկ

ավելի կոնկրետ հաշմանդամության հետ կապված խոչընդոտներ: Հաշմանդամությունը

նաև բացասական հոգեբանական հետևանքներ ունի ՀՈւԱ ձեռնարկատերերի վրա, քանի

որ նրանք իրենց ճնշված ու անհարմար են զգում: Հարցվողներից մեկը բացատրեց դա մի

փոքր ավելի մանրամասն.

«Ամեն դեպքում ՀՈւԱ ձեռնարկատերն ավելի ճնշված է իրեն զգում քան հաշմանդամություն
չունեցողը, ով կարող է արագ քայլել, հաղորդակցվել մարդկանց հետ, և այլն: Շարժունակության
սահմանափակում ունեցող անձինք ավելի մեծ խնդիրների առաջ են կանգնում, քանի որ շատ
տեղերում բացակայում են թեքահարթակները, որն անհնարին է դարձնում ՀՈւԱ-ի կողմից
ինքնուրույն տեղաշարժվելը: Դա հանգեցնում է ժամանակի կորստի և անհարմարությունների
տեղիք տալիս: Միջանձնային հարաբերություններում ևս առաջանում են որոշակի խնդիրներ: Եթե
ՀՈւԱ-ն իրեն ուրիշ մարդկանց հավասար չի զգում, ապա դա բացասաբար է անդրադառնում իր
գործերի վրա»:

56-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

Այնուամենայնիվ, անկասկած, ինչպես միաբերան փաստեցին հարցվողները, ՀՈւԱ

ձեռնարկատերերի համար թիվ առաջին խնդիրը բարձր հարկերն են: 12 հարցվողներ

նշեցին այդ փաստը (6 կին և 6 տղամարդ): Մեկ տղամարդ հարցվող անփոփ ներկայացրեց

խնդիրը.

«ՀՈւԱ ինքնազբաղ անձինք և ձեռնարկատերերը հարկերի խնդրի առաջ են կանգնում: Եթե
հարկերն ավելի ցածր լինեն, ապա մարդիկ կտեսնեն, որ իրենց բիզնեսը եկամուտ է բերում:
Հարկերը վճարելուց հետո մարդիկ պետք է գումար ունենան, որպեսզի վստահ լինեն, որ կարող են
շարունակել իրենց բիզնեսը: Մարդիկ վարկեր են վերցնում, բայց հարկերի բարձր լինելու
պատճառով իրենց բիզնեսը կորցնում է իր տնտեսական նշանակությունը` նույնիսկ, եթե
առաջարկվում է ցածր տոկոսադրույքով վարկ»:

38-ամյա տղամարդ հարցվող Վանաձորից

Նրան լրացնում է մի կին հարցվող, ով ասում է, որ «հարկերի վճարումը հենց սկզբից

կարող է հանգեցնել սնանկացման»: (52-ամյա կին հարցվող Վանաձորից)

Ինչպես նշեց մեկ այլ հարցվող հարկերը ոչ միայն բարձր են, այլև բազմաթիվ են.
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«Հարկերի հետ կապված խնդիրները բազմաթիվ են, հարկերը չափազանց շատ են: Մարդիկ չեն
կարող աշխատել և պահել իրենց ընտանիքները: Հարկերը պետք է պակասեցվեն»:

63-ամյա կին հարցվող Գավառից

Հաճախ բարձր հարկերը նշվում էին այլ խնդիրների հետ զուգակցված, ինչպիսիք են`

բարձր վարձերը, մատչելի տարածքի բացակայությունը, կաշառակերությունը, անարդար

մրցակցությունը և արտադրված ապրանքների վաճառքի հետ կապված խնդիրները:

Չորս հարցվողներ (2 կին և 2 տղամարդ) որպես խոչընդոտ նշեցին ֆինանսական

ռեսուրսների բացակայությունը` հատկապես նախնական ներդրում կատարելու համար.

«Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայությունը …» (47-ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից) և
«նախնական ներդրում կատարելը խնդիր է»: (52-ամյա կին հարցվող Վանաձորից)

Ընդհանուր առմամբ ինը հարցվողներ նշեցին պետական քաղաքականությունն ու

գործունեությունը որպես զգալի խոչընդոտ ՀՈւԱ ձեռնարկատիրական գործունեության

համար: Սկսենք նրանից, որ ՀՈւԱ-ներից ոմանք փաստեցին, որ չկա պետական

աջակցություն: Ինչպես նշեց հարցվողներից մեկը.

«Այս երկրում ասում են, դուք ինքներդ լուծեք ձեր խնդիրները: Այդ իսկ պատճառով մարդիկ մնում

են իրենց միջոցների հույսին: Չկա որևէ աջակցություն»:

42-ամյա տղամարդ հարցվող Գավառից

Մեկ այլ ՀՈւԱ-ի կարծիքով պետական քաղաքականությունը հեռու է օգնող լինելուց.

«Պետությունը օգնություն չի տրամադրում: Խոչընդոտը հենց ինքը պետությունն է: Դժվար է թե
բանկերից վարկեր ստանալը, թե սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն հիմնելը:
Ես չեմ լսել ՀՈւԱ-ին շնորհվված որևէ արտոնության մասին»:

33-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Ըստ էության ՀՈւԱ ձեռնարկատերերի համար միջավայրը շատ ճնշող է.

«Նրանք թույլ չեն տալիս ձեռնարկատերերին գործարարությամբ զբաղվել. նրանք ամեն կերպ
ճնշում են գործարարներին և շատ բարձր հարկեր սահմանում»:

59 –ամյա կին հարցվող Գյումրիից

Ոչ միայն չեն վերահսկվում բանկերի կողմից սահմանված բարձր տոկոսադրույքները,

այլև խաղադաշտը չի համապատասխանեցվում բոլոր խաղացողների կարիքներին.
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«Վարկերի բարձր տոկոսադրույքները լուրջ խոչընդոտներ են. Փոքր բիզնեսները, որոնք նոր են
բացվել ի վիճակի չեն լինի գոյատևել առկա մրցակցության միջավայրում և, չկարողանալով
շահույթ ստանալ, վերջ ի վերջո կփակվեն …»

59- ամյա տղամարդ հարցվող Գյումրիից

Կառավարությունը քիչ բան է անում գերկարգավորման հետևանքով իրենց

իրավասությունները չարաշահող պաշտոնյաների շրջանում կաշառակերությունը և այլ

անառողջ գործելակերպերը կանխելու առումով.

«Այսօր շատ է վերահսկումը: Եթե ցանկանում ես ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալել քեզ
կայցելի հարկային տեսուչը, հրդեհանվտանգության տեսուչը, տվյալ վարչական շրջանի
ոստիկանության պաշտոնյան, էլեկտրամատակարարման համակարգի աշխատողը և այլն: Եվ
բոլորին էլ պետք է գումար տաս»:

54-ամյա կին հարցվող Վանաձորից

Ականներից տուժածները նույնպես ակտիվորեն անդրադարձան այս խնդրին: ՀՈւԱ-ների

ձեռնարկատիրական գործունեության համար խոչընդոտների մասին խոսող 27

հարցվողներից 7-ն ականներից տուժածներ էին: Նրանցից 5-ը խոսեցին բարձր հարկերի,

խիստ մրցակցության մասին, որոնց պատճառով ՀՈւԱ ձեռնարկատերերը հայտնվում են

իրենց համար անբարենպաստ իրավիճակում, ինչպես նաև ռեսուրսների բացակայության

մասին: Ականներից տուժած 2 այլ հարցվող ավելի խիստ քննադատության ենթարկեցին

պետական մարմիններին: Տղամարդ հարցվողը համարում էր, որ հիմնական խոչընդոտը.

«Պետական մարմինների վերաբերմունքն է, որը հակասում է Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի
դրույթներին, ըստ որի մարդ արարածը, նրա արժանապատվությունը և մարդու իրավունքներն ու
հիմնարար ազատությունները համարվում են գերագույն արժեք: Եվ որ պետությունը
սահմանափակվում է մարդու և քաղաքացու հիմնարար իրավունքներով համարելով դրանք
անմիջականորեն կիրառվող իրավունքներ»:

43-ամյա տղամարդ հարցվող Երևանից

Մինչդեռ կին հարցվողը էլ ավելի պերճախոս էր պետության նկատմամբ իր
քննադատական խոսքում.

«Մենք [ՀՈւԱ-ներս] չենք կարողանում պետությունից վարկի համար գումար ստանալ, որովհետև
չունենք համաստորագրող: Նրանք կարծում են, որ մենք միայն թոշակ ենք ստանում և չենք կարող
մարել վարկը: Բայց շատ դեպքերում մենք ավելի պատասխանատու ենք դուրս գալիս, քան նրանք
ովքեր վերցնում են վարկերը և դիմում փախուստի: Նրանք չպետք է մերժեն մեզ: Մեզ պետք է
վարկեր տրամադրեն: Եթե մենք չկատարենք մեր պարտավորությունները, այդ դեպքում թող
մերժեն: Բայց նրանք մեզ անգամ մի փոքր հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի մենք դուրս գանք
մեր ներկա իրավիճակից: Ոչ ոք, ոչ մի բանկ գործարք չի կատարում մեզ հետ, որովհետև
դատապարտված ենք, որ հայտնվել ենք այս երկրում մեր երեխաների հետ: Ես չգիտեմ, թե ով է
պատասխանատու սրա համար, բայց նրանք շատ մեծ սխալ են գործում մեզ նման մարդկանց նման
վիճակում թողնելով: Պետությունը նույնպես կշահի, քանի որ կկրճատվի աղքատների թիվը: Ինչո՞ւ
պետք է մենք մեզ աղքատ համարենք: Ինչո՞ւ: Սակայն այդպիսին է դառը ճշմարտությունը»:

43-ամյա կին հարցվող Երևանից
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Այս պարբերության մեջ նա առաջ է քաշում հաշմանդամության հիմքերով կանխակալ

վերաբերմունքի և խտրականության, ամրագրված կարծրատիպերի և մերժված

հնարավորությունների հետ կապված շատ կարևոր խնդիրներ:

ՀՈւԱ ձեռներեցության գենդերային կողմերը

Այս հարցը տրվել է հարցված բոլոր 50 ՀՈւԱ-ներին: Նրանց պատասխանները

ներկայացված են ստորև աղյուսակում:

Հարցման մասնակիցներ

Ցանկանում եք արդյո՞ք սովորել նոր արհես տ

(մասնագիտություն) Ընդամենը

Այո Ոչ

Տղամարդիկ 13 13 26

Կանայք 6 18 24

Ընդամենը 19 31 50

Ինչպես տվյալները ցույց են տալիս գրեթե ամեն 5-րդ հարցվող չի կարողացել

պատասխանել հարցին: Հարցվողների կեսն այն կարծիքին էին, որ սեռը որևէ

դերակատարում չի ունեցել: Ընտրանքում ընդգրկված միակ ձեռներեցը նույնպես այդ

կարծիքին էր: Հարցվողներից միայն 6-ը կարծիք հայտնեցին, որ կին ՀՈւԱ ձեռներեցներն

ավելի շատ խոչընդոտների են բախվում, իսկ 10-ը գտնում էին, որ տղամարդ

ձեռներեցներն էին ավելի շատ խոչընդոտների բախվում:

Հարկ է հիշատակել, ինչը նաև երևում է ստորև աղյուսակում ներկայացված տվյալներից,

այն հարցվողները, ովքեր կարծում են, թե ձեռներեցության հարցում սեռը դերակատարում

ունի, նրանք հակված են կարծել, որ իրենց սեռի առաջ ծառացած խոչընդոտները մյուս

սեռի համեմատ ավելի շատ են: Այս միտումն հատկապես նկատելի է տղամարդ

հարցվողների շրջանում:

Հարցման

մասնակիցներ

Ցանկանում եք արդյո՞ք սովորել նոր

արհեստ (մասնագիտություն) Ընդամենը

Այո Ոչ

Տղամարդիկ 13 13 26

Կանայք 6 18 24

Ընդամենը 19 31 50
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Չնայած հարցվողներին հարց չէր ուղղվում, թե ինչու են նրանք այդպես կարծում, սակայն

2-ը (մի տղամարդ և մի կին երկուսն էլ բարձրագույն կրթությամբ ու երկուսն էլ Գյումրիից)

պարզաբանումներ ներկայացրեցին: Տղամարդ հարցվողն հավատացած էր, որ տղամարդ

ՀՈւԱ ձեռներեցներն ավելի շատ խոչընդոտների են առնչվում, քանի որ «նրանց շրջանում

ձեռներեցներն ավելի շատ են և նրանք ավելի ակտիվ են, քան կանայք» (59-ամյա

տղամարդ հարցվող Գյումրիից): Մյուս կողմից էլ, կին հարցվողը նկատեց, որ կին ՀՈւԱ

ձեռներեցների համար խոչընդոտներն ավելի շատ են, քանի որ նրանք «որպես կին

առանձնակի վստահություն չեն ներշնչում բիզնես գործընկերներին» (61-ամյա կին

հարցվող Գյումրիից):

Այսպիսով, հարցվողների միայն մեկ երրորդն է կարծում, որ ձեռներեց ՀՈւԱ-ների առաջ

ծառացած խոչընդոտների պարագայում սեռը որևէ նշանակություն ունի: Այդ

հարցվողների մեծ մասն այն կարծիքին էր, որ ձեռներեցության հետ կապված հենց իր

սեռի ներկայացուցիչներն են ավելի շատ խոչընդոտների հանդիպում:
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III. ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ

Մայրաքաղաք Երևանում և Հայաստանի 4 մարզերում անցկացված հարցումը էական էր

ՀՈւԱ-ների զբաղվածության/աշխատանքով ապահովման հարցերի վերաբերյալ

ընկալումների ու տեսակետների լայն շրջանակը շահագրգիռ 3 կողմերի (ՀՈւԱ-ներ,

գործատուներ և ԶԿ ներկայացուցիչներ) շրջանում վերհանելու և սույն զեկույցում

ներկայացնելու համար:

Ինչպես աշխարհի ցանկացած այլ երկրում22, Հայաստանում ևս ՀՈւԱ-ների գերակշիռ

մասը ցանկանում են լինել ակտիվ ու գործուն քաղաքացիներ և հասարակության կողմից

ընդունվել որպես հավասար ու արժանանալ հավասար վերաբերմունքի, չնայած

իրականում նրանց տնտեսական ակտիվությունն ավելի պակաս է, քան

հաշմանդամություն չունեցող անձանց ակտիվությունը և ավելի մեծ է այն

հավանականությունը, որ նրանց մեծ մասը գտնվեն աղքատության շեմից ներքև23: Թեպետ

նրանք պետական ու ոչ-պետական կառույցներից ակնկալում են և կարիք ունեն ստանալ

ավելի մեծ սոցիալական ու բժշկական օգնություն, սակայն այնուհանդերձ կամենում են

իրենց իսկ ջանքերով բարելավել իրենց սոցիալ-տնտեսական դրությունը: Ուստի նրանք

ձգտում են կատարել վարձու աշխատանք, լինել ինքնազբաղ աշխատողներ կամ զբաղվել

ձեռներեցությամբ:

Տնտեսական համատեքստում տեղ գտած վերջին փոփոխությունները հանգեցրել են

աշխատաշուկայում ՀՈւԱ-ների համար առկա հնարավորությունների նվազեցման՝

դրանով իսկ մեծացնելով հաշմանդամների գործազրկության մասնաբաժինը, ինչը

նկատելի է շատ երկրներում, այդ թվում նաև՝ զարգացած երկրներում24: Չնայած

պետական քաղաքականությունը միտված է իրավիճակի բարելավմանը, սակայն

հարցման տվյալները ցույց են տալիս, որ հարցվողների գնահատմամբ, դա բավարար

խթան չի ապահովում ՀՈւԱ-ների աշխատանքի ապահովման գործում: Բացի այդ,

հարցված ՀՈւԱ-ներից ու գործատուներից քչերն էին տեղյակ ԶՊԾԳ-ի կողմից

22 Տես՝ Հաշմանդամության մասին միջազգային զեկույց. Ժնև. ԱՀԿ և ՀԲ, 2011թ., էջ 235
23 2012թ. վերջին Հայաստանի նվազագույն սպառողական զամբյուղը կազմում էր 52.000 ՀՀ դրամ (Հայաստանի
Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2012 թվականի հունվար-դեկտեմբերին. Երևան, ԱՎԾ, 2013,
էջ 254). Ընտրանքում ներառված ՀՈւԱ-ների 3/5-ի մոտ տնային տնտեսության միջին ամսական եկամուտը
կազմում էր 25.000-80.000 ՀՀ դրամ, 1/5-ինը՝ 80.000-120.000 ՀՀ դրամ, իսկ մնացած 1-5-ինը՝ 120.000 ՀՀ դրամից
ավել:
24 Տես՝ Անաշխատունակություն, հաշմանդամություն և աշխատանք. անջրպետների վերացում.
բացահայտումների համադրական վերլուծություն ՏՀԶԿ երկրների վերաբերյալ. Փարիզ, ՏՀԶԿ, 2010թ., էջ 68
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իրականացվող ծրագրերից, որոնք ուղղված են ՀՈւԱ-ների զբաղվածության խթանմանը,

աջակցությանն ու դյուրացմանը:

Հարցման բացահայտումները ցույց են տալիս, որ ոչ բոլոր գործատուներն են աշխատում

ԶԿ-ների հետ, սակայն երբ աշխատում են, իրենց «գործընկերային հարաբերությունները»

գնահատում են որպես բավարար կամ անգամ լավ: Միաժամանակ, հարցված ՀՈւԱ-ների

կարծիքով ԶԿ-ները ՀՈւԱ-ների աշխատանքի տեղավորման հարցում լավագույն դեպքում

համեստ դեր են խաղում՝ հաշվի առնելով իրավասությունների սահմանափակ շրջանակը,

ներկայիս տնտեսական միջավայրը և աշխատաշուկայի իրավիճակը, գործատուների և

հասարակության շրջանում գերակայող գաղափարներն ու կարծրատիպերը, եթե նշելու

լինենք գործոններից սոսկ մի քանիսը:

Հարցման բացահայտումները նաև հակված են ի ցույց դնել, որ աստիճանաբար

ամրապնդվում են սոցիալապես պատասխանատու տնտեսավարման և հասարակության

շրջանում դրական իմիջ ձևավորելու գաղափարները:

ՀՈւԱ զբաղվածության հարցերի հետ կապված մանրամասն եզրահանգումներ

ներկայացվում են ստորև.

ՀՈւԱ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԸ

 ՀՈւԱ-ները ցանկանում են ավելի բարեհաճ վերաբերմունքի արժանանալ պետական

ու ոչ-պետական կառույցների կողմից: Նրանք ակնկալում են, որ Ազգային ժողովի և

Կառավարության կողմից կլինեն տնտեսական խթաններ ավելացնելու տնտեսական

հնարավորությունները ՀՈւԱ-ների համար: Թիվ մեկ գերակայությունն

աշխատատեղերի ստեղծումն է: ՀՈւԱ-ները միանձայն կոչ են անում այդ կառույցներին

ձեռնամուխ լինել աշխատատեղերի ձևավորմանն՝ անկախ այն հանգամանքից այդ

կառույցներն ունեն համարժեք կարողություններ կամ դա անելու առաքելություն:

 ՀՈւԱ-ների համար անհրաժեշտ են ավելի արդյունավետ միջոցներ, որոնք

կբարելավեն աշխատավայրի պայմաններն ու կապահովեն աշխատանքի

շարունակականություն ու առաջխաղացում կարիերայում: Ինչպես տեսնում ենք

հարցման տվյալներից, քվոտան դիտարկվում է որպես ՀՈւԱ համար աշխատանք

ապահովելու ու դրանք պահելու գործիք: Գործատուների ու ԶԿ-ների

ներկայացուցիչների գնահատմամբ նույնպես անհրաժեշտ է քվոտային համակարգ
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(այլ միջոցներին զուգահեռ) ՀՈւԱ-ների համար, որպեսզի կտրուկ բարելավվեն ՀՈւԱ-

ների զբաղվածության հնարավորությունները:

 Ականներից տուժածները, ովքեր ՀՈւԱ-ների շարքում առանձին խումբ են,

մասնավորապես ընդգծեցին աշխատավայրի հարմարեցման և ՀՈւԱ-ների

աշխատանքային իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության հարցերը:

 Քանի որ աշխատանքի ապահովման երաշխավորման արդյունավետ

ինստիտուցիոնալ ու իրավական մեխանիզմները դեռ քիչ են, եթե ընդհանրապես

այդպիսիք կան, ապա ընդունելու ու հավասար վերաբերմունք ցուցաբերելու

մշակույթը լրացուցիչ կարևորություն է ձեռք բերում՝ արմատացած կարծրատիպերն ու

հասարակության խտրական վերաբերմունքը հաղթահարելու գործում:

 ՀՈւԱ-ների կողմից շեշտադրվում է հետևողական քաղաքականության միջոցով

աջակցվող և մեկտեղված զբաղվածության ապահովումը, որտեղ ի թիվս այլոց, ՀՈւԱ-

ների համար առկա աշխատանքային նախաձեռնությունները վստահելի են և կայուն ,

ինչպես նաև ապահովում են խթաններ գործատուների կողմից ՀՈւԱ-ներին

աշխատանքի ընդունելու համար:

 Մյուս կողմից, ականներից տուժածներն ավելի հակված էին տնտեսական

գործունեության, մասնավորապես՝ բիզնես մեկնարկելու, քան հարցմանը մասնակցած

մյուս ՀՈւԱ-ները: Նաև, նոր արհեստ սովորելու ցանկություն հայտնողների ցուցանիշն

ականներից տուժածների շրջանում զգալիորեն ավելի բարձր էր, քան ընդհանուր

հարցվածների միջին ցուցանիշը:

 ՀՈւԱ-ների շրջանում մեծանում է այն գիտակցումը, որ լավ կրթությունն անշուշտ

առանցքային գործոն է աշխատանք գտնելու համար, հատկապես տեղական

աշխատաշուկայի կարիքներից բխող տեխնիկական ու մասնագիտական

(արհեստագործական) կրթությունը:

 Միաժամանակ, հարցված ՀՈւԱ-ների միայն մեկ երրորդն է պատրաստակամություն

հայտնել սովորել նոր արհեստ/մասնագիտություն, ընդ որում այստեղ նկատելի է

գենդերային հստակ տարբերություն, մասնավորապես՝ նման ցանկություն հայտնած

կանանց թիվը երկու անգամ պակաս է տղամարդկանց թվից: Ականներից տուժածները

ևս ունեն մասնագիտական ուսուցման ու վերապատրաստման հատուկ ծրագրերի

կարիք, որը հիմնականում չի բավարարվում: Նրանք համարժեք կրթության ու

հմտությունների բացակայությունն առանձնացրեցին որպես ՀՈւԱ զբաղվածությանը

խոչընդոտող գործոն:
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ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ

Հարցման արդյունքում վեր հանվեցին որոշակի գերակա վերաբերմունքային և

միջավայրային ու որոշ առումով ինստիտուցիոնալ25 խոչընդոտներ, որոնք առնչվում են

ՀՈւԱ-ների զբաղվածության հարցերի հետ

 Գործատուների ու աշխատանքային ընկերների վերաբերմունքը ՀՈւԱ-ների հանդեպ,

ինչպես նաև անհրաժեշտ հարմարությունների պահանջների ու ծրագրերի մասին

չիմացությունը, մնում է որպես աշխատավայրի ինտեգրման հարց:

 Գործատուներին ու ԶԿ ներկայացուցիչները համաձայնում են, որ գործատուների

կողմից ՀՈւԱ-ների ընկալումը որպես պարտավորություն և ոչ որպես գնահատելի

աշխատուժ հանդիսանում է զբաղվածության լուրջ խոչընդոտ:

 Ըստ հարցված ՀՈւԱ-ների՝ աշխատանքի ընդունելու գործատուի դժկամության հետ

մեկտեղ զբաղվածության համար ամենանշանակալի խոչընդոտներ են առողջական

խնդիրները և աշխատատեղերի բացակայությունը: Մյուս կողմից էլ տեղական

համայնքներում հարմար աշխատանքի բացակայությունը, հովանավորչությունը,

տարիքը և ընդհանուր առմամբ աշխատատեղերի բացակայությունը հանդիսանում են

«ետ պահող» գործոններ (այսինքն՝ գործոններ, որոնցով բացատրվում է, թե ինչու

ՀՈւԱ-ներն աշխատանք չեն փնտրում):

 Այս գործոններն աշխատանքային հնարավորությունների և նպաստավոր պետական

քաղաքականության բացակայութան հետ մեկտեղված մյուս խոչընդոտներից ու

գործոններից մեծ կշիռ ունեն: Այդ է պատճառը, որ հարցվողներից շատ քչերն են

հիշատակել հասանելի տրանսպորտային միջոցների բացակայությունը, շենքերի ու

փողոցների ֆիզիկական հասանելիության հետ կապված խնդիրները (անվասայլակի

թեքահարթակների, վերելակների, մայթեզրի թեքությունների, երթևեկության

ձայնային ազդանշանների բացակայությունը և այլն) և հարմարությունների

բացակայությունն աշխատավայրում:

 ՀՈւԱ-ները տեղյակ են, որ երբ լավ վարձատրվող աշխատանք գտնելու

հնարավորությունները սահմանափակ են, ձեռներեցությունը դառնում է

25 Թեպետ Հայաստանում չկան օրենքներ, որոնցով խտրականություն է հանդես բերվում ՀՈւԱ-ների հանդեպ,
սակայն որոշ գործատուների փաստացի կանոնակարգերն ու գործելակերպերը, ինչպես տեսնում ենք
հարցման բացահայտումներում, աշխատուժի կազմում բացառում են ՀՈւԱ-ներին: Այս բացառումը կարող է
դրսևորվել ուղղակի, անուղղակի կամ թաքնված խտրականության տեսքով: Հարցվողները բազմիցս նշել են
ՀՈւԱ-ներ աշխատանքի ընդունելու գործատուների դժկամության մասին (ինչն առնվազն թաքնված
խտրականության դրսևորում է):
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աշխատատեղ ունենալու այլընտրանք ու տնտեսական գործունեության մեջ

ներգրավվելու հնարավորություն: Ընտրանքում ներառված ՀՈւԱ-ների կեսը

պատրաստ են փոքր բիզնես հիմնել, եթե իրենց տրվի ցածր տոկոսադրույքով վարկ:

Մնացած կեսը չի հիմնի բիզնես՝ պայմանավորված նպաստավոր միջավայրի

(հանգեցնում է խիստ մրցակցության ու բազմաթիվ բիզնես ձեռնարկների

ձախողմանը) և իրավական դաշտի բացակայությամբ և բանկերի հանդեպ եղած

վախով:

 Խոսելով ձեռներեցության զարգացումը սահմանափակող գործոնների մասին

ականներից տուժածների կողմից որպես առավել ակնհայտ գործոններ հիշատակվել

են անարդարացի վերաբերմունքը, հավասար մրցակցության չապահովումը և

դատական համակարգի կողմնակալությունն ու անարդարացիությունը: Այլ կերպ

ասած, նրանք ոչ միայն նշեցին նպաստավոր միջավայրի ու օրենսդրական դաշտի

մասին, ինչպես մյուս ՀՈւԱ-ները, այլ նաև քննադատեցին հնարավորությունների

հավասարությունը մերժող քաղաքականությունն ու պրակտիկան:

 ՀՈւԱ ձեռներեցների համար մեկ այլ խոչնդոտող գործոն են հարկերը (բարձր ու

բազմատեսակ), ուռճացված վարձավճարները, տարածքի բացակայությունը,

կոռուպցիան, անարդարացի մրցակցությունը և արտադրանքի իրացման հետ

կապված խնդիրները և ֆինանսական միջոցների բացակայությունը, հատկապես

առաջնային ներդրման համար:

 ՀՈւԱ-ների կողմից պետական քաղաքականությունն ու պրակտիկան ընկալվում է

որպես ձեռներեցության լուրջ խոչընդոտ, քանզի դրանք ձևավորում են «ճնշող

միջավայր»: Նրանց կարծիքով Կառավարությունը բավարար ջանքեր չի գործադրում

իրենց պաշտոնեական դիրքը չարաշահող պաշտոնյաների շրջանում կոռուպցիոն ու

այլ անառողջ գործելաոճերը վերացնելու ուղղությամբ:

* * *

Ինչ վերաբերում է այն միջոցներին, որոնք առանցքային կարող են լինել ՀՈւԱ-ների

զբաղվածության խոչընդոտները վերացնելու հարցում, ապա ՀՈւԱ-ները որպես առավել

արդյունավետ միջոց առանձնացնում են երաշխավորված աշխատատեղերի սահմանումը

և օրենսդրական փոփոխությունները, որոնց հաջորդում են ՀԿ-ների կամ այլ

կազմակերպությունների կողմից ցուցաբերվող աջակցությունը, ՀՈւԱ-ների

իրազեկության բարձրացմանն ուղղված և հատուկ պետական ծրագրերը, որ
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երաշխավորում են աշխատատեղեր ՀՈւԱ-ների համար: Աշխատատեղերի ստեղծման ու

աշխատանքով ապահովման մասով համակարծիք լինելով հանդերձ, գործատուներն ու

ԶԿ ներկայացուցիչներն ավելի նրբանկատ դիրքորոշում են առաջարկում՝ նշելով, որ

պարտադրանքն ամենևին էլ լավագույն քաղաքականությունը չէ և որ ֆինանսական

խթանները կարող են այդ առումով առավել լավ ու արդյունավետ լինել:

ՀՈւԱ-ՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԿՈՂՄԵՐԸ

Հարցման արդյունքներն հստակորեն մատնացույց են անում հաշմանդամության

ասպարեզում ևս գենդերային տարբերություններ ու անջրպետներ կան, մասնավորապես՝

զբաղվածության հարցերի հետ կապված: Դրանից նաև բխում է, որ չնայած

Հաշմանդամների իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի վավերացմանը և ՀՀ

գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի ընդունմանը, հետևողական ու

հասցեական պետական քաղաքականություն այս ոլորտում դեռ բացակայում է:

Աշխատաշուկայում ՀՈՒԿ ինտեգրմանն ուղղված ջանքերը դեռ բավարար չեն:

Իրավիճակն առավել սրվում է այն առումով, որ ՀՈՒԿ-երը կրկնակի խտրականության են

ենթարկվում, և որպես կին, և որպես հաշմանդամ:

Թեպետ ստորև ներկայացվող եզրակացությունները չեն ներառում զբաղվածության

ոլորտում գործող գենդերային պրակտիկայի ու իրողությունների հետևանքների ողջ

շրջանակը, սակայն բավականին խոսուն են.

 Հարցման տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում, ինչպես և այլ երկրներում

հաշմանդամություն ունեցող կանանց (ՀՈՒԿ) աշխատելն ավելի քիչ հավանական

է, քան տղամարդկանցը.

 Ոչ-ՀՈւԱ կանանց նման ՀՈՒԿ-երն առավել շատ ներգրավված են

վերարտադրողական տնտեսության մեջ.

 Հարցման տվյալները գալիս են հաստատելու ՄԱԿ-ի այն վիճակագրությունը, որ

ՀՈՒԿ շրջանում աղքատության գծից ներքև գտնվողներն ավելի շատ են, քան

հաշմանդամ տղամարդկանց շրջանում26.

 ՀՈւԱ-ների մեկ երրորդից քիչը և հարցված գործատուներից ու ԶԿ

ներկայացուցիչներից գրեթե ոչ մեկը չի հավատում, որ կա գենդերային

26 Մարդկային զարգացման զեկույց Հայաստան, խոչընդոտների հաղթահարում. շարժունություն և
զարգացում, ՄԱԶԾ, 2009թ.
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խտրականություն ՀՈւԱ-ներին աշխատանքի ընդունելու և աշխատանքը

պահպանելու հարցում.

 Կին հարցվածները նշեցին, որ տղամարդկանց համեմատ ավելի շատ են բախվում

սոցիալական մերժման ու մեկուսացման խնդրին զբաղվածության հետ կապված ու

տնտեսական կյանքում.

 Տղամարդ ՀՈւԱ-ների գնահատմամբ առողջական խնդիրները, աշխատատեղերի

բացակայությունն ու գործատուների կողմից ՀՈւԱ-ներ աշխատանքի ընդունելու

դժկամությունը հանդիսանում են ՀՈւԱ զբաղվածության ամենանշանակալի

խոչընդոտները: Այնուհանդերձ, այս խնդիրները որպես խոչընդոտ նշած հարցված

կանանց տեսակարար կշիռը կտրուկ ցածր է տղամարդ հարցվածների

ցուցանիշից:

 Տղամարդ ՀՈւԱ-ներն ավելի շատ են հակված սեփական բիզնես սկսել, քան

կանայք: Նրանց նախընտրած ոլորտն արտադրությունն է, մինչդեռ կին ՀՈւԱ-ները

նախապատվություն տալիս են ծառայությունների ոլորտին ու մանրածախ

առևտրին:

 Եվ վերջապես, ՀՈւԱ իրավունքների ու նրանց համար առկա

հնարավորությունների մասին չիմացությունը, ինչպես նաև ՀՈՒԿ զբաղվածության

ու ձեռներեցության աջակցման պետական ծրագրերի մասին սուղ

տեղեկատվությունն այն խոչընդոտների շարքում են, որոնք սահմանափակում են

աշխատաշուկայում ու հասարակական կյանքում ՀՈՒԿ-երի մասնակցությունն ու

ինտեգրումը:
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IV. ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

Ուսումնասիրության ներքո անհատական հարցազրույցների հիման վրա ձևավորված

տվյալները կարող են օգտագործվել հիմնական որոշում կայացնողների կողմից

քաղաքականության ձևավորման ու դրա իրականացման գործընթացն առավել

արդյունավետ դարձնելու նպատակով՝ դրանով իսկ կյանքի կոչելով ՀՈւԱԻ կոնվենցիայի

ներքո ստանձնած պարտավորությունները:

Ներկայացվող առաջարկությունները բխում են Հաշմանդամություն ունեցող անձանց

իրավունքների մասին կոնվենցիայից ու ՀՀ կառավարության ստանձնած միջազգային

պարտավորություններից, ինչպես նաև համապատասխան ազգային փաստաթղթերով

նախանշված գերակայություններից:

Ստորև ներկայացվող առաջարկները խմբավորված են ըստ երեք հիմնական ոլորտների,

այն է` օրենսդրական, տնտեսական և կրթություն ու իրազեկում:

Օրենսդրական ոլորտ / նպաստավոր միջավայր

 Ապահովել, որ ՀՈւԱ-ներին առնչվող ազգային օրենսդրությունն ու հայեցակարգային

դաշտն ամբողջությամբ մարմնավորեն ՀՈւԱԻ կոնվենցիայով սահմանված

համընդհանուր սկզբունքները, ինչպիսիք են՝ խտրականություն չդնելը, հավասար

վերաբերմունքը և հավասար հնարավորությունը, ազատ ընտրված ու ընդունված

աշխատանքի միջոցով ապրուստը հոգալու հնարավորություն ունենալու իրավունքը,

գենդերային հավասարությունը և լիակատար մասնակցությունն ու ներառումը

հասարակական կյանքում: Կիրառել և գործարկել հաշմանդամության

հատկանիշներով խտրականություն չդնելու սկզբունքն առավել խիստ ու

հետևողական ձևով՝ ուշադրություն կենտրոնում ի թիվս այլ հարցերի ունենալով ՀՈւԱ

զբաղվածության վերաբերմունքային, միջավայրային և ինստիտուցիոնալ

խոչընդոտները.

 Ձևավորել նպաստավոր քաղաքականության միջավայր բոլոր շահագրգիռ կողմերի

համատեղ ու համակարգված ջանքերով առաջ մղելու ՀՈւԱ զբաղվածության խնդիրը

որպես միանշանակ գերակայություն և հարցի շուրջ ձեռք բերել հասարակության

աջակցությունը.

 Մշակել առաջիկայում ընդունվելիք Հաշմանդամություն ունեցող անձանց

իրավունքների պաշտպանության ու սոցիալական ներառման մասին օրենքին
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համահունչ արդյունավետ քաղաքականության շրջանակ՝ խորհրդակցելով ու

գործակցելով բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ.

 Ապահովել ՀՈւԱ-ների մասնակցությունը բոլոր մակարդակի որոշումների կայացման

գործընթացներում քաղաքացիական հասարակության իրենց կազմակերպությունների

միջոցով.

 Շեշտադրել պետական կառույցների կողմից օրինակ ծառայելու կարևորությունն

ավելի շատ ՀՈւԱ-ներ աշխատանքի ընդունելով այդ կառույցներում, այդ թվում

«դրական խտրականության» քաղաքականության միջոցով (օրինակ՝ քաղծառայության

առանձին մրցույթի անցկացում ՀՈւԱ-ների համար և այլն).

 Ապահովել, որ սոցիալական, իրավունքների վրա հիմնված հաշմանդամության մոդելի

հանդեպ հանձնառությունն առավել հետևողականորեն արտացոլվի օրենսդրության,

քաղաքականության, ծրագրերի ու գործելակերպերի մեջ՝ ՀՈւԱ-ների համար

ստեղծելու նպաստավոր ու ներառական սոցիալ-մշակութային ու ֆիզիկական

միջավայր.

 Ինտեգրել գենդերային հավասարության չափումը ՀՈւԱ զբաղվածությանն առնչվող

բոլոր օրենքներում, քաղաքականության փաստաթղթերում և ծրագրերում. գնահատել

ՀՈւԱ-ներին առնչվող ծրագրերի մշակումն, իրականացումը և ազդեցությունը

գենդերային տեսանկյունից.

 Պետական քաղաքականությամբ վերապահել ավելի մեծ դերակատարում

սոցիալական օժանդակության մեխանիզմներին ու ծրագրերին և ապահովել

սոցիալական ապահովության արդյունավետ մեխանիզմներ ՀՈւԱ-ների առավել մեծ

պաշտպանության համար.

 Ուրվագծել, իրականացնել, մշտադիտարկել և գնահատել նոր համընդգրկուն

ծրագրերը, որ ուղղված են ՀՈւԱ զբաղվածության համար նպաստավոր միջավայր

ստեղծելուն և/կամ դրան օգնելուն.

 Ներդնել ու գործարկել շինարարական ավելի խիստ ստանդարտներ, նորմեր ու

կանոններ, որոնցով ՀՈւԱ-ների համար շենքերի ֆիզիկական հասանելիությունը

կդառնա պարտադիր պայման, որի ապահովման պարագայում միայն կտրվեն

շինարարական թույլտվություններ.

 Ներառել տրասնպորտային ծախսերի գործակից քաղաքականության

փաստաթղթերում, ծրագրերում ու մյուս նախաձեռնություններում, քանի որ անգամ
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վարձու աշխատանք ունենալու դեպքում ՀՈւԱ-ների վաստակը համեստ է և նրանք

հազիվ թե կարողանան հոգալ տրանսպորտային ծախսերը.

 Ապահովել գործող օրենքների, ստանդարտների, նորմերի և կանոնակարգերի

պատշաճ գործարկումն ու իրականացումը:

Տնտեսական

 Ուսումնասիրել ՀՈւԱ զբաղվածության հետ կապված լավագույն համաշխարհային

փորձն ու քաղած դասերը՝ դրանք կիրառելու նպատակով (օրինակ՝ «սոցիալական

ձեռնարկատիրության» փորձը):

 Վերականգնել նախկինում կիրառվող, սակայն դադարեցված այն պրակտիկան, երբ

մրցութային հիմունքներով աշխատանք գտնելու չնչին շանսեր ունեցող կամ շանսեր

ընդհանրապես չունեցող ՀՈւԱ-ների համար (օրինակ՝ տեսողական ու լսողական

խաթարումներ ունեցողներ) ձևավորվում էին առանձնացված/արտոնյալ

աշխատատեղեր.

 Առավել խթանել ու խորացնել ՀՈւԱ-ների առանձնացված/արտոնյալ զբաղվածության

արդյունավետությունը, այդ թվում ՀՈւԱ զբաղվածության դյուրացմանն ուղղված

տարբեր ծրագրերի, օրինակ՝ ՀՈւԱ-ների համար պահվող աշխատատեղերի, ՀՈւԱ

աշխատավարձերի մասնակի փոխհատուցման, հարկային արտոնությունների,

արհեստակցական ուսուցման և այլ մեխանիզմների արդյունավետությունը.

 Մշակել ՀՈՒԿ-երի ինքնազբաղվածությունը և ձեռներեցությունը խթանող հատուկ

ծրագրեր

 Մեծացնել ՀՈւԱ-ների համար աշխատատեղի հարմարեցման և դրական

խտրականության ծրագրերի շրջանակն ու քանակը.

 Ապահովել, որ սոցիալական ապահովության ներքո աշխատող ՀՈւԱ-ները չհայտնվեն

«պատժված» կարգավիճակում, այսինքն` նրանց մերժվի հասանելիք թոշակների ու

նպաստների վճարումը, քանի որ նպաստավոր միջավայրը նաև ենթադրում է ՀՈւԱ-

ների համար վերացնել վարձու աշխատանք (բացառությամբ նշանակալի վարձու

աշխատանքի) կատարելն ապախրախուսող միջոցները.

 Նվազեցնել աշխատող ՀՈւԱ-ների հարկերը.

 Մշակել և իրականացնել ավելի շատ ու ավելի նպատակային հասցեական ծրագրեր,

որոնք կնպաստեն կոնկրետ ՀՈւԱ կարիքներից բխող ձեռներեցությանն ու

ինքնազբաղությանը (այդ թվում՝ կազմակերպական օգնություն, և օգնություն

թույլտվությունների, լիցենզիաների ստացման հարցում)
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- նվազեցնել ինքնազբաղ կամ անհատ ձեռներեց ՀՈւԱ-ների հարկերը

- դյուրացնել ինքնազբաղ կամ անհատ ձեռներեց ՀՈւԱ-ներին ցածր տոկոսով

վարկերի տրամադրումը.

 Իրազեկել ԲՍՓԳ անձնակազմին աշխատաշուկայում ՀՈւԱ ինտեգրման

ժամանակակից գործելակերպերի մասին, որպեսզի վերացվեն ՀՈւԱ աշխատանքային

հնարավորությունների մասով այն սահմանափակումները, որոնք բխում են ՀՈւԱ

վերականգնման ու զբաղվածության առաջարկների ներքո սահմանվող

զբաղմունքների/աշխատանքների նեղ շրջանակից.

 Ապահովել Զբաղվածության տարածքային կենտրոնների հասանելիությունը՝ այդ

գրասենյակները տեղափոխելով շենքերի առաջին հարկեր, այդ թվում նոր ներդրված

սոցիալական ծառայությունների համալիր կենտրոններ կամ գոնե ապահովել

թեքահարթակներ և պատշաճ գործող վերելակներ այն շենքերում, որտեղ

տեղակայված են ԶԿ-ները.

 Սկսել աստիճանական անցում դեպի հաշմանդամների կարիքներին հարմարեցված և

հասանելի հանրային տրանսպորտ՝ ՀՈւԱ-ների զբաղվածության

հնարավորությունները մեծացնելու նպատակով.

 Խրախուսել գործատուների կողմից (հատուկ մշակված ՀՈւԱ փոխադրման աջակցման

պլանների ու ծրագրերի միջոցով) իրենց ՀՈւԱ աշխատողների համար տրանսպորտի

ապահովումը (պետական աջակցությամբ ձեռք բերելով հատուկ հարմարեցված

մեքենաներ, մասամբ հոգալով վառելիքի ու պահպանման ծախսերը և այլն).

 Խրախուսել մասնավոր տրանսպորտային ընկերություններին (ֆինանսական և այլ

խթանների միջոցով) գործարկել ՀՈւԱ-ների համար հասանելի տրանսպորտային

միջոցներ:

Կրթություն ու իրազեկում

 Առավել խթանել շուկայում պահանջարկված ու տեղին գիտելիքների ու

հմտությունների ապահովումը և ֆինանսավորման ու խրախուսման տեսանկյունից

առավել մեծ ուշադրություն բևեռել ՀՈւԱ-ների մասնագիտական և

արհեստագործական կրթությանը և աշխատանքին զուգահեռ ուսուցմանը

(հմտությունների ուսուցման նշանակալի բաղադրիչով), որը կմեծացնի նրանց
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մրցունակությունը բաց աշխատաշուկայում ու կավելացնի վարձու աշխատանքի

անցնելու նրանց հնարավորությունները.

 Ուսումնասիրել, փորձարկել և գնահատել ՄԿՈՒ նորարարական մոտեցումներն ու

մեխանիզմները, որ այլ երկրներում կիրառվում են ՀՈւԱ-ների համար, հատկապես

պիլոտային ծրագրերի միջոցով (օրինակ՝ «աշխատանքով ապահովում, ապա

վերապատրաստում» արհեստագործական հմտությունների ապահովման

խոստումնալի մոդելը կարող է գալ փոխարինելու «վերապատրաստում և

աշխատանք» ավանդական մոդելին).

 Շեշտել գենդերային ասպեկտների կարևորությունը ԶՊԾԳ-ի և ԲՍՓԳ-ի

աշխատանքներում, հատկապես ՀՈՒԿ-երի նկատմամբ կրկնակի խտրականությունը

բացառելու նպատակով.

 Գործատուներին իրազեկ դարձնել/պատրաստել նաև կարծրատիպերի,

կանխակալության ու ապատեղեկատվության հետևանքով ձևավորված

խոչընդոտների վերացմանն ուղղված քաղաքականության միջոցով.

 Ձեռնարկել հետևողական ջանքեր (հեռանկարային) գործատուների, գործընկերների և

հասարակության շրջանում պայքարելու կարծրատիպերի ու կանխակալ

վերաբերմունքի դեմ՝ ներառելով լրատվամիջոցներին ու եկեղեցին.

 Բարելավել իրավիճակը մեծացնելով ՀՈւԱ-ների իրազեկվածությունը՝ ՀՀ

օրենսդրությամբ իրենց վերապահված արտոնությունների ու հնարավորությունների

մասին.

 Ամրապնդել ՀԿ-ների (հատկապես հաշմանդամների հարցերով զբաղվող

կազմակերպությունների) ինստիտուցիոնալ կարողությունները շահապաշտպան

գործունեության ու ՀՈւԱ-ներին ծառայությունների մատուցման ասպարեզներում (այդ

թվում արհեստակցական ուսուցում).

 Վերհանել հաջողված պատմություններ և տարածել դրական փորձն ու արդյունավետ
գործելակերպը:

* * *

Ի վերջո, պետք է ստեղծել լայն իրավասություններով օժտված աշխատանքային խումբ՝

ապահովելու առավել սերտ համագործակցություն պետական գերատեսչությունների,

գործարար հատվածի և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների

միջև՝ զբաղվածության ոլորտում ՀՈւԱ-ների առաջ ծառացած խնդիրների լուծման հետ

կապված վերոհիշյալ առաջարկների իրականացումն արագացնելու նպատակով:
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