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‹‹Խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում. 
այլընտրանքային խնամքի, ընտանիքի 
աջակցության և ներառական կրթական 

ծառայությունների ընդլայնում›› 
(2014-2019թթ.) ծրագիր

Սույն գրքույկը պատրաստվել է 2016թ.-ին Ամերիկայի 
ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զար-

գացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով: Գրքույկի 
բովանդակության համար պատասխանատու են միմիայն հե-
ղինակ  ները և այն պարտադիր չէ, որ արտահայտի ԱՄՆ ՄԶԳ 

կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:



 

2

Հարց 1. Ի՞նչ է խնամատարությունը: 

Խնամատարությունը կյանքի դժվարին իրավիճակում 
հայտնված երեխային այլ ընտանիքում խնամք և դաս տիա
րա կություն տրամադրելն է: Խնամատար ընտանիքը իրա
վասու մարմինների կողմից ընտրվում, հաշվառվում, վերա
պատ րաստվում և որակավորվում է՝ որոշակի ժամկետով 
ստանձ նելով երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը մինչև 
երեխայի կենսաբանական ընտանիքի հետ վերամիավորումը 
կամ խնամատարության կիրառման հիմք հանդիսացող վի
ճակի փոփոխումը: 

Հարց 2. Խնամատարության ի՞նչ տեսակներ կան: 

Ըստ խնա մատարության նոր հայեցակարգի, խնամատար 
ըն տա նիքներն, ըստ բնույթի, լինում են ՝

1. ընդհանուր
2. մասնագիտացված
3. ճգնաժամային
4. արձակուրդային:

Ճգնաժամային խնամատարությունը նշանակվում է մինչև 
մեկ ամիս ժամկետով, անհրաժեշտության դեպքում՝ ևս մեկ 
ամսով երկարացնելու հնարավորությամբ:

Ճգնաժամային խնամատար ընտանիքը կարող է ընտրվել՝
 9 երեխայի ծնողների կամ միակ ծնողի ծանր հիվանդության 

դեպքում, 
 9 երեխայի ծնողների կամ միակ ծնողի կալանավորման, 

կալանքի կամ ազատազրկման դատապարտման դեպքում, 
եթե պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու որոշում չի 
կայացվել,

 9 եթե երեխային պետք է անհապաղ հեռացնել նրա ծնո
ղից (ծնողներից), եթե վերջինս իր գործողությամբ կամ 
անգործությամբ, երեխայի կյանքի կամ առողջության համար 
իրական լուրջ վտանգ է առաջացնում, 
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 9 տարերային կամ տեխնիկածին աղետի հետևանքով երե
խայի ծնողների կամ միակ ծնողի համար անհնարին է 
իրականացնել կամ ապահովել երեխայի խնամքը և դաս
տիա րակությունը,

 9 եթե ծնողը (ծնողները) հոգ չի տանում երեխայի մասին, այդ 
թվում՝ չի ապահովում նրա համար պատշաճ խնամք և 
դաստիարակություն՝ նրա անձի լիարժեք զարգացումն ապա
հովելու նպատակով,

 9 երբ ծնողներն առանձին են ապրում և հարկ է որոշում 
կայացնել երեխայի բնակության վայրի վերաբերյալ, և 
ծնողները չեն եկել համաձայնության այդ հարցի շուրջ:

Ընդ որում, եթե երեխայի մերձավոր ազգականը (ազ
գա կանները) գրավոր հայտնել են երեխայի խնամքը և դաս
տիարակությունը ստանձնելու համաձայնություն, ապա առաջ
նորդվելով երեխայի լավագույն շահով, երեխան խնա մա
տարության հանձնվում է այդ մերձավոր ազգականին (ազ
գականներին): Ճգնաժամային խնամատարությունը հա մար վում 
է անցումային փուլ, որի ընթացքում պետք է որոշվի երեխայի 
հետագա խնամքի ձևը, ժամկետներն ու պայմանները:

Արձակուրդային խնամատար ընտանիքները նախա տես
ված են անընդմեջ կամ շաբաթական մի քանի օր, այդ թվում՝ 
ոչ աշխատանքային` տոնական ու հիշատակի և հանգստյան 
օրերի համար: 

Արձակուրդային խնամատարությունը նախատեսվում է 
ծնո    ղին (ծնողներին) կամ խնամակալներին աջակցելու՝ դա ս 
տիա րակության դժվարություններ, առողջական խնդիրներ 
կամ հաշմանդամություն ունեցող, հատուկ խնամքի կարիք 
ունեցող երեխաների խնամքը և դաստիարակությունը հոգալու 
և կազմակերպելու նպատակով կամ երեխայի խնամքի և դաս
տիարակության հետ կապված այլ խնդիրներ ունեցող ծնողին 
(ծնողներին) կամ խնամակալներին աջակցելու նպա տակով: 
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Մասնագիտացված խնամատար ընտանիքը  նախատեսվում 
է այն դեպքերում, երբ գործ ունենք հաշմանդամություն, ծանր 
առողջական խնդիրներ, դաստիարակության դժվարություններ 
ունեցող, հոգեկան կամ վարքի խանգարումով, խորը սթրես 
ապրած (տրավմայի ենթարկված) երեխաների, ինչպես նաև ան
չափահաս մայրերի և նրանց երեխաների խնամատարության 
հետ: Դա խնամատարության հատուկ տեսակ է: 

Եթե վերը թվարկված խնամատարության տեսակները կի
րառելի չեն, ապա ընտրվում է ընդհանուր խնամատարությունը:

Խնամատարությունը դասակարգվում է նաև ըստ դրա 
տևո ղության՝ երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ, այսինքն 
վերը թվարկված խնամատարության տեսակները կարող են 
լինել ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ, 
բացառությամբ ճգնա  ժամային խնամատարության, որը միշտ 
կարճաժամկետ է:

Կարճաժամկետ խնամատարությունը կիրառվում է մինչև մեկ 
տարի ժամկետով:

Երկարաժամկետ խնամատարությունը կիրառվում է մեկ տա
րի և ավել ժամկետով:

Հարց 3. Ո՞վ կարող է դառնալ խնամատար ծնող:

Խնամատար ծնողներ կարող են լինել Հայաստանի Հանրա
պետության տարածքում բնակվող Հայաստանի Հանրապետու
թյան չափահաս քաղաքացիները, բացառությամբ՝

 9 դատարանի կողմից անգործունակ կամ սահմանափակ գոր
ծունակ ճանաչված անձանց

 9 ամուսինների, որոնցից մեկին դատարանը ճանաչել է ան գոր
ծունակ կամ սահմանափակ գործունակ

 9 դատական կարգով ծնողական իրավունքներից զրկված կամ 
ծնողական սահմանափակ իրավունքներով անձանց

 9 օրենքով իրենց վրա դրված պարտականությունները ոչ պատ
շաճ կատարելու պատճառով խնամակալի (հոգաբարձուի) 
պարտականություններից հեռացված անձանց 
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 9 նախկին որդեգրողների, եթե որդեգրումը դատարանով վե
րաց վել է նրանց մեղքով.

 9 այն անձանց, որոնք առողջական վիճակի պատճառով չեն 
կարող իրականացնել ծնողական իրավունքներ

 9 այն անձանց, որոնք չունեն մշտական բնակության վայր, 
ինչպես նաև այնպիսի բնակելի տարածություն, որը հա
մապատասխանում է սանիտարական և տեխնի կական սահ
մանված պահանջներին.

 9 այն անձանց, որոնք այդ պահին ունեն դատվածություն մարդու 
դեմ ուղղված կամ հասարակական կարգի և բարոյականության 
դեմ ուղղված ծանր կամ առանձ նապես ծանր հանցագործու
թյան համար 

Հարց 4. Ո՞ր դեպքում/դեպքերում երեխան կարող է խնա
մատարության հանձնվել: 

Խնամատար ընտանիքում խնամատարության կարող 
է հանձ նվել միայն առանց ծնողական խնամքի մնացած 18 
տարին չլրացած երեխան՝ ում միակ ծնողը կամ ծնողները՝

1. մահացել են

2. զրկվել են ծնողական իրավունքներից

3. ճանաչվել են անգործունակ

4. խուսափում են իրենց ծնողական պարտականությունը պատշաճ 
կատարելուց

5. դատարանի որոշմամբ ճանաչվել են անգործունակ

6. դատարանի կողմից ճանաչվել են մահացած կամ անհայտ 
բացակայող

7. կամ համարվում են փաստացի առանց ծնողական խնամքի 
մնացած: 
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Հարց 5. Որո՞նք են որդեգրության և խնամատարության 
տարբերակների միջև տարբերությունները:  

Որդեգրության և խնամատարության միջև մի շարք սկզ բուն  
քային տարբերություններ կան: Այսպես,

 9 որդեգրության պարագայում որդեգրողները և որդե գր ված  ները 
ձեռք են բերում ծնողների և զավակների համար օրենքով նա
խատեսված իրավունքներ և պար տա կանություններ, իսկ խնա
մատարության դեպ քում՝ երեխան համարվում է խնամատար 
ընտանիքի հոգեզավակը, իսկ ծնողական իրա վունքները 
շարունակում է ստանձնել կեն  սաբանական ընտանիքը: 

 9 Որդեգրության դեպքում երեխայի որդեգիր ծնողները կարող 
են փոխել նրա անունազգանունը, իսկ խնամատար ծնողները՝ 
չեն կարող: 

 9 Որդեգրությունը երեխայի՝ ընտանիք տեղավորման հիմ 
նարար լուծում է, իսկ խնամատարությունը՝ ժամա նա կավոր: 
Խնամատարության պարագայում երեխայի և կենսաբանական 
ընտանիքի միջև կապը պահպանվում է, ավելին՝ խրախուսվում 
է երեխայի վերադարձը կենսա բանական ընտանիք: Այն 
պարագայում, երբ, երեխան, տարաբնույթ հանգամանքներից 
ելնելով, չի կարող ապրել իր կենսաբանական ընտանիքում, 
խնամատարությունը կարող է լավագույն այլընտրանքներից 
մեկը լինել, որպես զի երեխան ապրի ընտանեկան պայ ման
ներում:   

 9 Եվս մեկ առնաձնահատկություն. որդեգրության պա րա   գայում 
երեխային ընտրում է ընտանիքը, իսկ խնա մա  տարության 
դեպքում՝ երեխայի համար ընտրվում է հա մա պատասխան 
ընտանիք (հաշվի առնելով երեխայի կարիքները և խնամատար 
ծնողների կողմից ակնկալվող խնամքի ու դաստիարակության 
հնարավորությունները): 
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Հարց 6. Որո՞նք են որդեգրության և խնամատարության 
տարբերակների միջև տարբերությունները:  

Ըստ գործող օրենսդրության՝ մինչև 18 տարեկան: 

Հարց 7. Վճարվու՞մ է խնամատար ընտանիքը, և եթե 
այո, որքա՞ն է վճարվում երեխայի խնամքի և դաս տիա
րակության համար:  

Այո, խնամատարությունը նույն մասնագիտական աշխա
տանքն է, ինչ որ խնամքի տրամադրումը մանկատներում և 
այլ հաստատություններում:  Տարբերությունն այն է, որ երե
խան հանձնվում է մասնագետի խնամքին` ընտանեկան պայ
մաններում: Եվ քանի որ մասնագիտական աշխատանք է, 
հետևաբար՝ նաև վճարվում է: 

Խնամատարության համար տրվող ամսական ամսական 
վճարը մոտավորապես 130140 հազար դրամ է կազմում` հաշվի 
առնելով երեխայի տարիքը, առողջական վիճակը և այլն: 

Երեխային խնամելու և դաստիարակելու համար խնամատար 
ծնողին (ծնողներին) տրամադրվող ամսական դրամական մի
ջոցները վճարվում են յուրաքանչյուր ամսվա սկզբին՝ մինչև այդ 
ամսվա 5ը:

Երեխային խնամելու և դաստիարակելու համար խնա մա
տար ծնողի համար հաշվարկվում է աշխատանքային ստաժ: 

Հարց 8. Արդյո՞ք հայտ և համապատասխան փաս տա
թղթեր ներկայացնելը բավարար է խնամատար ըն տա նիք 
գրանցվելու համար: 

Ոչ, դա միայն առաջին փուլն է: Ըստ նախագծի, խնա
մատար ընտանիք դառնալու համար հայտը ստանալուց հետո 
սո ցիա լական ծառայության մասնագետները կատարում են 
դիմու մատուի կենսապայմանների, ընտանեկան մթնո լոր տի և 
պոտենցիալ ծնողների հնարավորությունների ուսում նա սիրու
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թյուն: Այնուհետև թեկնածու ծնողները ստա  նում են ան հրաժեշտ 
խորհրդատվություն, վերա պատ   րաստումներ և այդ ամենի 
հիման վրա դրական եզրակացություն ստանալու պա րագայում 
գրանցվում են՝ որպես «թեկնածու ծնողներ»:

Հարց 9. Ինչպե՞ս է խնամատար ծնողն ընտրում երեխային: 

Խնամատարության կարևոր առանձնահատկությունն այն է, 
որ խնամատար ծնողները չեն ընտրում երեխային, այլ երեխայի 
համար են ընտրվում հարմար ծնողներ:  Անշուշտ, խնամատար 
ծնողները նախապես ծանոթանում են խնամատարության 
հանձ նվող երեխաների պատմությանը, նրանց խնդիրներին, 
տեղեկանում են նրա և նրա ընտանիքի կյանքին վերաբերող 
բոլոր կարևոր հանգամանքներին` մինչև երեխայի ընդունումը 
ընտանիք: 

Հարց 10. Արդյո՞ք հնարավոր են վճարումների ուշացումներ:
2008 թվականից պետությունը վարձատրում է խնամատար 

ծնողներին երեխաների խնամքի և դաստիարակության համար: 
Մինչ այժմ տևական ուշացումներ չեն գրանցվել, պարզապես 
տարեսկզբին պայմանագրերը թարմացնելիս հնարավոր է՝ 
մի փոքր ուշացումներ լինեն: Երեխային խնամելու համար 
խնամատար ծնողին տրամադրվող ամսական դրամական 
միջոցները վճարվում են ՀՀ պետական բյուջեից՝ խնամատար 
ծնողի բնակության վայրի Մարզպետարանների ընտանիքի, 
կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության 
բաժնի, իսկ Երևան քաղաքում՝ Երևանի քաղաքապետարանի 
կողմից: 

Հարց 11. Որտե՞ղ կարելի է դիմել` խնամատար ծնող դառ
նալու համար հայտը ներկայացնելու համար։ 

Երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը ընտանիքում 
կազմակերպելու ցանկություն ունեցող անձը  խնամատար  ծնող
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դառնալու հնարավորության մասին եզրակացություն ստանալու 
նպատակով կարող է դիմում գրել իր բնակության վայրի մարզ
պետարանի, իսկ Երևանում` Երևանի քաղաքապետարանի 
աշխատակազմ կամ զանգահարել/այցելել Երեխաների աջակ
ցության կենտրոն հիմնադրամ (Հասցե՝ ք. Երևան, Կ. Ուլնեցի 64, 
հեռ.՝ (060) 54 01 50, (080) 06 11 11): Դիմումին կցվում են`

1. անձնագրի պատճենը
2. տեղեկանք բնակության վայրից` բնակարանային պայ

մանների և ընտանիքի կազմի մասին
3. տեղեկանք աշխատավայրից` զբաղեցրած պաշտոնի և 

աշխատավարձի չափի մասին (աշխատելու դեպքում)
4. ամուսնության վկայականի պատճենը (եթե ամուսնացած է)
5. բժշկական փաստաթուղթ այն մասին, որ խնամատար       

ըն տանիք դաստիարակության համար երեխա վերցնել 
ցան կացող անձը (անձինք) չի տառապում (չեն տառա
պում) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2005 թվականի մայիսի 5ի N 517Ն որոշմամբ 
հաստատված ցանկում ներառված հիվանդություններից 
որևէ մեկով

6. ամուսիններից մեկի կողմից երեխա դաստիարակության 
վերցնելու դեպքում մյուս ամուսնու գրավոր համաձայնու
թյունը` բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:

Հարց 12. Արդյո՞ք զավակ չունեցող ծնողները կարող են 
լինել խնամատար ծնողներ: 
Խնամատար ընտանիքների ընտրության չափորոշիչները 

որևէ արգելք չեն դնում նմանատիպ ընտանիքների համար:  
Սակայն պահանջները նույնն են բոլոր ծնողների համար` 
անկախ սեփական զավակներ ունենալու հանգամանքից. թեկ
նածու ծնողները պետք է անցնեն գնահատումներ, վերա պատ
րաստումներ, ստանան խորհրդատվություն և այլն և դրական 
եզրակացության պարագայում միայն կարող են դառնալ խնա
մատար ընտանիք:
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Հարց 13.  Մեր համայնքում մի ընտանիք կա, որը պահում է 
իր բարեկամի ծնողազուրկ 3 անչափահաս երեխաներին, 
նա կարո՞ղ է խնամատար ընտանիք ձևակերպվել: 

Նույն իրավիճակն այստեղ է. որևէ սահմանափակում 
չկա: Մասնագետը մանրամասն ուսումնասիրում է, թե արդյո՞ք 
պոտենցիալ խնամատար ընտանիքը ի վիճակի է խնամելու 
այդ երեխաներին, արդյո՞ք բնակարանի պայմանները բավա
րարում են բոլոր երեխաներին խնամելու համար, արդյոք 
դաստիարակության և խնամքի մեթոդները ընդունելի մա
կարդակի վրա են  և, իհարկե գնահատվում է  նաև այդ ըն
տանիքի ֆինանսական հնարավորությունները, ինչպես նաև 
սո վորելու պատրաստակամությունը և ըստ այդմ, կայացվում 
է որոշում:  Եթե երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների խնա
մակալությունը սահմանվի և նրանց՝ կենսաթոշակ ստանալու 
իրավունքը ապահովվի, ապա յուրաքանչյուր երեխայի համար 
ընտանիքը յուրաքանչյուր ամիս կստանա 80 հազար ՀՀ դրամ:  
Որպես առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 
ապաստանած ընտանիք, կարող է քննարկվել նաև նպաստ 
համակարգում ընդգրկելու հարցը:

Հարց 14. Իսկ ի՞նչ պետք է լինի երեխայի հետ, երբ լրանա 
նրա 18 տարին: 

Խնամատարության տեղի փորձից ելնելով՝ ոչ մի երեխա 
չի լքել խնամատար ընտանիքին` 18 տարեկանը լրանալուց 
հետո: Պաշտոնապես երեխային (երեխաներին) խնամատար 
ընտանիքում խնամք ստանալու և դաստիարակվելու նպա
տակով հանձնում են մինչև նրա չափահաս դառնալը՝ 
պայմանագրով նախատեսված ժամկետով։ Անհրաժեշտության 
դեպքում խնամքը և դաստիրակությունը կարող է տրամադրվել 
նաև հոգեզավակի տասնութ տարեկանը լրանալուց հետո՝ 
պետության կողմից տրամադրվող հետխնամքի աջակցության 
տեսքով: 
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Հարց 15. Երեխայի՝ խնամատար ընտանիքում տեղա
վորվելուց հետո՝ հարմարման ժամանակահատվածում, 
խնամատար ծնողը իրավունք ունի՞ արտահերթ ար ձա
կուրդ խնդրելու և արդյո՞ք դա վճարվում է: 

Օրենքը նախատեսում է միայն հետծննդյան արձակուրդ։ 
Եթե խնամատար ծնողը խնամատարության է վերցրել նորածին 
երեխա, ապա կարող է:   

Հարց 16. Արդյո՞ք ուրիշի երեխա խնամող ընտանիքները 
մեխանիկորեն կարող են համարվել խնամատար:

Ուրիշի երեխա խնամելու փաստը կարևոր հանգամանք 
է, սակայն ոչ բավարար` խնամատար ձևակերպվելու համար: 
Խնամատար ծնող ձևակերպվելու համար անհրաժեշտ է, որ 
ծնողներն անցնեն բոլոր անհրաժեշտ փուլերը` գնահատման, 
գրանցման, վերապատրաստման, խորհրդատվության և այլն:

Հարց 17. Արդյո՞ք երեխայի հարազատը/բարեկամը կարող 
է դառնալ երեխայի համար խնամատար և ոչ թե խնամակալ 
ծնող:

Խնամատարությունը վճարովի ծառայություն է, որը չպետք 
է փոխարինի խնամակալությանը: Կարելի է բացառություն անել 
միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխայի դեպքում: 

Հարց 18. Արդյո՞ք խնամակալության հանձնված երեխային 
կարելի կլինի ձևակերպել «խնամատար երեխա» և 
ակնկալել վճարում պետության կողմից այդ խնամքի 
դիմաց: 

Գործող օրենսդրությամբ հնարավոր չէ, սակայն խնամակալ 
ծնողները և խնամակալության հանձնված երեխաները կարող 
են օգտվել տարաբնույթ աջակցող ծառայություններից` ինչպես 
խնամատության տրված երեխաները: 
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Հարց 19. Արդյո՞ք կենսաբանական ընտանիքն իրավունք 
ունի իմանալ խնամատար ընտանիքի հասցեն և այլ 
տվյալներ:

Իհարկե, ունի: Երեխային խնամատար ընտանիք հանձ 
նելը չի սահմանափակում կենսաբանական ծնողի՝ իր երե
խայի հետ կապ պահպանելու իրավունքը, եթե նա չի զրկվել 
ծնողական իրավունքներից և եթե դա բխում է երե խա
յի լավագույն շահից: Սակայն այցելությունները երե խա  
յին պետք է կազմակերպել այնպես, որ չխաթարվի խնա
մա   տար ընտանիքի նորմալ առօրյան: Այն դեպքում, երբ 
կենսաբանական ծնողները համագործակցող են և խնդիրներ 
չեն առաջացնում երեխաների համար, խրախուսվում է նրանց 
հետ հանդիպումները, ավելին՝ խնդիրները վերանալու կամ 
մեղ մանալու պարագայում երեխան կարող է վերադառնալ 
կենսաբանական ծնողի մոտ` առանց օտարանալու նրանից: 
Մինչդեռ այն դեպքում, երբ հանդիպումները խնդրահարույց 
են, կոնֆլիկտային, ինչպես նաև երեխային վնասում են, ապա 
հանդիպումները կազմակերպվում է խնամատարությունը վե
րահսկող մասնագետի ուղեկցությամբ և ներկայությամբ: 

Հարց 20. Արդյո՞ք երեխային (երեխաներին) ընտանիք 
հանձնելու մասին պայմանագիրը կարող է վաղաժա մ
կետ լուծվել: 

Դաստիարակության համար երեխային (երեխաներին) 
ըն   տանիք հանձնելու մասին պայմանագիրը կարող է վա
ղաժամկետ լուծվել խնամատար ծնողների նախա ձեռնությամբ, 
հարգելի պատճառների (հիվանդություն, ըն տա նեկան կամ 
գույքային դրության փոփոխում, երեխայի (երեխաների) հետ 
փոխըմբռնման բացակայություն, երե խա ների միջև բախումներ 
և այլն) առկայության դեպքում, ինչպես նաև խնամակալության 
և հոգաբարձության մարմնի նախա ձեռ նությամբ՝ խնա մա
տար ընտանիքում երեխային (երե խաներին) պահելու, դաս
տիարակելու և կրթության համար ան բարենպաստ պայ մաններ
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առա ջանալու կամ երեխային (երեխաներին) ծնողներին վե
րա դարձնելու կամ երեխային (երե խաներին) որդեգրելու դեպ
քերում։

Հարց 21. Ինչի՞ն պետք է ծառայի պետության կողմից 
տրված գումարը երեխայի խնամքի և դաստիարակության 
համար:  

Խնամատար ծնողին (ծնողներին) յուրաքանչյուր ամիս 
վճարվում են դրամական միջոցներ՝ երեխային խնամատար 
ընտանիք խնամքի և դաստիարակության հանձնելու մասին 
պայ մանագրում նշված բանկային հաշվեհամարին փո
խանցում կատարելու միջոցով՝ երեխայի ապրուստը հոգալու, 
երե խային խնամելու համար անհրաժեշտ անձնական հի
գիե  նայի պարագաների, կենցաղային իրերի, հագուստի, կո
շիկի, անկողնային պարագաների, սննդի, դեղորայքի, խա
ղալիքների, խաղերի, գրքերի և գրենական պիտույքների և այլնի 
ձեռքբերման, ջեռուցման, լուսավորության, ջրմուղկոյուղու և 
այլ կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարման համար:  

Հարց 22. Որքա՞ն հաճախ է վերահսկող մասնագետը 
այցելելու խնամատար ընտանիքին:

Խնամատար ընտանիքների հետ հանդիպումներն ու այցե
լություններն իրականացվում են վերահսկողությունն առա վել 
արդյունավետ դարձնելու, երեխայի լավագույն շահը պաշ տ
պանելու և խնամատարությունը պատշաճ մակարդակով կազ
մակերպելու նպատակով:

Ըստ խնամատարության նոր նախագծի, խնամատար 
ընտանիք կարող են այցելել հսկողություն իրականացնող 
անձինք հետևյալ պարբերականությամբ`
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1. ճգնաժամային և արձակուրդային խնամատար ըն տա
նիքում` առնվազն շաբաթը մեկ, բայց ոչ ավել քան երեք անգամ, 

2. ընդհանուր խնամատար ընտանիքում` առնվազն ամիսը 
մեկ, բայց ոչ ավել քան երեք անգամ, 

3. մասնագիտացված խնամատար ընտանիքում` առնվազն 
ամիսը երկու, բայց ոչ ավել քան հինգ անգամ:

Հարց 23. Արդյո՞ք խնամատար ընտանիքները երեխային 
հանրապետությունից դուրս տանելու իրավունք ունեն, 
թե՞ ոչ:

Ինչպես արդեն նշվել է վերևում, խնամատար ընտանիքը 
չունի այն իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչն ունի 
կենսաբանական կամ որդեգիր ծնողը: Այդպիսով, խնամատար 
ընտանիքը երեխային հանրապետությունից դուրս տանելու 
իրավունք չունի՝ առանց պատկան մարմինների թույլտվության: 
Դա կարող է կազմակերպել միայն կենսաբանական ընտանիքը 
կամ երեխայի պաշտոնական խնամակալը:

Հարց 24. Որքա՞ն է երեխայի՝ խնամատար ընտանիքում 
մնալու տևողությունը: 

Երեխայի՝ խնամատար ընտանիքում մնալու տևողությունը 
կախված է յուրաքանչյուր երեխայի դեպքից՝ սկսած 24 ժամից, 
մինչև 18 տարեկանը լրանալը։ 24 ժամի պարագայում գործում 
է ճգնաժամային խնամատարությունը, որը կսկսի գործել ՀՀ 
ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններն ու լրացումներն 
ընդունելուց հետո: 

Հարց 25. Արդյո՞ք քույրերեխա պարտադիր է, որ գտնվեն 
նույն խնամատար ընտանիքում:

Արգելվում է եղբայրներին ու քույրերին առանձին խնամատար 
ընտանիքներ հանձնելը, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե դա 
բխում է նրանց շահերից:
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Հարց 26. Եթե խնամատարության վերցնելուց հետո 
երեխան չի հարմարվում, կարո՞ղ է խնամատար ծնողը մեկ 
այլ երեխա խնդրել։ 

Այո, իրավիճակները տարբեր են: Հնարավոր է, որ երեխան 
տարբեր պատճառներից ելնելով չի ցանկանում շարունակել 
ապրել այդ ընտանիքում։ Այս պարագայում խնամատար 
ընտանիքում կարող է տեղավորվել մեկ այլ երեխա։  

Հարց 27. Եթե խնամատար ծնողը երեխայի հետ կապված 
որևէ խնդիր է ունենում, ո՞ւմ կարող է դիմել: 

Խնամատար ընտանիքները երեխայի հետ կապված 
խնդիրների պարագայում կարող են դիմել իրենց տա
րածքային սոցիալական ծառայության աշխատողներին` դեպք 
վարողներին, ինչպես նաև Խնամակալության և հոգա բար
ձության հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին:

Հարց 28. Արդյո՞ք խնամատար ընտանիքում սեփական 
երեխաների առկայությունը կամ նրանց թիվը էական 
նշանակություն ունի խնամատարության համար: 

Անշուշտ, նշանակություն ունի այնքանով, որ ընտանիքն 
ի վիճակի լինի խնամատարության հանձնված երեխային 
ապա հովել անհրաժեշտ տարածքով, գույքով և վերը նշված 
այլ անհրաժեշտ իրերով և պարագաներով, ինչպես նաև կա
րողանա տրամադրել ուշադրություն, ջերմություն և սեր։

Հարց 29. Ի՞նչ նշանակություն ունի ընտանիքի կենսա
մակարդակը՝ խնամատար ծնող դառնալու իրավունքի 
ընձեռման հարցում:
Խնամատար ընտանիքը պետք է ունենա մշտական բնա

կության վայր, լինի տնտեսապես կայուն և ունենա բավարար 
եկամուտներ, որպեսզի երեխայի կարիքների համար պե
տության կողմից տրամադրվող աջակցությունը կարողանա 
օգտագործել երեխայի կարիքների բավարարման նպատակով:
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 Հարց 30. Եթե ամուսիններից յուրաքանչյուրն աշխա
տում է, իրավունք ունե՞ն խնամատար ծնող դառնալու:

Այո, եթե աշխատելը չի խանգարում խնամատար ծնող
ներին՝ պատշաճ կերպով կազմակերպելու երեխայի խնամքը և 
դաստիարակությունը։

Սույն գրքույկը պատրաստվել է 2016թ.-ին Հայ օգնության 
ֆոնդի «Երեխաների աջակցության կենտրոն»  

հիմնադրամի կողմից:



ԽՆԱՄԱՏԱՐ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Հաճախ տրվող հարցեր  
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