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Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից  5

 ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱԾԽՄ Ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մա ցած (ե րե խա)
ԱՀԿ  Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյուն
ԱՍՀՆ Աշ խա տան քի և սո ցի ա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն 
ԵՊ Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյուն
Ը ԿԵ ԻՊԲ Ըն տա նի քի, կա նանց, ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բա ժին 
ԽՀՀ Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղով
Կ ԴԻԳ Կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում գտն վող (ե րե խա)
ՀՀ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն
ՀԿ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն
ՀՕՖ Հայ օգ նու թյան ֆոնդ
ՁԻ ԱՀ Ձեռք բե րո վի ի մու նային ան բա վա րա րու թյան հա մախ տա նիշ 
ՄԻ ԱՎ Մար դու ի մու նային ան բա վա րա րու թյան վի րուս
ՄԱԿ Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան
ՍԱՏԳ/Բ Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան տա րած քային գոր ծա կա լու թյուն/ բա ժին
ՔԾ Քնն չա կան ծա ռա յու թյուն
INSPIRE Seven strategies for Ending Violence Against Children
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 ԵՐ ԿՈՒ ԽՈՍՔ   

Յու րա քան չյուր ե րե խա ա ռողջ և բռ նու թյուն նե րից զերծ կյան քի ի րա վունք ու նի. այս դրույ թը կար ծես 
հա մընդ հա նուր հա մա ձայ նու թյան ա ռար կա է: Այ նու ա մե նայ նիվ, աշ խար հում յու րա քան չյուր տա րի մի լի ո
նա վոր ե րե խա ներ դառ նում են ֆի զի կա կան, սե ռա կան և հու զա կան բռ նու թյուն նե րի զոհ, տա ռա պում այդ 
եր ևույ թի շատ հա ճախ, ան դար ձե լի հետ ևանք նե րից: 

Ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյան կի րառ ման դեպ քե րի մեծ մա սը չի բա ցա հայտ վում և չի գրանց վում: 
Մնա լով չբա ցա հայտ ված և ար ձա գանք չս տա նա լով` բռ նու թյան հետ կապ ված տրավ ման ու նե նում է գրե թե 
չվե րա կանգն վող բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն: Բազ մա կի և կրկն վող բռ նու թյու նը զգա լի ո րեն մե ծաց նում 
է հա վա նա կա նու թյու նը, որ ե րե խա նե րի ու դե ռա հաս նե րի մոտ կզար գա նան մի շարք բա ցա սա կան հու
զա կան (է մո ցի ո նալ), հո գե բա նա կան և վար քային դրս ևո րում եր, ո րոնք հե տա գա յում կա րող են լր ջո րեն 
խե ղա թյու րել կամ սահ մա նա փա կել ան ձի ձևա վոր ման և զար գաց ման բնա կա նոն ըն թաց քը: Մեծ հաշ վով 
բռ նու թյու նը վնա սում է ո ղջ հա սա րա կու թյան բա րե կե ցու թյա նը: 

Ա ռող ջա պա հու թյան, կր թու թյան, սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, ե րե խա նե րի խնամ քի ու պաշտ պա
նու թյան ո լոր տի աշ խա տա կից նե րը (այլ խոս քով՝ ե րե խա նե րի հետ ա ռնչ վող մաս նա գետ նե րը) նշա նա կա լի 
դե րա կա տա րում ու նեն ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան խնդ րի լուծ ման հար ցում` բռ նու թյան կան խար գե
լու մից մինչև հա մար ժեք ա ջակ ցու թյան կազ մա կեր պու մը: Մաս նա գետ նե րը ա ռնչ վում են այն պի սի ի րա
վի ճակ նե րի հետ, ե րբ ծնող նե րի սե փա կան չլուծ ված խն դիր նե րը լր ջո րեն ան դրա դառ նում են ե րե խա նե
րի խնամ քի ո րա կի և նրանց հան դեպ վե րա բեր մուն քի վրա, ի նչ պես նաև այն պի սի ի րա վի ճակ նե րի, ե րբ 
ի րենց` ե րե խա նե րի խն դիր նե րը կա րող են հան գեց նել հա տուկ պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան: 
Ը ստ է ու թյան, ե րե խայի պաշտ պա նու թյու նը ե րե խա նե րի և ըն տա նիք նե րի հետ ա ռնչ վող ցան կա ցած ծա
ռա յու թյան գոր ծու նե ու թյան ան բա ժան մաս նիկն է, ի սկ ե րե խա նե րի և ըն տա նի քի խն դիր նե րով զբաղ վող 
մաս նա գետ նե րը ե րե խա նե րի հան դեպ վատ վե րա բեր մուն քի, բռ նու թյան և ան տես ման կան խար գել ման ու 
նման ի րա վի ճակ նե րի բա ցա հայտ ման հար ցում ա ռաջ նային դե րա կա տար ներն են: Ո ւս տի նշ ված մաս նա
գետ նե րի/ պա տաս խա նա տու նե րի զի նու մը հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րով և տե ղե կու թյուն նե րով կօգ նի 
ի րենց աշ խա տան քը կա տա րել պատ շաճ կոմ պե տեն տու թյամբ` ճա նա չե լու բռ նա րարք նե րը և հա մար ժեք 
ար ձա գան քե լու նման ի րա վի ճակ նե րին: 

Ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան եր ևույ թը կա րող է  մեկ նա բան վել տար բեր կերպ, ը ստ այդմ էլ ար ձա
գանք ներն ու պա տաս խան նե րը կա րող են տար բեր լի նել:  Նման ի րա վի ճա կը բա վա կա նին բար դաց նում 
է մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քը: Այս պես, մար դու ի րա վուն քի հան դեպ հար գան քի վրա հիմ ված ներ
կայիս մո տե ցում ե րը որ դեգր վել են նաև մեր ե րկ րի կող մից և ար տա ցոլ վել օ րենսդ րա կան դաշ տում: Թեև 
օ րենսդ րա կան դաշ տը բա վա կա նա չափ հիմ քեր է տա լիս պաշտ պա նե լու ե րե խա նե րին նրանց ի րա վունք
նե րի ոտ նա հար ման պա րա գա յում, այ նու ա մե նայ նիվ ա վան դույթ նե րը, կարծ րա տի պե րը, փոր ձի, ի նչ պես 
նաև գի տե լիք նե րի ան բա վա րա րու թյու նը լր ջո րեն խո չըն դո տում են մաս նա գետ նե րին՝ ի րա կա նաց նե լու այդ 
աշ խա տանք նե րը: Հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րի, սո ցի ա լա կան տեխ նո լո գի ա նե րի և մե խա նիզմ
նե րի ստեղծ ման և մաս նա գետ նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման պա րա գա յում մի այն հնա րա վոր կլի նի 
ի րա պես պաշտ պա նել ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից: Ո ւս տի կար ևոր է մաս նա գետ նե րին գի տե լիք նե րով 
զի նու մը և նրանց գի տե լիք նե րի ժա մա նակ առ ժա մա նակ նո րա ցու մը` տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րին 
և գի տապ րակ տիկ նոր մո տե ցում ե րին հա մա հունչ: Ա հա այս նպա տա կին է ու ղղ ված սույն ձեռ նար կը, ո րի 
նախ նա կան տար բե րա կը ստեղծ վել է 2010 թվա կա նին  Սեյվ դը չիլդրեն Հայաստանի կող մից՝ ԵՄ և ԲՀՀ 
կող մից ֆի նան սա վոր վող « Մի ա վոր վենք հա նուն ե րե խա նե րի, փր կենք ա պա գան» Ծա ռա յու թյան/ կազ մա
կեր պու թյան շր ջա նակ նե րում1։ 

Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյամբ զբաղ վող մաս նա գետ նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մանն ու ղղ ված 
սույն ձեռ նար կը ե րկ րորդ լրամ շակ ված աշ խա տու թյունն է։ Այն նա խա տես ված է ե րե խա նե րի պաշտ պա նու
թյան ո լոր տի մաս նա գետ նե րի և «Ե րե խա նե րին բռ նու թյու նից պաշտ պա նու թյան» թե մայով վե րա պատ րաս

1 Ձեռնարկի հեղինակային կազմում են՝ Միրա Անտոնյանը, Արտակ Խաչատրյանը, Արմեն Բեջանյանը, Նարինե 
Պողոսյանը: Նախնական տարբերակը ամբողջական դարձնելուն մեծապես նպաստել են աշխատանքային 
խմբում ընդգրկված երեխայի պաշտպանության ոլորտին առնչվող նախարարություններն ու գործակալությունները 
ներկայացնող փորձագետները՝ Նելլի Դուրյանը, Նարինե Ասատրյանը, Վարդուշ Կատինյանը, Լուիզա Ղարիբյանը, 
Լուսինե Աբրահամյանը և Կարեն Հակոբյանը։
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տում եր ի րա կա նաց նող նե րի հա մար։
 Մեր սո ցի ա լա կան պրակ տի կա յում հան դի պող ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյուն նե րի դեպ քե րի զուտ 

ի րա վա կան մեկ նու թյուն նե րը խնդ րի բար դու թյու նը չեն ար տա ցո լում և տար մեկ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք 
են տա լիս։ Ձեռ նար կում փորձ է ար վել օգ նել մաս նա գետ նե րին բազ մա կող մա նի ճա նա չել խն դի րը, վեր
լու ծել եր ևույ թի սո ցի ա լա կանմ շա կու թային հա մա տեքս տը, հաս կա նալ խո ցե լի ու թյան բնու թագ րիչ նե րը և 
դրանց միջև տար բեր հա րա բե րակ ցու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը բռ նու թյան դրև սոր ման հա վա նա կա նու
թյան վրա, ի նչ պես նաև ը նդ գծել բռ նու թյան կան խար գել ման, հետ ևանք նե րի մեղ մաց ման կար ևո րու թյու նը 
կոնկ րետ ե րե խայի՝ որ պես ան հա տի և ամ բողջ հա սա րա կու թյան շա հե րի հա մա տեքս տում։ 

«Ըն տա նի քում բռ նու թյան կան խար գել ման, ըն տա նի քում բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա
նու թյան և ըն տա նի քում հա մե րաշ խու թյան վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մը շատ լուրջ և 
ա ռա ջա դեմ քայլ է Հա յաս տա նում, սա կայն օ րեն քը ի նք նին չի կա րող լու ծել խն դի րը։ Ե րե խա նե րի ըն տա
նի քում բռ նու թյու նից պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը պա հան ջում է հե տա գա քայ լեր, մաս նա վո րա պես 
նոր մա տիվ ակ տե րի, ըն թա ցա կար գե րի, ո լոր տում գոր ծող մաս նա գի տա կան աշ խա տու ժին ա ռա ջադր վող 
պա հանջ նե րի մշա կում, ներդ րում և նրանց կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցում։ 

Նախ, է ա կան է նկա տել, որ ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի ստաց
ման, ռիս կե րի գնա հատ ման, բռ նու թյուն նե րի ճա նաչ ման և ար ձա գանք մանն ա ռնչ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մի մեծ շարք ոչ թե ի րա վա կան հար թու թյան վրա է, այլ սո ցի ա լա կան: Բա ցի այդ, ե րե խա նե րի հան դեպ 
բռ նու թյուն նե րը դպ րո ցում, հա մայն քում, հաս տա տու թյուն նե րում և այլն, ճա նաչ ման հա մար դեռևս հս տակ 
սահ մա նում ե րի և  մեկ նա բա նու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև դեպ քե րի ու ղ ղորդ ման պա հանջ նե րը ամ րապն դող 
ի րա վա կան կար գա վո րում ե րի կա րոտ են:

 Հա յաս տա նում բազ մա թիվ կա ռույց ներ և դե րա կա տար ներ կան, մաս նա գետ ներ, ու մ վե րագր վում է 
ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու գոր ծա ռույ թը. ԽՀՀ ան դամ եր, հա մայն քային սո ցի ա լա
կան աշ խա տող ներ, դեպք վա րողսո ցի ա լա կան աշ խա տող ներ, ըն տա նի քի, կա նանց և ե րե խա նե րի պաշտ
պա նու թյան բա ժին նե րի մաս նա գետ ներ, ոս տի կա նու թյան ան չա փա հաս նե րի գծով տե սուչ ներ, բժիշկ ներ, 
ման կա վարժ ներ, ի րա վա բան ներ/ փաս տա բան ներ, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի  մաս նա գետ
ներ և այլք։ Մաս նա գետ նե րի և դե րա կա տար նե րի նման ա ռա տու թյան պա րա գա յում միջ մաս նա գի տա կան 
հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու թյուն նե րը շատ կար ևոր դեր կա րող են ու նե նալ ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու
նը գործ նա կա նում կազ մա կեր պե լու հա մար, ան գամ ե թե ըն թա ցա կար գե րը դեռևս ման րակր կիտ մշակ ված 
չեն: Նման հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյու նը նախ են թադ րում է պատ կե րա ցում ե րի հս տա կե ցում, եր ևույ թի 
վե րա բե րյալ հա մա չափ տե ղե կաց վա ծու թյուն` միջ մաս նա գի տա կան ե րկ խո սու թյուն նե րի խթան ման մի ջո
ցով, ին չին կա րե լի է հաս նել, օ րի նակ՝ վե րա պատ րաս տում ե րի մի ջո ցով, հս տակ կեր պով սահ ման ված չեն: 

Ա ռայժմ Հա յաս տա նը չու նի ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ հա մա պար փակ 
և հան գա մա նա լից կար գա վո րում եր. աս պա րե զում առ կա կար գա վո րում ե րը դեռևս մի այն ը նդ հան րա
կան բնույ թի են, հե ռու կոնկ րե տա ցում ե րից, ը ստ այդմ  կա րող են տար մեկ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք 
տալ: Այս պն դու մը ճշ մա րիտ է հա վա սա րա պես կան խար գել ման, վաղ մի ջամ տու թյան և վե րա կանգն ման 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար։ Ը ստ այդմ, հա մա պա տաս խան դե րա կա տար նե րի (ու սու ցիչ ներ, դաս տի ա րակ
ներ, սո ցի ա լա կան աշ խա տող ներ/ դեպք վա րող ներ, հա մայն քային սո ցի ա լա կան աշ խա տող ներ, հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում աշ խա տող այլ մաս նա գետ ներ) պար տա վո րու թյուն նե րը, գոր ծա ռույթ նե
րը և նրանց` այս բարդ խնդ րի հետ աշ խա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ մաս նա գի տա կան կոմ պե տեն տու թյան 
պա հանջ նե րը։ Հետ ևա բար, քա նի որ դեռևս չի սահ ման վել ե րե խա նե րի` բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նու
թյան հա մա պա տաս խան ու ղ ղորդ ման ըն թա ցա կար գը,  մաս նա գետ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը հիմ վում են 
սե փա կան ըն կալ ման և բա րի կամ քի վրա. դրանք կա րող են ի նք նա բուխ և հա կա սա կան լի նել, եր բեմ էլ ոչ 
ե րե խա յա կենտ րոն։ Ան շուշտ, կար ևոր է նման հս տակ ըն թա ցա կար գի ըն դու նու մը, սա կայն ան գամ գոր ծող 
ըն թա ցա կար գե րի պայ ման նե րում միջ մաս նա գի տա կան հա մա ձայ նեց ված աշ խա տան քի մի ջո ցով հնա րա
վոր կդառ նա ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյան նվա զա գույն քայ լեր ձեռ նար կե լը, ե թե դրա 
հա մար ան հրա ժեշտ աշ խա տան քային մշա կույթ ձևա վոր վի։

 Սույն ձեռ նար կը, ո րի ստեղծ մանն ա ջակ ցել են ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖը և « Սեյվ դը չիլդ րեն ին թեր նեշնլ» հա յաս
տա նյան ներ կա յա ցուց չու թյու նը, նպա տակ ու նի օգ նել մաս նա գետ նե րին՝ ձևա վո րե լու մի աս նա կան պատ
կե րա ցում եր և  խթա նե լու միջ մաս նա գի տա կան հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու թյուն նե րը զո հե րի և բռ նա
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րար նե րի հետ աշ խա տան քը կազ մա կեր պե լիս: Այն, հե ղի նակ նե րի կար ծի քով, է ա կան դեր կա րող է ու նե նալ 
միջ մաս նա գի տա կան աշ խա տան քային նոր մշա կույ թի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում։ 

Որ պես վե րա պատ րաս տող նե րի ձեռ նարկ՝ այն կօգ նի մաս նա գետ նե րի շր ջա նում տա րա ծել հաս ցե ա
կան ու ղերձ ներ, ո րոնք թույլ կտան ձևա վո րել բռ նու թյուն նե րից զերծ սո ցի ա լա կան մի ջա վայր ե րե խա նե րի 
հա մար։  Մաս նա գետ նե րը ի վեր ջո կդառ նան ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան գա ղա փար նե րը տա րա ծող 
յու րա հա տուկ դես պան ներ ըն տա նի քում, կր թա կան մի ջա վայ րում և այլն։

 Ձեռ նար կի կա ռուց ված քը. Ձեռ նար կը կազմ ված է 3 հիմ ա կան բա ղադ րիչ նե րից՝ 

•  Մո դու լը, որ տեղ զե տեղ ված է հիմ ա կան ու սում ա կան նյու թը՝ թե մային ա ռնչ վող օգ տա գործ ված 
գրա կա նու թյան վե րա բե րյալ հղում ե րով։

•  Վե րա պատ րաս տո ղի ու ղե ցույ ցը, ո րում ներ կա յաց ված է յու րա քան չյուր մո դու լի նպա տա կը, վե րա
պատ րաս տո ղի ա ռջև դր ված խն դիր նե րը, ի նչ պես նաև ու ղ ղոր դում եր և հղում եր թե մայի ար դյու
նա վետ ներ կա յաց ման վե րա բե րյալ։

•  Ձեռ նար կի հա վել ված նե րի բա ղադ րի չում տր ված են լրա ցու ցիչ նյու թեր մո դու լում ներ կա յաց ված նյու
թը լա վա գույնս յու րաց նե լու հա մար, ի նչ պես նաև դրանք կօգ նեն վե րա պատ րաս տո ղին ար դյու նա
վետ և բազ մաբ նույթ դարձ նել վե րա պատ րաս տու մը։ Հա մա պա տաս խան հղում ե րը կկողմ ո րո շեն 
կար դա ցո ղին՝ ի նչ պես օ գտ վել հա վել ված նե րից։

Ա ռա ջին մո դու լը ան դրա դառ նում է ե րե խա նե րի դեմ բռ նու թյուն նե րին՝ որ պես սո ցի ա լա կան հիմ ախն
դիր, մաս նա վո րա պես կտր վի թե մայի ար դի ա կա նու թյան, մաս նա գետ նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան և նրանց 
դե րա կա տար ման նշա նա կա լի ու թյան հիմ ա վո րու մը` ի րա վա կան և սո ցի ա լա կան հա մա տեքս տում։ Մո դու լը 
կօգ նի մաս նա կից նե րին խո րու թյամբ ճա նա չե լու եր ևույ թը դրա դրս ևո րում ե րի և ախ տա նիշ նե րի հա մա
տեքս տում, ծա նո թա նա լու սահ մա նում ե րի բազ մա զա նու թյանն ու մո տե ցում ե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րին: 

Երկ րորդ մո դու լը կենտ րո նա նում է ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյուն նե րի վրա ռիս կե րի և վնա սի գնա հատ
ման դի տան կյու նից։ Մո դու լը մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն կտա ճա նա չել այն գոր ծոն նե րը և հայ
տա նիշ նե րը, ո րոնք թույլ են տա լիս սահ մա նել և գնա հա տել ըն տա նե կան բռ նու թյուն նե րի ռիս կայ նու թյան 
մա կար դա կը ըն տա նի քի կա րիք նե րի ը մբռն ման հա մա տեքս տում: Ի լրում ըն տա նե կան բռ նու թյուն նե րի՝ 
մո դու լը ան դրա դառ նում է նաև այլ մի ջա վայ րե րում` դպ րո ցում, ման կա պար տե զում, հան րային վայ րե րում 
և այլն, բռ նու թյուն նե րի հա վա նա կա նու թյան ռիս կե րի գնա հատ մա նը ե րե խայի մոտ դրս ևոր վող սիմպ տոմ
նե րի հեն քի վրա: 

Եր րորդ մո դու լը ներ կա յաց նում է բռ նու թյուն նե րից ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը։ 
Մո դու լը նպա տակ ու նի ամ րապն դել մաս նա կից նե րի գի տե լիք նե րը բռ նու թյուն նե րից ե րե խա նե րի պաշտ
պա նու թյան գոր ծըն թա ցի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ Այն նաև ան դրա դառ նում է բռ նու թյան 
զոհ դար ձած ե րե խային օգ նե լու հիմ ա րար սկզ բունք նե րին և մո տե ցում ե րին։

 Մո դուլ նե րի ար դյու նա վետ ու սու ցա նու մը են թադ րում է նվա զա գույ նը 7 վե րա պատ րաստ ման օր սկս նակ
նե րի հա մար և նվա զա գույ նը 3 վե րա պատ րաստ ման օր ոչ սկս նակ նե րի հա մար։

 Բա ցի տե սա կան և նկա րագ րա կան նյու թե րի տրա մադ րու մից, դա սըն թա ցը են թադ րում է նաև ին տե
րակ տիվ աշ խա տանք մաս նա կից նե րի հետ հարց ու պա տաս խա նի, խմ բային աշ խա տանք նե րի և քն նար
կում ե րի մի ջո ցով, ֆիլ մի դի տում ե րի և դե րային խա ղե րի մի ջո ցով։ 

Դա սըն թա ցի կա ռուց ված քը. Ձեռ նար կը նա խա տես ված է 

Ա. Վե րա պատ րաս տող նե րի հա մար. այն նվա զա գույ նը 24 ժա մյա (4օր*6 ժամ կամ 3օր*8 ժամ) դա սըն
թաց է: Յու րա քան չյուր մո դուլ ու նի կոնկ րետ նպա տակ, խն դիր ներ և մե թո դա կան օգ նու թյան ցու
ցում եր վե րա պատ րաս տո ղի հա մար: 

Բ. Վե րա պատ րաստ վող նե րի հա մար այն նվա զա գույ նը 48 ժա մյա ու սուց ման դա սըն թաց է, ո րը ցան կա
լի է ի րա կա նաց նել եր կու փու լով 2*4օր*6 ժամ տևո ղու թյամբ։

 Հե ղի նակ նե րը ի րենց ե րախ տա գի տու թյունն են հայտ նում ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖին և « Սեյվ դը չիլդ րեն ին թեր
նեշնլ» հա յաս տա նյան ներ կա յա ցուց չու թյա նը` ձեռ նար կի լրամ շակ ման հար ցում ցու ցա բե րած ա ջակ ցու
թյան հա մար: 



ՄՈ ԴՈՒԼ 1. 
Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱՆ ԴԵՊ ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ`  
ՈՐ ՊԵՍ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ.  

ԸՆ ԿԱ ԼՈՒ ՄԸ ԵՎ ԴՐ ՍԵ ՎՈՐ ՄԱՆ ՁԵ ՎԵ ՐԸ
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 ԹԵ ՄԱ 1. Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱՆ ԴԵՊ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  
ԳՈՐ ԾԱԴՐ ՄԱՆ Ե ՐԵ ՎՈՒՅ ԹԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՊԱՏ ԿԵ ՐԸ.  
Ի ՐԱ ՎԻ ՃԱ ԿԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ 

 Մարդ կու թյան պատ մու թյան տար բեր փու լե րի մա սին պատ մող վկա յու թյուն նե րում (ար վես տի գոր ծե
րից մինչև պատ մահ նա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք ներ) կա րե լի է բազ մա թիվ փաս տեր գտ
նել ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րի գոր ծադր ման եր ևույ թի վե րա բե րյալ։ Դեռևս հնա գույն քա ղա
քակր թու թյուն նե րին հա տուկ բռ նու թյան շատ ձևեր, ի նչ պի սիք են ման կալ քու թյու նը, ման կաս պա նու թյու նը, 
թերս նու մը, ֆի զի կա կան պա տիժ նե րի և շա հա գործ ման այլ տա րա տե սակ նե րը, դժ բախ տա բար հան դի
պում են նաև մեր օ րե րում՝ ար դեն ար դի ա կա նաց ված ձևե րով։ 

Ո լոր տում ի րա կա նաց ված բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րը2 ցույց են տա լիս, որ «բռ նու թյու նը», այդ 
թվում «ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյու նը» ը ստ է ու թյան սո ցի ա լա կանմ շա կու թային խո րը ար մատ ներ 
ու նի։ Ը ստ այդմ, տվյալ հա սա րա կու թյու նում գոր ծող սո ցի ա լա կան նոր մերն ու ար ժեք նե րը որ ևէ ան ձի կող
մից մեկ ու րի շի նկատ մամբ կի րա ռած գոր ծո ղու թյու նը որ պես «բռ նա րարք» ո րա կե լու հար ցում հիմ ա կան 
ու ղե նիշ ներ։ 

Բա ցի սո ցի ալմ շա կու թային նոր մե րից, կար ևոր հան գա մանք ներ են նաև՝ 

• Ե րե խայի՝ հա սա րա կու թյու նում զբա ղեց րած դե րի մա սին պատ կե րա ցում ե րը,
• Ծ նողե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում «ի րա վունքպար տա կա նու թյուն» սահ ման նե րի ո րոշ ման 

հիմ քում ը նտր ված ա ռաջ նա հեր թու թյան հար ցը,
• Տ վյալ հա սա րա կու թյան հա մար ըն դու նե լի և ա նըն դու նե լի վար քաձ ևե րի վե րա բե րյալ ըն կա լում ե րը,
• Բռ նա րարք նե րի/բռ նու թյան հան դեպ հան դուր ժո ղա կա նու թյան առ կա մա կար դա կը։

ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖի, Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան, ե րե խա նե րի պաշտ պա նու
թյամբ զբաղ վող մի ջազ գային և տե ղա կան կա ռույց նե րի կող մից ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը 
փաս տում են, որ բռ նու թյու նը բո լոր հա սա րա կու թյուն նե րին բնո րոշ եր ևույթ է և տար բեր ձևե րով ու ծա վալ
նե րով հան դի պում է աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րում։ Ա հա թե ին չու դրա դեմ պայ քա րը ոչ թե ա ռան ձին ե րկր
նե րի, այլ հա մայն մարդ կու թյան ա ռջև ծա ռա ցած խն դիր է։ Ը նդ ո րում այդ մո տե ցում ար տա ցոլ ված է 1989 
թվա կա նին ՄԱԿի կող մից ըն դուն ված Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի կոն վեն ցի այի Հոդ ված 19ու մ, որ տեղ 
նշ վում է. « Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը ձեռ նար կում են ան հրա ժեշտ բո լոր օ րենսդ րա կան, վար չա կան, սո
ցի ա լա կան և կր թա կան մի ջոց նե րը պաշտ պա նե լու ե րե խային ծնող նե րի, օ րի նա կան խնա մա կալ նե րի կամ 
ե րե խայի մա սին հոգ տա նող ցան կա ցած այլ ան ձի կող մից ֆի զի կա կան կամ հո գե կան բռ նու թյան բո լոր 
ձևե րից, վի րա վո րան քից կամ չա րա շա հու մից, հո գա տա րու թյան բա ցա կա յու թյու նից կամ ա նու շադ րու թյու
նից, կո պիտ վե րա բեր մուն քից կամ շա հա գոր ծու մից, նե րա ռյալ սե ռա կան չա րա շա հու մը»։ 

Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան եր ևույ թի պատ կերն աշ խար հում. ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե
րից պաշտ պա նու թյան հա մաշ խար հային հանձ նա ռու թյու նը ա վե լի մեծ ծա վալ ներ ստա ցավ հատ կա պես 
վեր ջին տա րի նե րին ի րա կա նաց ված մի քա նի հե տա զո տու թյուն նե րից3 հե տո, ո րոնք վեր է ին հա նում ե րե
խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րի եր կա րա ժամ կետ հետ ևանք նե րը` ա ռող ջա պա հա կան և սո ցի ա լա կան 
հիմ ախն դիր նե րի տես քով։ Մաս նա վո րա պես Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան 
և գոր ծըն կեր մի ջազ գային գոր ծա կա լու թյուն նե րի կող մից «Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րի վե րա
ցում» նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նակ նե րում հրա պա րակ ված INSPIRE ռազ մա վա րու թյան մա սին զե կույ ցում4 
աշ խար հում բռ նու թյուն նե րի տա րած վա ծու թյան վե րա բե րյալ հետ ևյալ տվյալ ներն են հան դի պում. 

• 2015 թվա կա նի ըն թաց քում աշ խար հում շուրջ 1 մի լի արդ ե րե խա են թարկ վել է ֆի զի կա կան, սե ռա

2 Progress towards ending corporal punishment of children, Global Report 2018; Golbal Status Report on violence 
prevention 2014, WHO, World report on Violence and Health, WHO, 2015; Changing cultural and social norms supportive 
of violent behaviour, WHO, 2009, etc.

3 Hidden in plain sight: a statistical analysis of violence against children, UNICEF 2014; World report on Violence and 
Health, WHO, 2015; etc. Preventing youth violence: an overview of the evidence, WHO, 2015.

4 Magnitude of violence against children; INSPIRE Infographics, WHO; https://www.who.int/violence_injury_prevention/
violence/inspire/INSPIRE_infographic_EN.pdf
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կան կամ հո գե բա նա կան բռ նու թյան, 
• բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խա նե րի 4ից 1ը ֆի զի կա կան բռ նու թյան զոհ է, 
• աղ ջիկ ե րե խա նե րը ա վե լի խո ցե լի են սե ռա կան բռ նու թյան, շա հա գործ ման են թարկ վե լու տե սան

կյու նից, ի սկ տղա ե րե խա նե րը ա վե լի մեծ հա վա նա կա նու թյամբ դառ նում են զին ված հար ձա կում
նե րի զո հեր։ 

Ընդ ո րում, բազ մա թիվ աղ բյուր ներ վկա յում են, որ այս թիվն ա վե լի մեծ կա րող է լի նել, քա նի որ ի րա
կան դեպ քե րը շատ ա վե լին են, քան հայ տա րար ված և գրանց ված դեպ քե րը։ 

Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան վե րա բե րյալ մեկ այլ զե կույ ցում, ո րն ա ռա վե լա պես ան դրա դառ
նում է ե րե խա նե րին ֆի զի կա կան բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լուն, նշ վում է, որ աշ խար հի ե րկր նե րի մի-
այն 10%-ու մ են օ րեն քով և հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ե րե խա նե րի ի րա վունք-
նե րը ֆի զի կա կան բռ նու թյան տար բեր ձևե րից պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ5։ 

Ըստ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան ու սում ա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե
րի6` հիմ ա կա նում ա ռանձ նաց վում են ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան հետ ևանք նե րի հետ ևյալ խմ բե րը՝

• Վ նաս վածք ներ. ներ քին օր գան նե րի վնաս վածք ներ, գլ խի շր ջա նում վնաս վածք ներ, կոտր վածք ներ, 
այր վածք ներ 

• Ոչ վա րա կիչ հի վան դու թյուն ներ և ռիս կային վարք. կաթ ված, դի ա բետ, քաղց կեղ, թո քե րի քրո նիկ 
հի վան դու թյուն ներ, սր տա նո թային հի վան դու թյուն ներ, ճար պա կա լում

•  Վա րա կիչ հի վան դու թյուն ներ և ռիս կային վարք. թմ րա նյու թե րից և ալ կո հո լից կախ վա ծու թյուն, 
ծխե լը, վտան գա վոր սե ռա կան կա պեր, ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ, սե ռա վա րակ ներ,

•  Մոր և ման կան ա ռող ջու թյուն. ման կա մա հա ցու թյուն, այդ թվում նե րար գան դային, չպ լա նա վոր ված 
և վաղ հղի ա ցում, հղի ու թյան բար դու թյուն ներ,

•  Հո գե կան ա ռող ջու թյուն. դեպ րե սի ա և նյար դայ նու թյուն, հետտ րավ մա տիկ սթ րե սային հա մախ տա
նիշ, ի նքս պաս պա նու թյուն, ագ րե սի ա։

 Հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան տվյալ նե րի` վերջ նա կան հետ
ևան քի տե սան կյու նից ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյու նը հան գեց նում է ման կա մա հա ցու թյան բարձր 
ցու ցա նիշ նե րի, կյան քին սպառ նա ցող վնաս վածք նե րի, ու ղե ղի և նյար դային հա մա կար գի զար գաց ման 
խան գա րում ե րի, ռիս կային վար քը հաղ թա հա րե լու մե խա նիզմ ե րի թեր զար գաց ման, ոչ վա րա կիչ հի
վան դու թյուն նե րի տա րած ման, նվա զեց նում ա պա գա յում ի նք նա բավ կյան քով ապ րե լու հնա րա վո րու թյուն
նե րը7։

 Վեր ջին շր ջա նում մեծ թվով հե տա զո տու թյուն ներ են կա տար վում նաև ու սում ա սի րե լու ե րե խա նե րի՝ 
մի մյանց նկատ մամբ բռ նու թյան գոր ծադր ման եր ևույ թը։ Խոս քը դպ րո ցում բռ նու թյան և բու լին գի մա սին է։ 
ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕի կող մից 2019 թվա կա նին հրա պա րակ ված «Թ վե րի ետ ևում» զե կույ ցի հա մա ձայն մի ջի նում 
յու րա քան չյուր եր րորդ դպ րո ցա կա նը կամ դպ րո ցա կան նե րի 32%ը հե տա զո տու թյան դաշ տային փու լին 
նա խոր դող ա մս վա ըն թաց քում ի րենց դա սըն կեր նե րի կող մից ա ռն վազն մեկ ան գամ են թարկ վել են բու
լին գի։ Ը նդ ո րում, տա րա ծաշր ջան նե րի մեծ մա սում բու լին գի՝ ե րե խա նե րի կող մից մի մյանց ա հա բեկ ման 
ա մե նա տա րած ված տե սա կը ֆի զի կա կան ա հա բե կում է 8։ 

Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան եր ևույ թի պատ կե րը Հա յաս տա նում. Վե րը նկա րագր ված զար
գա ցում երն ու հիմ ախն դիր նե րը ար տա ցոլ ված են նաև հա յաս տա նյան ի րա կա նու թյու նում։ Հա յաս տա
նում ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյան և այդ գոր ծըն թա ցում առ կա բա ցե րի ու խն դիր նե րի 
մա սին ար տա հայտ ված պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մը կա րե լի է գտ նել 2014 թվա կա նին ըն դուն ված «Ե րե
խայի հան դեպ բռ նու թյան եր ևույ թի դեմ պայ քա րի» հայե ցա կար գում9։ 

5 Global Report 2018, Progress towards ending corporal punishment of Children
6 Magnitude of violence against children; INSPIRE Infographics, WHO; https://www.who.int/violence_injury_prevention/

violence/inspire/INSPIRE_infographic_EN.pdf
7 Violence Against Children: Key Facts, WHO, 2018; https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-

children
8 Behind the numbers:Ending school violence and bullying, UNESCO, 2019
9 Երեխայի հանդեպ բռնության դեմ պայքարի հայեցակարգ, ՀՀ, 2014; https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_

voroshum/2104/12/51-2_1ardz.pdf



Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից12

Հայե ցա կար գում ան դրա դառ նա լով ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան եր ևույ թի տա րած վա ծու թյա նը, 
նշ վում  է, որ կա նո նա վոր կեր պով վար վող հս տակ վի ճա կագ րու թյան բա ցա կա յու թյու նը հնա րա վո րու թյուն 
չի տա լիս եր ևույ թի մա սին բո լոր բա ղադ րիչ նե րի տե սան կյու նից խոր քային վեր լու ծու թյուն ներ ա նե լու, սա
կայն տար բեր կա ռույց նե րի կող մից ի րա կա նաց ված ա ռան ձին հե տա զո տու թյուն նե րը թույլ են տա լիս ա սել, 
որ եր ևույ թի տար բեր դրս ևո րում եր հան դի պում են նաև մեր ե րկ րում։ Ի նչ պես նշ վեց վեր ևում, ե րե խա
նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րը միշտ չէ, որ հայտ նի են դառ նում և փաս տագր վում, այ նու ա մե նայ նիվ, 
հայտ նի դեպ քե րը վե րա բե րում են հիմ ա կա նում ըն տա նի քում, դպ րո ցում և հաս տա տու թյուն նե րում տե ղի 
ու նե ցած նե րին: 

Հ նա րա վո րինս հա մա պար փակ տվյալ ներ է հա ղոր դում 201516թթ. Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան 
և ա ռող ջու թյան հար ցե րի հե տա զո տու թյու նը, ո րն ի րա կա նաց վել է ՀՀ Ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա
յու թյան և Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից։ Հե տա զո տու թյան «Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու
թյուն» բաժ նում ներ կա յաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն Հա յաս տա նում 114 տա րե կան տա սը ե րե խա նե րից 
յո թը հե տա զո տու թյա նը նա խոր դող 30 օ րե րի ըն թաց քում են թարկ վել են հո գե բա նա կան կամ ֆի զի կա կան 
պատ ժի։ Ը նդ ո րում, հո գե բա նա կան ագ րե սի ան (65%) շատ ա վե լի տա րած ված է, քան ֆի զի կա կա նը (38%): 
Բա ցի այդ, բռ նի մե թոդ նե րը որ պես այդ պի սին հա վա սա րա պես կի րառ վում են և՛ աղ ջիկ նե րի, և՛ տղա նե
րի նկատ մամբ, այ նինչ ա վե լի վաղ տա րի քի ե րե խա ներն ա վե լի հազ վա դեպ են բռ նու թյան են թարկ վում10։ 

Ա վե լի վաղ (2014) ար ված «Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան դրս ևո րում ե րը ՀՀու մ» հե տա զո տու
թյան շր ջա նակ նե րում կա նման եզ րա կա ցու թյուն. «... ըն տա նի քում ֆի զի կա կան բռ նու թյան այն պի սի դրս
ևո րում երն, ի նչ պի սիք են հրմշ տոցն ու ապ տա կը, հատ կա պես տա րած ված են նյու թա պես ա ռա վել ա նա
պա հով ըն տա նիք նե րում, ը նդ ո րում որ քան ա վե լի բա րե կե ցիկ են բնու թագ րել ի րենց ըն տա նի քը հարց վող
նե րը, այդ քան ա վե լի քիչ է նրանց հան դեպ կի րառ վում նշ ված վար քաձ ևը11...»։ Այս պն դու մը  հաս տա տող 
տվյալ ներ կան ար տա ցոլ ված նաև Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան և ա ռող ջու թյան հար ցե րի հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րում12։ Ը ստ այդ հե տա զո տու թյան՝ Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան 
դեպ քե րի թի վը ու ղիղ հա մե մա տա կան է ըն տա նի քի բա րե կե ցու թյան մա կար դա կին և ծնող նե րի կր թա կան 
աս տի ճա նին։ Սա կայն պետք է հաշ վի առ նել նման տվյալ նե րի նաև հա կա ռակ կող մը։ Բանն այն է, որ աղ
քատ և ան բա րեն պաստ վի ճա կում գտն վող ըն տա նի քում տե ղի ու նե ցող բռ նա րարք նե րը ա վե լի հեշտ են 
հայտն վում «աչ քի ա ռաջ», քա նի որ նման ըն տա նի քը այլ պատ ճառ նե րով ար դեն ի սկ հա մա պա տաս խան 
կա ռույց նե րի ու մաս նա գետ նե րի տե սա դաշ տում է։ Բա ցի այդ, կար ծիք կա, որ նման ըն տա նիք ներն ի րենց 
խն դիր նե րը « թաքց նե լու» մե խա նիզմ ե րի հար ցում հա մե մա տա բար պա կաս ճկուն են, քան սո ցի ա լա պես 
ա վե լի ա պա հով խա վե րին պատ կա նող ըն տա նիք նե րը:

ՀՀ ոս տի կա նու թյան կող մից 20132017թթ. կտր ված քով ե րե խա նե րի նկատ մամբ ծնող նե րի կող մից բռ
նու թյան ար ձա նագր ված դեպ քե րի թի վը տա տան վում է մի ջի նում 6070 դեպ քի սահ ման նե րում։  Նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում (20152018թթ.) ՀՕՖի Ե րե խա նե րի ա ջակ ցու թյան կենտ րո նի վի ճա կագ րու թյու նը 
հետ ևյալ պատ կերն ու նի. 20142017թթ. կենտ րո նում ա պաս տան ված ե րե խա նե րի գե րակ շիռ մա սը ըն տա
նի քում և հա մայն քում տա ռա պել են տա րաբ նույթ զր կանք նե րից ու հո գե բա նա կան բռ նու թյուն նե րից, մաս
նա վո րա պես 375ը են թարկ վել են ֆի զի կա կան բռ նու թյուն նե րի, 478ը` հո գե բա նա կան, 461ը` ան տես
ման, ի սկ 44 ան չա փա հաս են թարկ վել է սե ռա կան ո տնձ գու թյուն նե րի: Վե րոն շյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
կենտ րո նում ա պաս տան վել է թրա ֆի քին գի զոհ դար ձած մեկ ան չա փա հաս: Դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյան 
պա րա գա յում ֆի զի կա կան բռ նու թյուն ներն ու ղեկց վել են հո գե բա նա կան բռ նու թյուն նե րով13:

10 Ավելի մանրամասն, Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջապահության հարցեր 2015-16, էջ 35:
11 «Երեխաների նկատմամբ բռնության դրսևորումները Հայաստանի Հանրապետությունում», հետազոտության 

արդյունքների վերլուծության հաշվետվություն, հետազոտական խմբի ղեկավար` Ա. Բաբլոյան, Երևան, 2014, էջ 
31-32:

12 Ավելի մանրամասն, Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջապահության հարցեր 2015-16, էջ 34-35:
13 Հարկ է նշել, որ առավել ծանր բռնությունների իրագործման պարագայում մեծ մասամբ ծնողը կամ խնամողը 

ուներ հոգեկան առողջության խնդիրներ: 



Ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նությու նը` որ պես սո ցի ա լա կան հիմ ախն դիր 13

 Խո սե լով ըն տա նի քից դուրս ի րա կա նաց վող բռ նու թյուն նե րի մա սին՝ ար ժե ան դրա դառ նալ «Թ վե րի ետ
ևում» զե կույ ցին, ո րին ար դեն ի սկ ան դրա դար ձել ե նք վեր ևում։ Զե կույ ցում ներ կա յաց նե լով ե րե խա նե
րի նկատ մամբ դպ րո ցում կա տար վող բռ նու թյուն նե րի հա մաշ խար հային մի տում ե րը, ներ կա յաց վում են 
նաև ա ռան ձին ե րկր նե րի ցու ցա նիշ ներ, այդ թվում Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան. զե կույ ցում նշ վում է, 
որ 20122014 թվա կան նե րի ըն թաց քում դպ րո ցում ե րե խա նե րի նկատ մամբ բու լին գի դեպ քե րի նվա զում է 
նկատ վել, ի սկ ֆի զի կա կան բնույ թի հար ձա կում երն ու ֆի զի կա կան բռ նու թյան կի րառ մամբ վի ճա բա նու
թյուն նե րի դեպ քե րի քա նա կը է ա կա նո րեն չի փո փոխ վել։ Ի լրում, Հա յաս տա նում աղ ջիկդպ րո ցա կան նե
րի 6.7%ը և տղադպ րո ցա կան նե րի 11.1%ը տվյալ նե րի հա վա քագր մա նը նա խոր դող մեկ ա մս վա ըն թաց
քում ա ռն վազն մեկ ան գամ բու լին գի զոհ են դար ձել14։ 

Փոր ձենք ամ փո փել ի րա վի ճա կը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ Քնն չա կան կո մի տե ի կող մից 2018 թվա կա նին 
ե րե խա նե րի նկատ մամբ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թվի և տի պի մա սին տրա մադր ված տվյալ
նե րին։ Այս պի սով, 2018 թվա կա նին ե րե խա նե րի նկատ մամբ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սով 317 քրե ա կան 
գործ (2017265 գործ) է հա րուց վել: Դրան ցից 85ը վե րա բե րում են ե րե խա նե րի նկատ մամբ ֆի զի կա կան 
բռ նու թյան որ ևէ ձևի կի րառ մա նը, 76ը՝ ե րե խա նե րի նկատ մամբ սե ռա կան բնույ թի ո տնձ գու թյուն նե րի կա
տար մա նը, 20ը՝ հո գե բա նա կան բռ նու թյան կամ ճնշ ման կի րառ մա նը, 15ը՝ ե րե խայի ան տես մա նը կամ 
լք մա նը, 2ը՝ ե րե խա նե րի թրա ֆի քին գին կամ շա հա գործ մա նը, մա ցած գոր ծե րը հա րուց վել են այլ հիմ քե
րով։ Նույն աղ բյու րի հա մա ձայն,  տու ժող ճա նաչ ված 305 ե րե խա նե րից 66ի նկատ մամբ (տու ժող ե րե խա
նե րի ը նդ հա նուր թվի 21.6%) բռ նու թյունն ի րա կա նաց վել է ըն տա նի քի ան դա մի կող մից: Ի նչ վե րա բե րում 
է ըն տա նի քում բռ նու թյան դեպ քե րին, ա պա ՔԾ վա րույ թում գտն վող գոր ծե րով որ պես տու ժող ճա նաչ ված 
493 ան ձան ցից 25ը ե ղել է մինչև 12 տա րե կան, 8ը՝ 1214 տա րե կան, 24ը՝ 1416 տա րե կան, ի սկ 9ը՝ 1618 
տա րե կան։ 

Այս պի սով, ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյու նը բա վա կա նին տա րած ված եր ևույթ է Հա յաս տա նում, ե թե 
նկա տի ու նե նանք հայտ նա բեր ման հս տակ մե խա նիզմ ե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում գրանց ված 
դեպ քե րի թի վը, ա պա դրանք բա վա կա նին մտա հո գիչ ե ն։ Հաշ վի առ նե լով բռ նու թյան եր ևույ թի թո ղած բա
ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը ե րե խա նե րի հե տա գա կյան քի վրա, թվե րը են թադ րում են «ինչոր բան ա նել», 
քա նի որ ան կախ դրանց մե ծու թյու նից խոս քը ե րե խա նե րի կյան քի ու կյան քի ո րա կի մա սին է ։

14 Ավելի վաղ շրջանին վերաբերող զեկույցների արդյունքներին կարող եք ծանոթանալ Ձեռնարկի 1-ին 
հրատարակությունում, էջ 8-9:



Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից14

 ԹԵ ՄԱ 2. Ե ՐԵ ՎՈՒՅ ԹԻ ԸՆ ԿԱԼ ՄԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅԻՆ ԵՎ 
ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏԸ

 Թե մա 1ու մ, ար դեն ի սկ նշե ցինք, որ ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյունն ի նք նին սո ցի ալմ շա կու
թային խո րը ար մատ ներ ու նե ցող եր ևույթ է, ո րը հան դի պել է մարդ կու թյան պատ մու թյան գրե թե բո լոր 
փու լե րում։

Յու րա քան չյուր հա սա րա կու թյուն մինչ այ սօր ան ցել է զար գաց ման ի րեն հա տուկ ճա նա պարհ, մշա կել 
ի րեն հա տուկ նոր մեր ու ա վան դույթ ներ, ձևա վո րել ո րո շա կի վե րա բեր մունք ե րե խա նե րի հան դեպ և, հնա
րա վոր է, ո րոշ ան հա մա պա տաս խա նու թյուն, ան գամ հա կա սու թյուն նկատ վի Կոն վեն ցի այի պա հանջ նե րի 
և տվյալ հա սա րա կու թյու նում ըն դուն ված նոր մե րի ու, ը ստ այդմ, ե րե խա նե րի կար գա վի ճա կի միջև: Ե րե
խան ծն վում է որ պես կեն սա բա նա կան է ակ` ի րեն հա տուկ ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րով: Ապ րե լով հա
սա րա կու թյան մեջ՝ նա աս տի ճա նա բար կու տա կում է գի տե լիք ներ ու հմ տու թյուն ներ, ո րոնք հե տա գա յում 
նրան թույլ են տա լիս ստանձ նել ու կա տա րել չա փա հաս մարդ կանց հա մար նա խա տես ված սո ցի ա լա կան 
դե րե րը` աշ խա տել, սի րել, ա մուս նա նալ, ե րե խա ու նե նալ ու խնա մել և այլն: 

Այս պի սով, որ պես զի ե րե խա նե րը դառ նան ա վագ սերն դի ար ժա նի փո խա րի նող ներ, այդ սե րուն դը 
պետք է հոգ տա նի նրանց կեն սա կան կա րիք նե րի բա վա րար ման հա մար: Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
մա սին Կոն վեն ցի ան ո րո շա կի նա խադ րյալ ներ է ստեղ ծում : Այն ստեղծ ված է չա փա հաս նե րի կող մից, և 
դրանց կեն սա գործ ման հա ջո ղու թյու նը, թե որ քա նով պաշտ պան ված կլի նեն ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րը, 
կախ ված է չա փա հաս նե րի կամ քից: 

Ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյուն նե րի՝ հնա գույն հա սա րա կու թյուն նե րին բնո րոշ և այ սօր մեզ հա սած 
նմա նօ րի նակ պրակ տի կա նե րի շար քում կա րե լի է նշել Հին Հու նաս տա նում կամ Սպար տա յում ոչ ա ռողջ 
նո րա ծին նե րի սպա նու թյու նը, էս կի մոս նե րի շր ջա նում ըն տա նի քի դս տե րը տան հյու րե րին «ա ռա ջար կե լը»՝ 
որ պես հյու րըն կա լու թյան մաս, Հնդ կաս տա նում աղ ջիկ նե րի վաղ ա մուս նու թյու նը մինչև սե ռա հա սուն տա
րի քը և այլ նմա նա տիպ սո վո րույթ ներ, ո րոնք կա րող ե նք գտ նել նաև հայ կա կան ծագ ման վկա յու թյուն նե
րում։

Հատ ված ներ Վին սենթ Ջ. Ֆոն տա նայի «Վ նաս ված ե րե խա ներ» գր քից15

 Հատ ված 1. Որ պես կրո նա կան ծի սա կա տա րու թյուն նե րի մաս՝ ե րե խա նե րը կա նո նա վոր կեր պով զո
հա բեր վում է ին Հու նաս տա նի, Հռո մի հե թա նո սա կան տա ճար նե րում և որ պես մշա կու թային սո վո րու թյան 
մաս` Աֆ րի կայի, Ա սի այի, Հյու սի սային ու Հա րա վային Ա մե րի կայի և Ա վստ րա լի այի վաղ հա սա րա կու
թյուն նե րում, այն պես, ի նչ պես և Եվ րո պա յում: Ան ցան կա լի ե րե խա նե րը, հա ճախ հաշմ ված, ֆի զի կա կան 
թե րու թյուն նե րով, կամ ի գա կան սե ռի պատ կա նող, թողն վում է ին տա ճար նե րում ա ստ ծո խնամ քին, ո րն 
ի րա կա նում նշա նա կում էր  թող նել նրանց մեռ նե լու` ան պաշտ պան լի նե լուց կամ ջրազր կու մից: Շա տե րը 
պար զա պես դուրս է ին գց վում՝   շպրտ վե լով գե տե րը և կո յու ղու ջրե րը: Այս սո վո րույթ նե րը՝ որ պես բնա
կան և ի նք նըս տին քյան հաս կա նա լի, հա մա տա րած կեր պով ըն դուն ված է ին մեր թվար կու թյան ա ռա ջին 
դա րում: Դրանց հետ քե րը հա մընդ հա նուր է ին նույ նիսկ 19րդ դա րի Ա նգ լի ա յում և հետքա ղա քա ցի ա կան 
պա տե րազ մի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում: Ար տադ րա կան հե ղա փո խու թյան տա րի ներն ա ռա վել դժ վա րին 
ժա մա նակ ներ է ին ե րե խա նե րի հա մար. Ա նգ լի այի աղ քատ շր ջան նե րից շա տե րին հա վա քագ րում և օգ
տա գոր ծում է ին գոր ծա րան նե րում որ պես է ժան, հար կա դիր աշ խա տուժ: Տա րած ված սո վո րու թյուն էր 
շղ թայել կամ կա պել նրանց ի րենց տե ղե րում և մտ րա կել՝ ա պա հո վե լու հա մար աշ խա տան քի ար դյու
նա վե տու թյու նը։ Աղ քա տիկ սն վե լով և մի կերպ գո յատ ևե լով՝ այս ե րե խա նե րից շա տե րը չէ ին հաս նում 
չա փա հա սու թյուն: Ա ՄՆու մ ե րե խա ներն ա վե լի լավ վի ճա կում չէ ին: 11, 12 և 13 տա րե կան ե րե խա ներն 
աշ խա տում է ին ար ևա ծա գից մինչև մայ րա մուտ՝ ած խի շեր տա քա րեր հա վա քե լով Փեն սիլ վա նի այի քա
րած խի հան քե րում: Նրան ցից շա տե րը հի վան դա նում է ին թո քախ տով:

15 The Maltreated Child. By Vincent J. FONTANA. Pp. 67, with 12 figures. 1964. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas.
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  Հատ ված 2. Քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մին հա ջոր դած Դեպ րե սի այի ժա մա նակ գթու թյան քույր 
Մա րի Ի րեն Ֆից գի բո նը (Mary Irene Fitzgibbon) ո րո շեց կր ճա տել այդ ժա մա նակ Նյու Յոր քում տա րած
ված ե րե խա նե րի սպա նու թյուն նե րի քա նա կը: Դա ա մե նա ծանր ժա մա նա կաշր ջանն էր. թմ րա մո լու թյու
նը, բռ նու թյու նը, մարմ ա վա ճա ռու թյու նը սնու ցում է ին ե րե խա նե րի նկատ մամբ վատ վար մուն քը և ման
կաս պա նու թյու նը: 1869 թվա կա նին նա ի վի ճա կի ե ղավ ձեռք բե րե լու մի ա ռանձ նա տուն Նյու Յոր քի 
Ի սթ Սայ դի 12րդ փո ղո ցի վրա՝  քա ղա քի փո ղոց նե րում մեռ նե լու թող ված «ան ցան կա լի» ե րե խա նե րին 
ան վտանգ ա պաս տա նով ա պա հո վե լու հա մար*: Նա ազ դա րա րում էր Նյու Յորք Թայմ սում և ա ղեր սում 
դժ բախտ մայ րե րին չլ քել կամ չվն ա սել ի րենց ե րե խա նե րին, այլ բե րել ա ռանձ նա տուն: Մայ րե րը կա րող 
է ին ի րենց ե րե խա նե րին այն տեղ բե րել և թող նել այն օ րո րո ցում, ո րը քույ րե րը դրել է ին նա խաս րա հում:

 Ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում օ րո րո ցում քույ րե րի խնամ քին է ին թո ղել 1060 ե րե խա, ո րոնց 60%ը մա
հա մերձ է ին: Դա սկիզբն էր Նյու Յոր քի Ֆաունդ լինգ հի վան դա նո ցի հիմ ադր ման, ո րն այ սօր ե րե խայի 
խնամ քի ա մե նա մեծ կազ մա կեր պու թյուն նե րից մեկն է:

Ն ման եր ևույթ նե րի առ կա յու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր այն հան գա ման քով, որ բա վա կան եր կար ժա
մա նակ ո ղջ աշ խար հում ե րե խա նե րը չէ ին դի տարկ վում որ պես ի րա վուն քի սուբյեկտ, այլ հա մար վում է ին 
ի րենց ծնող նե րի « սե փա կա նու թյու նը», հետ ևա բար ե րե խայի նկատ մամբ կա տար ված ցան կա ցած ա րարք 
հա սա րա կու թյան կող մից ար դա րաց վում էր և դիտ վում որ պես դաս տի ա րա կու թյան մաս։ Օ րի նակ, 1718
րդ դդ. ան գլի ա կան օ րենք նե րում ե րե խա նե րը դի տարկ վում է ին որ պես ծնող նե րի, մաս նա վո րա պես հայ րե
րի սե փա կա նու թյու նը։ Սա նշա նա կում էր, որ ըն տա նի քի ղե կա վա րը պար տա վո րու թյուն ու նի կե րակ րե լու, 
ա պաս տան և հա գուստ տա լու իր խնամ քի տակ գտն վող ե րե խային, ի սկ մյուս կող մից նա ամ բող ջու թյամբ 
ի րա վա սու է վե րահս կե լու նրա վար քը (քա նի որ կե րակ րում է) և այդ նպա տա կով կի րա ռել իր հա մար ըն
դու նե լի ցան կա ցած մի ջոց։ 

Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քե րի խոր քային սո ցի ալմ շա կու թային հիմ քե րի մա սին վկայող 
փաս տե րից մեկն այն է, որ ե րե խա նե րին վատ վե րա բեր մուն քից պաշտ պան ված լի նե լու ի րա վուն քը շատ 
ա վե լի ու շ է սահ ման վել, քան կեն դա նի նե րի նը16 ։

 Մե րի Է լեն Վիլ սո նի դեպ քը կամ 
Ա մե րի կայի ա ռա ջին վկա յու թյու նը բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի մա սին17

 Մե րի Է լե նի մա սին պատ մող պատ մու թյու նը սկս վում է 1873 թվա կա նի դեկ տեմ բե րից, ե րբ Մար
գա րետ Բինգ համ ա նու նով մի կին Մա րի ետ տա Վիլ լե րին (Էտ տա Վիլ լեր), ով  Սուրբ Լու կայի ե կե ղե ցու 
սպա սա վո րի կինն էր և զբաղ վում էր Նյու Յոր քի ար վար ձան նե րում բնակ վող խո ցե լի բնակ չու թյան 
հար ցե րով, պատ մեց Նյու Յոր քի Վե րին Ի սթ Սայ դի շեն քե րի բնա կա րան նե րից մե կից լս վող ե րե խայի 
լա ցի ձայ նե րի մա սին։ 

Տի կին Վիլ լե րը, դեպ քի պատ մու թյան հետ քե րով գնա լով, հայտ նա բե րում է 6 տա րե կան (ո րի ի րա
կան տա րի քը հե տա գա յում պարզ վում է՝ 9 է) մի ա ղջ նա կի՝ թերսն ված, ծեծ ված և կապ ված իր մահ ճա
կա լին։ Պարզ վում է, որ բա վա կան եր կար ժա մա նակ ե րե խան եր բեք դուրս չի ե կել տա նից, և հար ևան
նե րը մի այն նրա ձայնն են լսել։ 

Տի կին Վիլ լե րը փոր ձում է դի մել բո լոր հնա րա վոր ա տյան նե րին՝ ե րե խային «փր կե լու» հա մար, սա
կայն գոր ծող օ րենք նե րում որ ևէ հե նա կետ չի գտ նում մինչ այն պա հը, ե րբ լսում է Կեն դա նի նե րի նկատ
մամբ դա ժան վե րա բեր մուն քի կան խար գել ման մի ու թյան մա սին (The Society for the Prevention of Cruelty 
to AnimalsSPCA)։  

Մի ու թյու նը մի ջամ տում է  հօ գուտ ե րե խայի և դի մում դա տա րան: Մա րի Է լե նը խնամ քի է վերց
վում  պատ գա րա կով: Կեն դա նի նե րի նկատ մամբ դա ժա նու թյուն նե րի կանխ ման մի ու թյան ի րա վա բա նը

16 The Cultural Reinforcers of Child Abuse, By Essam Al-Shail, Ahmed Hassan, Abdullah Aldowaish and Hoda Kattan, 2012, 
DOI: 10.5772/50693

17 https://books.google.am/books?id=eQCUMG5E4_AC&printsec=frontcover&source=gbs_ViewAPI&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false
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դա տա րա նում պն դում է, որ ե րե խան կեն դա նա կան աշ խար հի ան դամ է և որ պես այդ պի սին` պետք է 
ու նե նա նույն պի սի ի րա վունք ներ ու պաշտ պա նու թյուն, ի նչ պի սին կեն դա նի նե րը, ո րոնք ար դեն օ գտ վում 
է ին ի րենց հան դեպ մար դու ի րա կա նաց րած բռ նու թյու նը դա տա պար տող օ րեն քի հո վա նա վո րու թյու նից:

Մա րի Է լե նի՝ իր տա նից դուրս բեր ման և խնա մա տա րա կան ծա ռա յու թյա նը հանձ նե լու գոր ծըն թա ցը, 
ո րը փր կեց նրա կյան քը, տևեց ա վե լի քան կես տա րի: Սա Նյու Յոր քում և Ա ՄՆու մ ե րե խայի հան դեպ 
վատ վար մուն քի ար ձա նագր ման ա ռա ջին դեպ քե րից մեկն էր, ո րը դար ձավ հան րային ու շադ րու թյան 
ա ռար կա և ստի պեց մարդ կանց մտա ծել ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին։

 Հե տա գա յում այս փոր ձա ռու թյու նը հիմք ծա ռայեց Ե րե խա նե րի նկատ մամբ դա ժա նու թյան կան խար
գել ման ա ռա ջին մի ու թյան (The Society for the Prevention of Cruelty to Children) ձևա վոր ման հա մար 
(1875 թվա կան): 

Ե րե խա նե րի նկատ մամբ հան րու թյան մո տե ցում ե րի փո փո խու թյուն նե րը է ա կան ազ դե ցու թյուն կրե
ցին « ման կու թյան» հայե ցա կար գի ձևա վո րու մից ի վեր, ո րի ա ռա ջին սաղ մե րը ի հայտ ե կան՝ սկ սած 17րդ 
դա րից։ Սա այն ժա մա նա կաշր ջանն էր, ե րբ տար բեր վկա յու թյուն նե րում, այդ թվում ար վես տի գոր ծե րում, 
մենք ա ռա ջին ան գամ հան դի պում ե նք նկա րագ րու թյուն նե րի « ման կա կան զբաղ մունք նե րում»  ը նդ գրկ
ված ե րե խա նե րի մա սին, օ րի նակ՝ ե րե խան խա ղի ժա մա նակ։ Ար դեն 19րդ դա րի կե սե րին հան րային մո
տե ցում ե րը ծնո ղա կան ի նք նիշ խա նու թյան և ե րե խա նե րի կա րիք նե րի վե րա բե րյալ փոխ վե ցին այն աս տի
ճան, որ կրո նա կան ա ռաջ նորդ նե րը և քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վիստ նե րը սկ սե ցին լր ջո րեն հար ցա կա նի 
տակ դնել ե րե խա նե րին ոչ բա րեն պաստ մի ջա վայ րե րում մե ծաց նե լու հան գա ման քը։ Սա նաև այն ժա մա
նա կա հատ վածն էր, ե րբ սկ սե ցին ձևա վոր վել «ե րե խա նե րի փր կու թյան» ա ռա ջին հա սա րա կա կան խմ բե
րը, ո րոնք հան րու թյան ու մե դի այի ու շադ րու թյունն է ին հրա վի րում  ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն նե
րի և ե րե խա նե րին ի րենց ծնող նե րից/խ նա մա կալ նե րից պաշտ պա նե լու հար ցի վրա18։ Այս զար գա ցում ե րը 
իր վեր ջո հիմք հան դի սա ցան հա սա րա կու թյու նում ե րե խա նե րի դե րի, ըն կալ ման ու կար գա վի ճա կի փո փո
խու թյան հա մար, ո րոնց ֆոր մալ ամ րագ րում ե րը դար ձան ե րե խա նե րին պաշտ պա նող օ րենք նե րի ու այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի ըն դու նում ու, ի վեր ջո, ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան մե խա նիզմ ե րի ներդ րու մը 
աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում։ 

Սա կայն, ի նչ պես ցույց են տա լիս ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան վե րա բե րյալ ա ռա ջին մա սում բեր
ված տվյալ նե րը, ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյու նը շա րու նա կում է լի նել ար դի ա կան խն դիր։ Այն պայ
մա նա վոր ված է տվյալ հա սա րա կու թյու նում գե րա կայող սո ցի ալմ շա կու թային նոր մե րով։ Ը նդ ո րում, այդ 
նոր մե րը կա րող են ի նչ պես պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթ կա տա րել, այն պես էլ բռ նու թյուն խրա խու սող։ 
Օ րի նակ, բռ նու թյան նկատ մամբ հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը, ին չը նշա նա կում է բռ նու թյու նը դի տար կել 
որ պես կոնֆ լիկտ նե րի լուծ ման, ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան ան բա ժա նե լի, ըն դու նե լի մաս, որ պես 
գե րա կայող սո ցի ա լա կան նորմ բռ նու թյուն նե րը խրա խու սող գոր ծոն է, այլ խոս քով՝ ռիս կային։

 Մեջ բե րում եր գրա կա նու թյու նից

« …Ե րե խան, ո րը ծե ծում է իր հո րը, կա րող է պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել օ րեն քի ա ռջև, ի սկ 
իր ե րե խային ծե ծող հայ րը կա րող է ան վա րան պն դել, որ դա ե ղել է դաս տի ա րակ չա կան ճիշտ մո տե
ցում: Եվ դա տա րան նե րը փայ տով, ոտ քով և բռունց քով հար վա ծե լը հա մա րում են պատ ժի ար դա րաց
ված մի ջոց ներ…» (Horin, The Sydney Morning Herald, 10/6/95:4):

  Ֆի զի կա կան պա տի ժը կամ ֆի զի կա պես պատժ վե լու վա խը մե ծա հա սակ նե րի և ե րե խա նե րի մեծ 
մա սի կյան քում կամ վառ հի շո ղու թյուն է, կամ էլ ի րա կա նու թյուն (Saunders, Research in progress, 2009):

 Սո ցի ա լա կան նոր մե րը այն հիմքն են, ո րոնք թույլ են տա լիս բա ցատ րել, թե ի նչ պես մի ե րկ րում բռ նու
թյուն ներն ա վե լի մեծ տա րա ծում ու նեն, քան մեկ այլ ե րկ րում կամ ի նչ պես է պա տա հում, որ բռ նու թյան 

18 http://oxfordre.com/socialwork/view/10.1093/acrefore/9780199975839.001.0001/acrefore-9780199975839-e-530 
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մեկ տի պի տա րած վա ծու թյու նը են թադ րում է նաև մյուս տի պե րի տա րած վա ծու թյուն։ Ը նդ հա նուր առ մամբ 
բռ նու թյուն պա րու նա կող վար քի նկատ մամբ սո ցի ա լա կան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը մար դը յու րաց նում 
է վաղ տա րի քից, ը նդ ո րում այդ յու րա ցու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ի նչ պես պատ ժի կի րառ մա նը 
ա կա նա տես լի նե լու հան գա ման քով, այն պես էլ բռ նու թյան զո հին մե ղադ րե լու, պի տա կա վո րե լու հան գա
մանք նե րով։ 

Պատ ճառն այն է, որ մշա կու թային և սո ցի ա լա կան նոր մե րը կոնկ րետ խմ բի ան դամ ե րի վար քի հս տակ 
կա նոն ներ ու սպա սում եր են սահ մա նում։ Եվ ան գամ չգր ված լի նե լու պա րա գա յում դրանք ըն դու նե լի և ոչ 
ըն դու նե լի վար քի չա փա նիշ ներ են սահ մա նում, ը ստ այդմ կա ռա վա րում տվյալ խմ բի ան դամ ե րի վարքն 
ու փո խազ դե ցու թյուն նե րը։ Մշա կու թային և սո ցի ա լա կան նոր մե րը նաև շատ տար բեր են. մի խմ բի հա մար 
ըն դու նե լի սո ցի ա լա կան նոր մը կա րող է մյու սի կող մից չըն դուն վել։ Ստաց վում է, որ տար բեր սո ցի ա լա կան 
նոր մե րը կա րող են ա ջակ ցել կամ խրա խու սել բռ նու թյան տար բեր տի պե րին19։ Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ 
ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյու նը մե կու սի կամ ա ռան ձին հարց չէ, այն ու նի բազ մա թիվ սո ցի ա լա կան 
հիմ քեր, օ րի նակ՝ աղ քա տու թյան հետ ևան քով ա ռա ջա ցած բազ մա թիվ սո ցի ա լա կան ռիս կե րը, վար վող սո
ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, գե րա կայող մո տե ցում ե րը, ո րոնք մո տե ցում եր են ձևա վո րում ե րե խա
նե րի նկատ մամբ։ Ը նդ ո րում, դրանք թե՛ ան հա տա կան գոր ծոն ներն են, թե՛ հա սա րա կա կան20։ 

Ե րե խա նե րի նկատ մամբ դա ժան վե րա բեր մուն քի ըն կա լում ե րի տար բե րու թյուն նե րը հատ կա պես ա կն
հայտ են ֆի զի կա կան պա տիժ նե րի և սե ռա կան ո տնձ գու թյուն նե րի պա րա գա յում: Օ րի նակ, ե րե խա նե րին 
ֆի զի կա պես պատ ժե լը, բռունց քով կամ ոտ քով հար վա ծե լու մի ջո ցով ծե ծի են թար կե լը շատ ե րկր նե րում 
սո ցի ա լա պես ըն դու նե լի է, օ րեն քով չար գել ված: Այն պի սի ար դա րա ցում եր, ի նչ պի սիք են « դա ի նձ եր բեք 
վնաս չի տվել» կամ « դա ա վե լի շատ վնա սում է ծնո ղին, քան ե րե խային» լավ ծա նոթ են բո լո րիս, օ րի նակ 
«ապ տա կով սն ված տղան ա ռանց աս տի ճան չի լի նի», «ով մայ րա կան ծե ծից չի լա ցել, նա ո րբ է մե ծա ցել»: 
Մինչ դեռ ի րա կա նում ֆի զի կա կան պա տի ժը վտան գա վոր է ե րե խա նե րի հա մար: Դրա կի րառ ման (ու ղ ղա
կի և ա նուղ ղա կի) հետ ևան քով ա մեն տա րի հա զա րա վոր ե րե խա ներ են մա հա նում, վնաս վում ու հաշ ման
դամ դառ նում: 

Նոր մե րը խնդ րա հա րույց են նաև սե ռա կան բռ նու թյան պա րա գա յում. այս պես, հե տա զո տու թյուն նե
րը21 ցույց են տա լիս նաև, որ մե ծա հա սակ նե րից չոր սից մե կը 14 տա րե կան ա ղջ կա և չա փա հա սի միջև 
սե ռա կան հա րա բե րու թյու նը չի հա մա րում սե ռա կան բռ նու թյուն կամ վս տահ չէ, որ դա կա րե լի է այդ պես 
հա մա րել: Այս տե ղից էլ բխում է դե ռա հաս նե րի շր ջա նում սե ռա կան բռ նու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ
վու թյան ան հս տա կու թյու նը: Այն կարծ րա տի պը, որ ե րե խա նե րը և ան չա փա հաս նե րը ի րենք են մե ղա վոր 
ի րենց նկատ մամբ կի րառ վող բռ նու թյան հա մար, և դիր քո րո շու մը, որ դե ռա տի աղ ջիկ նե րին չի կա րե լի 
հա վա տալ, քա նի որ նրանք ի րենք են գայ թակ ղում «ան մեղ տղա մարդ կանց», նվա զեց նում է բռ նա րա րի 
պա տաս խա նատ վու թյու նը և դժ վա րաց նում ե րե խա նե րին բռ նու թյու նից և չա րա շա հու մից պաշտ պա նե լու 
գոր ծըն թա ցը: Վե րը նշ ված կարծ րա տի պե րը հատ կան շա կան են նաև Հա յաս տա նին. «ե թե աղ ջի կը կար
գին լի նի, ոչ մի տղա նրան չի նե ղաց նի», «եղ բայ րը պի տի վե րահս կի քրո ջը մինչև ա մուս նա նա լը, ի սկ 
հե տո ա մու սի նը կվե րահս կի…» և այլն: Նման հա մա տեքս տում բա վա կա նին բարդ է տու ժած ե րե խա նե
րի նույ նա կա նաց ման ու օգ նու թյան կազ մա կեր պու մը։ Այս պի սով, մշա կու թային նոր մե րով ամ րագր ված 
պի տա կա վո րում ու զո հի նկատ մամբ մե ղադ րան քը ու ղ ղա կի ո րեն խո չըն դո տում են բռ նու թյան դեպ քե րի 
բա ցա հայտ մա նը։ 

Ե րե խայի հան դեպ վատ վե րա բեր մուն քը կախ ված չէ ո ՛չ ըն տա նի քի սո ցի ալտն տե սա կան վի ճա կից, 
ո ՛չ էլ պար զա պես որ ևէ մշա կույ թի պատ կա նե լուց. բռ նու թյուն նե րը գո յու թյուն ու նեն ցան կա ցած հա սա րա
կու թյու նում, որ տեղ ծնող նե րը կամ խնա մա կալ ներն ու նակ կամ ի վի ճա կի չեն հա վա սա րակշ ված կեր պով 
ար ձա գան քել ի րենց ե րե խա նե րի կա րիք նե րին:

19 Changing cultural and social norms supportive of violent behaviour. (Series of briefings on violence prevention: the 
evidence), WHO, 2009; https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/norms.pdf 

20 The Social Context of Child Abuse and the Aid of Preventative Programs; https://pdfs.semanticscholar.org/
a959/998ffd74a0e5d672d78dd6a4b996a167cb07.pdf

21 ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը երկու տարին մեկ իրականացնում է աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում «Երեխաների հանդեպ 
բռնությունները»  թեմայով պարբերական հետազոտություններ, որոնց վերաբերյալ հրապարակվում է զեկույց:  
Այստեղ նկատի ունենք  այդ զեկույցները: Տես ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կայքեջ՝` «Բռնության և առողջության մասին 
համաշխարհային զեկույց»:
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 ԹԵ ՄԱ 3. Ի ՞ՆՉ Է Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՀԱՆ ԴԵՊ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ.  
ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒ ՄԸ, ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ և ԴՐ ՍԵ ՎՈՐ ՄԱՆ ՁԵ ՎԵ ՐԸ 

 Բռ նու թյան մեկ նա բան ման բազ մա թիվ մո տե ցում եր կան, սա կայն դրան ցից մի քա նի սը մեր ձեռ նար
կի շր ջա նակ նե րում կա րող են օգ տա կար լի նել։ 

Հա մա ձայն Ա ՀԿ կող մից տր ված սահ ման ման՝ բռ նու թյու նը ֆի զի կա կան ու ժի կամ իշ խա նու թյան (լի
ա զո րու թյուն, դիրք) նպա տա կադր ված կի րա ռում է կամ դրա սպառ նա լի քը մեկ այլ ան ձի, խմ բի կամ 
հա մայն քի նկատ մամբ, ո րը մեծ հա վա նա կա նու թյամբ հան գեց նում է կամ կա րող է հան գեց նել վնաս
ված քի, զր կան քի, մահ վան, հո գե բա նա կան վնա սի կամ զար գաց ման խան գա րում ե րի։ 

Սահ ման ման մեջ կար ևոր վում է մի քա նի հան գա մանք. (1) բռ նու թյան են թարկ վե լու ռիս կը հա վա սա րա
զոր է բռ նու թյան գոր ծադր մա նը, (2) բռ նու թյու նը բնու թագր վում է որ պես նպա տա կադր ված գոր ծո ղու թյուն, 
հետ ևա բար պա տա հա կան դեպ քե րը, ի նչ պես օ րի նակ դժ բախտ պա տա հա րի հետ ևան քով այր վածք նե րը 
չեն հա մար վում բռ նու թյուն, (3) իշ խա նու թյուն կամ լի ա զո րու թյուն կամ դիրք հաս կա ցու թյան կի րառ մամբ 
ըն դար ձակ վում է բռ նու թյան պայ մա նա կան ըն կա լու մը, հետ ևա բար բռ նու թյուն են հա մար վում ու ժի դիր
քից բխող բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը, այդ թվում վա խեց նե լը, ի նչ պես նաև ան տե սու մը կամ լքու մը,  (4) բռ
նու թյան հետ ևանք նե րի մատ նան շու մը կար ևո րում է այն հան գա ման քը, որ բռ նու թյու նը, ի թիվս մահ վան 
կամ ֆի զի կա կան վնա սի հան գեց նե լուն, կա րող է նաև այլ հետ ևանք ներ ու նե նալ։

 Պետք է նշել, որ ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան սահ մա նու մը ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ 
ու նի։ Նախ այն նշա նա կա լի ո րեն պայ մա նա վոր ված է ծնող նե րի` ե րե խայից ա կն կալ վող վար քագ ծե րով, 
հետ ևա բար ե րե խա նե րի դեպ քում բռ նու թյան գոր ծադր ման նույ նա կա նա ցու մը շատ ա վե լի դժ վա րա ցած 
է։ Այ նու ա մե նայ նիվ ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ կան ո րո շա կի մո տե ցում եր, ո րոնց շուրջ 
ո ղջ աշ խար հում կան ը նդ հա նուր հա մա ձայ նու թյուն ներ։

1999թին Ա ռող ջու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան 
կան խար գել ման խոր հուր դը տվեց հետ ևյալ սահ մա նու մը. «Ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյու նը նշա նա
կում է ե րե խայի ա ռող ջու թյան, կյան քի, զար գաց ման, ի նք նու թյան ի րա կան կամ պո տեն ցի ալ վտանգ
մա նը  հասց նող  ֆի զի կա կան և/ կամ է մո ցի ո նալ դա ժա նու թյան, սե ռա կան բնույ թի գոր ծո ղու թյուն
ներ կամ ան տես ման կամ բար ձի թո ղու թյան ա րարք ներ` օ գտ վե լով կար գա վի ճա կից կամ պաշ տո նից 
բխող լի ա զո րու թյուն նե րից և չա րա շա հե լով ե րե խայի վս տա հու թյու նը»: 

Ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան սահ ման ման կար ևո րա գույն կե տե րից մեկն այն է, որ այս տեղ մեծ 
կար ևո րու թյուն չի ներ կա յաց նում բռ նու թյուն գոր ծադ րո ղի կող մից կա տար ված ա րար քի կան խամ տած վա
ծու թյան հան գա ման քը՝ հաշ վի առ նե լով ե րե խայի կար գա վի ճա կի յու րա հատ կու թյու նը։ 

Ո րոշ փոր ձա գետ ներ բռ նու թյան են թարկ ված են հա մա րում նաև այն ե րե խա նե րին, ով քեր պա տա հա
բար վնաս վել են ծնող նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան պատ ճա ռով, մինչ դեռ մյուս նե րը գտ
նում են, որ բռ նու թյան են թարկ ված ճա նաչ վե լու հա մար վնա սի  հասց րած գոր ծո ղու թյու նը պետք է լի նի 
կան խամ տած ված։ 

Այս հա մա տեքս տում ը ստ բռ նու թյան գոր ծադր ման կան խամ տած վա ծու թյան աս տի ճա նի՝ ա ռանձ նաց
նում են կան խամ տած ված և պա տա հա կան բռ նա րարք ներ։ 

Կան խամ տած ված բռ նու թյուն.     ֆի զի կա կան ու ժի կամ իշ խա նու թյան (դիր քի չա րա շա հում) ն պա տա
կադր ված  գոր ծա ծում ի նչոր մե կի, այլ ան ձի կամ որ ևէ խմ բի ու հա մայն քի նկատ մամբ, ին չը ար դյուն քում 
հան գեց նում է վե րոն շյալ նե րի վնաս մա նը, մահ վա նը, հո գե բա նա կան վնաս մա նը, զար գաց ման խան գար
մա նը կամ դեպ րի վա ցի ային (զր կան քի):

 Պա տա հա կան բռ նա րարք ա սե լով՝ նկա տի ու նենք, որ մի կող մից, ի նչ պես Վոլ թերն ու Փարքն են 
նշում, ան ձի կող մից կի րառ վող բռ նու թյու նը չի ըն կալ վում որ պես բռ նա րարք, մյուս կող մից բռ նու թյուն գոր
ծադ րո ղը ի սկզ բա նե չի ու նե նում զո հին վնա սե լու ցան կու թյուն22։ 

Ե թե բռ նու թյան տի պերն ա ռանձ նաց նում ե նք ը ստ գոր ծադ րո ղի, ա պա դրանք բա ժան վում են ե րեք 
խմ բի. 

22 World report on violence and health / edited by Etienne G. Krug, WHO, 2002, p. 5-6.
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• Ինքն իր դեմ ու ղղ ված բռ նու թյուն, ե րբ բռ նա րարն ու զո հը միև նույն ան ձն է, այս տեղ խո սում ե նք 
ի նք նավն ա սող և ի նք նա քայ քայիչ վար քի մա սին։

•  Մի ջանձ նային բռ նու թյուն, ո րի շր ջա նակ նե րում կա րող ե նք ա ռանձ նաց նել ըն տա նե կան և հա մայն
քային բռ նու թյու նը։ Ա ռա ջին դեպ քում խոս քը ըն տա նի քի (ը նդ լայն ված ըն տա նիք) ան դամ ե րի կող
մից այլ ան դամ(ներ)ի նկատ մամբ բռ նու թյան գոր ծադր ման մա սին է, ի սկ հա մայն քային բռ նու թյան 
դեպ քում բռ նու թյուն գոր ծադ րո ղը և զո հը կա րող են ան գամ չճա նա չել մի մյանց (սա հիմ ա կա նում 
տե ղի է ու նե նում տա նից դուրս գտն վող այլ մի ջա վայ րում)։

•  Կո լեկ տիվ բռ նու թյուն, որ տեղ խոսքն ա վե լի լայն սո ցի ա լա կան, քա ղա քա կան ու տն տե սա կան բռ
նու թյուն նե րի մա սին է։ Դրանք հիմ ա կա նում հան դի պում են պե տու թյուն նե րի միջև և մեր թե մայի 
շր ջա նակ նե րում այդ քան էլ կի րա ռե լի չեն։

 Սո վո րա բար ա ռա վել հայտ նի են բռ նու թյան տի պե րի տա րան ջա տու մը ը ստ ա րար քի տի պի՝ ֆի զի կա
կան, սե ռա կան, հո գե բա նա կան, ան տե սում։ Նշ ված չորս տի պե րը կա րող են տե ղա վոր վել վե րոն շյալ մեծ 
կա տե գո րի ա նե րում և դրանց են թա կա տե գո րի ա նե րում, ը նդ ո րում կա րող են հան դես գալ հա մակց ված 
ձևե րով։ Այս տեղ կար ևոր է հաս կա նալ, որ խոս քը օգ տա կար հայե ցա կար գի կամ մո տեց ման մա սին է, ո րը 
կա րե լի է կի րա ռել բռ նու թյան դեպ քե րը տի պա բա նե լիս։

«Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի ան սահ մա նում է. « Պե տու թյու նը և նրա հա մա պա տաս
խան մար մին ներն ի րա կա նաց նում են ե րե խայի պաշտ պա նու թյու նը ցան կա ցած բռ նու թյու նից, շա հա
գոր ծու մից, հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան մեջ ներգ րա վե լուց, այդ թվում` թմ րա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մից, 
դրանք ար տադ րու թյան կամ ա ռևտ րի մեջ ներգ րա վու մից, մու րաց կա նու թյու նից, ա նա ռա կու թյու նից, մո լի 
խա ղե րից և նրա ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի այլ ոտ նա հա րու մից» (հոդ ված 9): Կոն վեն ցի ան, 
նա խա տե սե լով ե րե խայի շա հա գոր ծու մից պաշտ պա նու թյան մի շարք ե րաշ խիք ներ, նաև մաս նա վո րեց
նում է այդ դեպ քե րը, ո րոնց ան դրա դարձ է կա տար վում 19–րդ և 3236րդ հոդ ված նե րի շր ջա նակ նե րում, 
հա մա ձայն ո րոնց` մաս նա կից պե տու թյուն նե րը ձեռ նար կում են ան հրա ժեշտ բո լոր օ րենսդ րա կան, վար
չա կան, սո ցի ա լա կան և լու սա վոր չա կան մի ջոց նե րը ծնող նե րի, օ րի նա կան խնա մա կալ նե րի կամ ե րե խայի 
մա սին հոգ տա նող ցան կա ցած այլ ան ձի կող մից ե րե խային ֆի զի կա կան կամ հո գե կան ճնշ ման են թար կե
լու բո լոր ձևե րից, վի րա վո րանք նե րից կամ չա րա շա հում ե րից, հո գա տա րու թյան բա ցա կա յու թյու նից կամ 
ա նու շադ րու թյու նից, կո պիտ վե րա բեր մուն քից կամ շա հա գոր ծու մից, նե րա ռյալ սե ռա կան չա րա շա հու մը, 
պաշտ պա նե լու նպա տա կով (հոդ ված 19):

«Ե րե խայի շա հա գոր ծում» հաս կա ցու թյան մեկ նա բա նու մը

Մաս նա կից պե տու թյուն ներն ըն դու նում են տն տե սա կան շա հա գոր ծու մից և այն պի սի աշ խա տանք 
կա տա րե լուց պաշտ պան վա ծու թյան ե րե խայի ի րա վուն քը, ո րը կա րող է վտան գա վոր լի նել նրա ա ռող
ջու թյան հա մար կամ խո չըն դո տել կր թու թյուն ստա նա լուն կամ վնա սել նրա ա ռող ջու թյա նը և ֆի զի կա
կան, մտա վոր, բա րո յա կան ու սո ցի ա լա կան զար գաց մա նը (հոդ ված 32): Բա ցի այդ, մաu նա կից պե
տու թյուն նե րը ձեռ նար կում են ան հրա ժեշտ բո լոր մի ջոց նե րը, նե րա ռյալ o րենuդ րա կան, վար չա կան, 
uո ցի ա լա կան մի ջոց նե րը, այդ թվում` կր թու թյան բնա գա վա ռում, որ պեu զի ե րե խա նե րին պաշտ պա նեն 
պuի խոտ րոպ մի ջոց նե րի և թմ րա նյու թե րի ապo րի նի oգ տա գոր ծու մից, ի նչ պեu դրանք բնու թագր ված են 
մի ջազ գային փաu տաթղ թե րում, և թույլ չտան ե րե խա նե րին oգ տա գոր ծել այդ պիuի նյու թե րի հա կաo րի
նա կան ար տադ րու թյան ու վա ճառ քի աu պա րե զում (հոդ ված 33): Նաև պար տա վոր վում են ե րե խային 
պաշտ պա նել uե ռա կան շա հա գործ ման բո լոր ձևե րից և uե ռա կան այ լաuե րու մից: Այդ նպա տա կով մաu
նա կից պե տու թյուն նե րը մաu նա վո րա պեu ազ գային, ե րկ կողմ և բազ մա կող մա նի մա կար դակ նե րով ձեռ
նար կում են բո լոր ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րը, որ պեu զի կան խար գե լեն` 

ա) ե րե խային ցան կա ցած ապo րի նի uե ռա կան գոր ծու նե ու թյան դր դե լը կամ հար կադ րե լը, 
բ) շա հա գործ ման նպա տա կով ե րե խա նե րին պոռն կու թյան մեջ կամ այլ ապo րի նի uե ռա կան պրակ

տի կա յում oգ տա գոր ծե լը,
գ) շա հա գործ ման նպա տա կով ե րե խա նե րին պոռ նոգ րա ֆի այի ևև պոռ նոգ րա ֆիկ նյու թե րի մեջ oգ

տա գոր ծե լը (հոդ ված 34): Մաu նա կից պե տու թյուն ներն ազ գային, ե րկ կողմ և բազ մա կողմ մա կար 
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դակ նե րով ձեռ նար կում են բո լոր ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րը ե րե խա նե րի հափշ տա կու թյուն նե րը, 
նրանց առ քու վա ճառ քը կամ ցան կա ցած նպա տա կով և ցան կա ցած ձև ևով նրանց մաքuա նեն գու
թյան ա ռար կա դարձ նե լը կան խե լու հա մար (հոդ ված 35), ի նչ պես նաև ե րե խային պաշտ պա նում 
են նրա բա րե կե ցու թյան որ ևէ կող մին վնաuող շա հա գործ ման բո լոր այլ ձևե րից (հոդ ված 36): 
Ե րե խայի շա հա գործ ման ման րա մասն բնու թա գիր է տա լիս նաև «Ե րե խայի աշ խա տան քի վատ
թա րա գույն ձևե րի մա սին» կոն վեն ցի ան, ո րի 3–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «ե րե խայի վատ թա րա
գույն աշ խա տան քի ձևեր» եզ րույթն ը նդ գր կում է` 

ա) uտր կու թյան բո լոր ձև ևե րը կամ uտր կու թյա նը հա ման ման աշ խա տան քը, ի նչ պիuիք են ե րե խա նե
րի վա ճառ քը և ա ռևև տու րը, պարտ քային uտր կա ցու մը կամ ճոր տային կախ վա ծու թյու նը, ի նչ պեu 
նաևև հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քը, այդ թվում` ե րե խա նե րի պար տա դիր կամ հար
կա դիր հա վա քագ րու մը զին ված ը նդ հա րում ե րում oգ տա գոր ծե լու հա մար, 

բ) ե րե խային oգ տա գոր ծե լը, հա վա քագ րե լը կամ ա ռա ջար կե լը մարմ ա վա ճա ռու թյամբ զբաղ վե լու, 
պոռ նոգ րա ֆիկ ար տադ րան քի ար տադ րու թյան կամ պոռ նոգ րա ֆիկ ներ կա յա ցում ե րի հա մար, 

գ) ե րե խային oգ տա գոր ծե լը, հա վա քագ րե լը կամ ա ռա ջար կե լը հա կաի րա վա կան գոր ծու նե ու թյամբ 
զբաղ վե լու, մաu նա վո րա պեu թմ րա նյու թե րի ար տադր ման ևև վա ճառ քի հա մար, ի նչ պեu դրանք 
uահ ման ված են հա մա պա տաu խան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րում, 

դ) աշ խա տան քը, ո րն իր բնույ թով կամ իր կա տար ման պայ ման նե րով կա րող է վնաuել ե րե խա
նե րի ա ռող ջու թյա նը, ան վտան գու թյա նը կամ բա րո յա կա նու թյա նը: Ամ փո փե լով վե րոն շյա լը՝ եզ
րա կաց նում ե նք, որ ե րե խայի շա հա գոր ծում են հա մար վում  ե րե խայի ստր կու թյան բո լոր ձևե րը 
կամ ստր կու թյա նը հա ման ման աշ խա տան քը, ի նչ պի սիք են ե րե խա նե րի վա ճառ քը և ա ռև տու
րը, պարտ քային ստր կա ցու մը կամ ճոր տային կախ վա ծու թյու նը, ի նչ պես նաև պար տա դիր կամ 
հար կա դիր աշ խա տան քը, այդ թվում ե րե խա նե րի պար տա դիր կամ հար կա դիր հա վա քագ րու
մը զին ված ը նդ հա րում ե րում օգ տա գոր ծե լու հա մար, օր գան նե րը կամ հյուս վածք նե րը վերց նե
լը, ե րե խային օգ տա գոր ծե լը, տե ղա փո խե լը, փո խան ցե լը, թաքց նե լը, ստա նա լը, հա վա քագ րե լը, 
ա ռա ջար կե լը, դր դե լը կամ հար կադ րե լը մարմ ա վա ճա ռու թյամբ զբաղ վե լու, պոռ նոգ րա ֆիկ ար
տադ րան քի ար տադ րու թյան կամ պոռ նոգ րա ֆիկ ներ կա յա ցում ե րի հա մար, ի նչ պես նաև ցան
կա ցած այլ ա պօ րի նի սե ռա կան գոր ծու նե ու թյա նը, մու րաց կա նու թյա նը, հա կաի րա վա կան գոր ծու
նե ու թյամբ զբաղ վե լու և հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան մեջ ներգ րա վե լու, մաս նա վո րա պես` թմ րա
նյու թե րի ար տադր ման և ա ռևտ րի, մո լի խա ղե րի հա մար, աշ խա տան քը, ո րն իր բնույ թով կամ իր 
կա տար ման պայ ման նե րով կա րող է վնա սել ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյա նը, ան վտան գու թյա նը կամ 
բա րո յա կա նու թյա նը` կյան քի կամ ա ռող ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով 
կամ դա գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քով կամ հար կադ րան քի այլ ձևե րով, առ ևանգ ման, խա բե ու թյան 
կամ վս տա հու թյու նը չա րա շա հե լու, իշ խա նու թյու նը կամ վի ճա կի խո ցե լի ու թյու նը օգ տա գոր ծե լու, 
կամ նրան վե րահս կող ան ձի հետ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րե լու նպա տա կով, նյու թա կան կամ 
այլ օ գուտ տա լու կամ ստա նա լու, կամ այդ պի սիք խոս տա նա լու մի ջո ցով:

 Վեր ջին շր ջա նում շատ է խոս վում բռ նու թյան ևս եր կու տի պի՝ բու լին գի և տն տե սա կան բռ նու թյան, 
մա սին։ Բու լին գը մեծ տա րա ծում ու նի հատ կա պես դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րի շր ջա նում, որ տեղ ա վե լի 
մեծ «իշ խա նու թյուն» ու նե ցող նե րը ճն շում են գոր ծադ րում ա վե լի « թույ լե րի» նկատ մամբ։ Ը նդ հան րա պես, 
բու լին գը սահ ման վում է որ պես  ագ րե սի այի պար բե րա բար դրս ևո րում որ ևէ սո ցի ա լա կան խմ բի կող մից 
տվյալ խմ բի որ ևէ ան դա մի կամ ան դամ ե րի նկատ մամբ, այդ թվում բա նա վոր սպառ նա լիք նե րը, ծաղ րե լը, 
ֆի զի կա կան հար ձա կում ե րը` հրե լը, ծե ծե լը և այլն, դի տա վո րյալ հե ռաց նե լը ան ձին որ ևէ խմ բից և այլն:   
Բու լին գի տար բեր ձևեր են ա ռանձ նաց վում` ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, այս պես կոչ ված կի բեր բու լինգ 
կամ հա մա ցան ցային բու լինգ: 

Տն տե սա կան բռ նու թյուն. ի նչ պես եր ևում է Գծա պատ կեր 1.ու մ, տն տե սա կան բռ նու թյու նը դի տարկ
վում է որ պես կո լեկ տիվ բռ նու թյան տա րա տե սակ, սա կայն  ըն տա նի քում բռ նու թյան մա սին օ րեն քում 
այն մեկ նա բան վում է որ պես ան ձին հար կադր ված նյու թա կան կախ վա ծու թյուն ստեղ ծե լու կամ իշ խե լու 
նպա տա կով նրան գո յու թյան ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րից (ս նունդ, հա գուստ, կա ցա րան, դե ղո րայք) զր կե լը, 
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սե փա կա նու թյան կամ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը տնօ րի նե լու, տի րա
պե տե լու և օգ տա գոր ծե լու ի րա վունք նե րը ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա կե լը, ան ձի կր թու թյուն ստա նա լու 
կամ աշ խա տան քի ը նտ րու թյան ա զա տու թյան ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կե լը: Ը ստ է ու թյան, վե րո հի
շյալ օ րեն քի հա մա ձայն տն տե սա կան բռ նու թյու նը ան ձին բնա կա րա նից, սնն դից, կյան քի, ա ռող ջու թյան 
հա մար ան հրա ժեշտ այլ պա րա գա նե րից զր կում է, ո րոնց նկատ մամբ նա ու նի օ րեն քով սահ ման ված 
ի րա վունք ներ:

Գծապատկեր 1. Բռնության տեսակների տիպաբանումը

Այս հատ վա ծում, ա վե լի ման րա մասն կանդ րա դառ նանք ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րի հետ
ևյալ՝ ֆի զի կա կան, սե ռա կան, հո գե բա նա կան և ան տե սում տի պե րին ։

 ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ. 

Ե րե խայի նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը ֆի զի կա կան ցավ պատ ճա ռե լու նպա տա կով ի րա կա-
նաց ված ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն է, օ րի նակ՝ ե րե խային ան հար մար դիր քով կանգ նեց նե լը։ Ա վե լի նեղ 
սահ ման ման հա մա ձայն՝ այն հար վա ծի, ցնց ման, վայր գցե լու, թու նա վոր ման, այ րե լու, խեղ դե լու կամ այլ 
ե ղա նա կով/ մի ջո ցով ե րե խային ֆի զի կա կան վնաս պատ ճա ռելն է։ Այս տեղ կար ևոր է նշել, որ նշ ված գոր ծո-
ղու թյուն նե րը ֆի զի կա կան բռ նու թյուն են ան գամ այն դեպ քում, ե թե դրանց հետ ևանք նե րը «ան տե սա նե լի» 
ե ն։

 Ֆի զի կա կան բռ նու թյու նը՝ որ պես այդ պի սին, շատ տար բեր դրս ևո րում եր կա րող է ու նե նալ, սկ սած 
փոքր կապ տուկ նե րից մինչև մահ։ Ը նդ հան րա պես այս դրս ևո րում ե րը նշա նա կա լի ո րեն պայ մա նա վոր
ված են ե րե խայի տա րի քի հետ, և որ քան փոքր է ե րե խան, այն քան ա վե լի մեծ է ֆի զի կա կան վնաս վածք 
ստա նա լու ռիս կը. շատ հայտ նի օ րի նակ են նո րա ծին ե րե խա նե րին ցն ցե լու/ թա փա հա րե լու հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցած վնաս վածք նե րը։ Ֆի զի կա կան բռ նու թյան տե սան կյու նից ա ռանձ նա հատ կու թյու նը նաև այն է, 
որ շատ մշա կույթ նե րում ֆի զի կա կան պա տի ժը դի տարկ վում է որ պես ե րե խա նե րին դաս տի ա րա կե լու ար
դյու նա վետ և ըն դու նե լի մի ջոց։ Եվ քա նի որ պա տի ժը ևս կա րող է նշա նա կա լի վնաս հասց նել, ստաց վում է, 
որ ի րա կա նում խոս քը եր կու սեր տա ճած եր ևույթ նե րի մա սին է։ Ը նդ ո րում, պա տի ժը կա րող է ժա մա նա կի 
ըն թաց քում վե րած վել բռ նու թյան։ 

Շատ կար ևոր է նշել, որ բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի մոտ նկատ վում են ո րոշ նշան ներ, ի նչ պես 
վար քային, այն պես էլ հու զա կան, ո րոնք կա րող են ե րե խային խնա մող ան ձին հու շել հնա րա վոր բռ նու
թյան կամ դրա ռիս կի մա սին։

 Ֆի զի կա կան բռ նու թյան պա րա գա յում զո հի ստա ցած վնաս վածք նե րը ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու
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թյուն ներ են ու նե նում, մաս նա վո րա պես կապ տուկ նե րի բազ մա կի լի նե լը, տե ղե րը, լուրջ կոտր վածք նե րը, 
հատ կա պես փա փուկ հույս վածք նե րի և բազ մա կի ան դամ ե րի, այր վածք նե րը, թու նա վո րու մը, ախ տո րո
շում ու նե նա լուն ու ղղ ված հա տուկ ջան քե րը և այլն23։

Ֆի զի կա կան բռ նու թյան նշան նե րը
Վար քային 
նշան ներ

• Հա ճա խա կի փա խուստ ներ 
• Ոչ սո վո րա կան, ագ րե սիվ վարք 
• Հի պե րակ տի վու թյուն
•  Ֆի զի կա կան կոն տակ տից զգու շու թյուն (օ րի նակ՝ շոյե լուց խույս տա լը) 
• Ինք նավն ա սող մտ քե րի առ կա յու թյուն և/ կամ ի նք նավն աս ման փոր ձեր 
• Ա պա տիկ վարք 
• Ա պա գայի տես լա կա նի կո րուստ
•  Մա նի պու լի ա ցի ոն/ու շադ րու թյուն գրա վող վարք
•  Հա կում եր կախ վա ծու թյուն նե րին

Ֆի զի կա կան 
նշան ներ

• Նախ կին  վնաս վածք նե րի հետ քեր, սպի ներ,
•  Հա ճա խա կի կրկն վող փոքր վնաս վածք ներ` քերծ վածք նե րը,  ճանկռ վածք նե րը 

(ո րոնց հա մար չկա տրա մա բա նա կան բա ցատ րու թյուն),
• Վ նաս ված քի ո րո շա կի տի պե րի առ կա յու թյուն՝ կապ տուկ ներ, ե րե խային ծխա խո

տով վա ռե լուց ա ռա ջա ցած այր վածք ներ, կոտր վածք ներ, 
• Բռ նու թյան մյուս նշան նե րի առ կա յու թյու նը
• Վ նաս վածք նե րի տե ղե րը, ո րոնք հատ կա պես հա վա նա կան է, որ պա տա հա կան 

չեն, օ րի նակ գլ խի վնաս ված քը,

Հու զա կան 
նշան ներ

• Դեպ րե սի ա
•  Ցածր ի նք նագ նա հա տա կան
•  Ցա վոտ բու ժում ե րին ար ձա գան քի բա ցա կա յու թյուն
•  Զայ րույթ
•  Վախ
•  Հույ զերն ար տա հայ տե լու ան կա րո ղու թյուն

Ն շան ներ 
ծնող նե րի մոտ

• Ծ նո ղի կող մից տր ված բա ցատ րու թյուն նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում վնաս
վածք նե րին,

• Ծ նո ղը փոր ձում է թաքց նել վնաս ված քը, հե տաձ գել բա ցա հայ տու մը,
• Ծ նող/խ նա մա կալ, ով վնաս ված քի պատ ճա ռը հա մա րում է եր րոր դա կան և հրա

ժար վում է  քն նար կել պատ ճա ռը։

 ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ. 

Ի տար բե րու թյուն բռ նու թյան մյուս տի պե րի՝ այս մա սին շատ ա վե լի քիչ էր խոս վում։ 2006 թվա կա նին 
ՄԱԿի Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րի մա սին ու սում ա սի րու թյու նը հա մաշ խար հային հան րու
թյան ու շադ րու թյու նը հրա վի րեց այս խնդ րի շուրջ՝ փաս տե լով, որ աշ խար հում մինչև 18 տա րե կան 73 
մլն. տղա ներ և 150 մլն. աղ ջիկ ներ են թարկ վում են սե ռա կան բռ նու թյան։ Կար ևոր է նշել, որ ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ սե ռա կան բռ նու թյուն ա սե լով՝ մենք նկա տի ու նենք սե ռա կան վար քի տար բեր տի պե րի դրս
ևո րում ե րը՝ սե ռա կան ան դամ ե րի ցու ցադ րու մից մինչև սե ռա կան ա կտ` ստի պե լով կամ գայ թակ ղե լով 
ե րե խային (դե ռա հա սի) մաս նակ ցե լու սե ռա կան գոր ծո ղու թյա նը։ 

Ըստ այդմ, բա վա կան դժ վար է սե ռա կան բռ նու թյունն այն ի մաս տով, որ պես զի սահ մա նու մը տա եր
ևույ թի ամ բողջ պատ կե րը։ Ա ռա վել ըն դուն ված է ՄԱԿի գոր ծա կա լու թյուն նե րի կող մից ա ռա ջարկ ված 
հետ ևյալ սահ մա նու մը՝ ե րե խա նե րի սե ռա կան բռ նու թյու նը ե րե խա նե րին սե ռա կան ան հանգս տու թյուն 
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պատ ճա ռելն է չա փա հաս նե րի կամ այլ ե րե խա նե րի կող մից (« սե ռա կան», այս տեղ նկա տի ու նեն յու
րա քան չյուր գոր ծո ղու թյուն, ո րն ու ղեկց վում/ հան գեց նում է բռ նա րա րի մոտ սե ռա կան գրգռ ման):  

Այս տեղ կար ևոր է նկա տի ու նե նալ մի քա նի հան գա մանք. (1) այն ի րա կա նաց վում է ե րե խայի նկատ
մամբ իշ խա նու թյուն ու նե ցող ա վե լի գի տա կից ան ձի կող մից, ո րը սո վո րա բար մե ծա հա սակ է (ծ նող, խնա
մա կալ, քույր/եղ բայր, ան ծա նոթ), (2) ե րե խան բռ նա րա րի հա մար սե ռա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե լու 
մի ջոց է, (3) սո վո րա բար ե րե խա նե րի ներգ րա վու մը գոր ծո ղու թյուն նե րում ի րա կա նաց վում է ու ժի, խա բե ու
թյան, սպառ նա լիք նե րի, ճնշ ման, ի նչ պես նաև կա շա ռե լու մի ջոց նե րով, (4) սե ռա կան բռ նու թյու նը կա րող է 
լի նել ֆի զի կա կան, վեր բա կամ է մո ցի ո նալ և կա րող է նե րա ռել ֆի զի կա կան կոն տակտ, այդ թ վում  ներ թա
փան ցում, ա ռանց կոն տակ տի գոր ծո ղու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են` ե րե խային նե րա ռե լը դի տե լու պոռ նոգ րա
ֆիկ նյու թեր, սե ռա կան գոր ծո ղու թյուն կամ խրա խու սել ե րե խային կա տա րե լու իր սե ռա կան հա սու նու թյա
նը ոչ հա մար ժեք գոր ծո ղու թյուն ներ, (5) սե ռա կան բռ նու թյան մաս է նաև ե րե խայի մոտ սե ռա կա նաց ված 
վար քի խրա խու սում ու նրա նա խա պատ րաս տու մը բռ նու թյա նը (այդ թվում հա մա ցան ցով)։ Ի հա վե լում 
նշենք, որ այն կա րող է ի րա կա նաց վել մեկ կամ բազ մա կի բռ նա րար նե րի կող մից, մեկ կամ ա վե լի դեպ քե
րում և հա մակց ված լի նել բռ նու թյան  մյուս ձևե րի հետ24:

Ե րե խա նե րի նկատ մամբ սե ռա կան բռ նու թյան հիմ ա կան բնու թագ րիչ նե րը նե րա ռում ե ն՝

• բռ նա րա րը փոր ձում է հեն վել ե րե խայի վս տա հու թյան չա րա շահ ման վրա, քան ֆի զի կա կան ու ժի կի
րառ ման. ար դյուն քում սո վո րա բար դա ե րե խայի և բռ նա ցո ղի « գաղտ նի պայ մա նա վոր վա ծու թյունն» է,

•  սո վո րա բար ե րե խան շատ լավ է ճա նա չում բռ նա րա րին,
• բռ նա րարն իր գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն չի զգում,
• բռ նու թյան գոր ծադր ման նպա տա կը սե ռա կան բա վա կա նու թյուն ստա նալն է,
•  սո վո րա բար ե րե խա նե րին դա դուր չի գա լիս, և ու զում են դա դա րեց նել, միև նույն ժա մա նակ ֆի

զի կա կան կապ վա ծու թյան և ու շադ րու թյան կա րի քը կա րող է եր բեմ հան գեց նել նրանց ա կն հայտ 
մաս նակ ցու թյա նը կամ պատ րաս տա կա մու թյա նը, 

• այն կրում  է շա րու նա կա կան բնույթ, կա րող է տևել շա բաթ ներ կամ տա րի ներ, 
• ե րե խայի ներգ րա վու մը որ պես կա նոն ի րա կա նաց վում է աս տի ճա նա բար՝ ա ռան ձին դր վագ նե րի 

կրկն մամբ25։

 Ներ քոն շյալ ա ղյու սա կում ներ կա յաց ված են այն հիմ ա կան ցու ցիչ նե րը/ն շան նե րը, ո րոնք կա րող են 
օգ նել սե ռա կան բռ նու թյան նույ նա կա նաց ման ժա մա նակ։

Սե ռա կան բռ նու թյան նշան նե րը26

Վար քային 
նշան ներ

• Սե ռա կա նաց ված վարք27 
• Ա նօգ նա կա նու թյուն 
• Գաղտ նի ու թյուն 
• Ինք նա մե ղադ րանք
• Բռ նու թյան բա ցա հայտ ման հե տաձ գում
• Հ րա ժա րում 
• Ար տա քուստ ան հո գու թյուն 
• Ո գե լից խմիչ քի, թմ րա նյու թե րի օգ տա

գոր ծում

• Փն թի ու թյուն
•  Հա սա կա կից նե րի հետ շփ ման դժ վա

րու թյուն ներ
• Ք նի խան գա րում եր
• Սնն դի խան գա րում եր (կապ ված ու

տե լու հետ)
•  Սո ցի ա լա կան կոմ պե տեն տու թյան կո

րուստ

24 Sexual Violence Against Children in the Caribbean: Report 2012 Prepared for UNICEF by Barbados and Eastern Caribbean 
Office Glenford Howe PhD PO Box 489 Cheapside Post Office, Bridgetown, Barbados, Tel. 233-3864 May 2013

25 https://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap7.pdf 
26 https://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/guidelines_chap7.pdf 
27 Վերապատրաստողը բացատրում է, որ «սեռականացված» վարքը. դա տարիքին անհամապատասխան 

հետաքրքրությունն է, ինչպես նաև հպումը, շփումը և այլն, որը երեխան ցուցաբերում է իր և ուրիշների սեռական 
օրգանների հանդեպ:



Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից24

Ֆի զի կա կան 
նշան ներ

• Սե ռա կան օր գան նե րի կամ բե րա նի շր
ջա նում վնաս վածք ներ, վա րակ

•  Ցավ, վեր քեր, այ տուց ներ ա րյու նա հո
սու թյուն

•  Հեշ տո ցային վնաս վածք, բոր բո քում եր

• Սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց
վող ո րոշ հի վան դու թյուն նե րը և սպեր 
 մայի (սերմ ա հե ղու կի) առ կա յու թյու նը 
հեշ տո ցի կամ ու ղիղ ա ղի քի մեջ

• Հ ղի ու թյուն

Հու զա կան 
նշան ներ

• Ան հանգս տու թյուն/ լար վա ծու թյուն
•  Դեպ րե սի ա
•  Մե կու սա ցում

• Ցածր ի նք նագ նա հա տա կան
•  Վառ ար տա հայտ ված է մո ցի ո նալ ար

ձա գանք

 ԲԱՐ ՁԻ ԹՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ/ԱՆ ՏԵ ՍՈՒՄ. 

 Կա րե լի է ա սել, որ ան տե սու մը ե րե խա նե րի նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քի ա մե նա տա րած ված ձևե
րից մեկն է, միև նույն ժա մա նակ այն նաև ա մե նա քիչ բարձ րա ձայն վածն է։ Սա պայ մա նա վոր ված է այն 
հան գա ման քով, որ պատ մա կա նո րեն ան տե սու մը ոչ միշտ է դի տարկ վել որ պես բռ նու թյուն։ Ներ կա յումս, 
ո լոր տի մաս նա գետ ներն ու հե տա զո տող նե րը ե րե խայի ան տե սու մը, այդ թվում ե րե խայի խնա մա կալ նե րի 
կող մից խնամ քի թե րա ցում ե րով պայ մա նա վոր ված վնա սու մը հա մա րում են բռ նու թյուն։ 

Այն, թե ի նչ պես կի րա կա նաց վի ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու նը ան տե սու մից, մե ծա պես պայ մա նա
վոր ված է նրա նով, թե ի նչ պես ե նք սահ մա նում «ան տե սում» հաս կա ցու թյու նը։  Հաշ վի առ նե լով այն, որ 
դա բռ նու թյան  քո ղարկ ված ձև է, ո րը ե րե խայի վրա ներ գոր ծում է զա նա զան ե ղա նակ նե րով` նե րա ռյալ 
ա ճի և զար գաց ման խան գա րու մը, ա ռող ջու թյան վատ թա րա ցու մը և այլն, դժ վա րեց նում է ամ բող ջա կան/ 
հա մա լիր սահ մա նում տա լու խն դի րը։ Որ պես զի ան տե սու մը ճա նաչ վի որ պես բռ նու թյուն, կա րիք կա ու նե
նա լու ներ քո բե րյալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը.

• Ո րո՞նք են ե րե խայի խնամ քի ի րա կա նաց մանն ա ռա ջադր վող նվա զա գույն պա հանջ նե րը (ա րդյո՞ք 
դրանք պետք է ձևայ նաց վեն), 

• Ե րե խայի խնա մո ղի կող մից ի րա կա նաց վող ի նչ պի սի՞ գոր ծո ղու թյու նը կամ դրա բա ցա կա յու թյունն է 
հա մար վում «ան տե սող վարք», 

• Արդյո՞ք դրս ևոր ված գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը պետք է լի նի նպա տա կադր ված, թե՞ ոչ, 
• Ինչ պի սի՞ ազ դե ցու թյուն ու նի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ե րե խայի ա ռող ջու թյան, ան

վտան գու թյան և բա րե կե ցու թյան վրա, 
• Ի՞նչն է հա մար վում հա մա պա տաս խան սնունդ, կա ցա րան, պաշտ պա նու թյուն և հա գուստ տրա մադ

րե լու «ան կա րո ղու թյուն կամ ձա խո ղում», 
• Արդյո՞ք սահ մա նու մը պետք է նե րա ռի « պաշտ պա նու թյան ան կա րո ղու թյուն կամ ձա խո ղում» հաս

կա ցու թյու նը, 
• Արդյո՞ք աղ քա տու թյամբ պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ևս ան տե սում է, 
• Արդյո՞ք նույ նը պետք է լի նի ան տե սու մը սահ մա նե լիս, քա նի որ կախ ված ե րե խայի տա րի քից՝   ան

տես ման/ բար ձի թո ղու թյան ձևե րը և հետ ևանք նե րը կա րող են նշա նա կա լի ո րեն տար բեր վել։ 
• Արդյոք դա մե կան գա մյա՞, թե՞ տևա կան գոր ծըն թաց է ։

 Հա մա ձայն գրա կա նու թյան՝ բար ձի թո ղու թյու նը սահ ման վում է որ պես ե րե խայի ծնո ղի կամ խնա մա կա
լի կող մից ե րե խայի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե լու շա րու նա կա կան և տևա կան 
ան տե սում, այդ թվում գոր ծո ղու թյան կա տար ման կամ ան գոր ծու թյան ե ղա նա կով, ին չը լր ջո րեն վնա սում 
է ե րե խայի ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող ջու թյունն ու զար գա ցու մը։



Ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նությու նը` որ պես սո ցի ա լա կան հիմ ախն դիր 25

Կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.  

Աղ քա տու թյու նը ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյան և ան տար բե րու թյան դրս ևոր ման հիմ ա կան պատ
ճառ նե րից է, քա նի որ այն  ըն տա նի քում շատ դժ վա րու թյուն ներ է ա ռա ջաց նում և կա րող է խո չըն դոտ 
հան դի սա նալ ծնող նե րի հա մար` բա վա րա րե լու ի րենց ե րե խա նե րի հիմ ա կան պա հանջ մունք նե րը, սա
կայն դա մի ան շա նակ չէ:

 Բար ձի թո ղու թյու նը բնո րոշ վում է ծնո ղա կան խնամ քի բաց թո ղում ե րի, ա րարք նե րի մի ջո ցով: Եր
բեմ այն հայտ նի է որ պես « պա սիվ բռ նու թյուն», ան կա րո ղու թյուն ա պա հո վե լու կամ ար ձա գան քե լու 
ա ճող ե րե խայի փո փոխ վող կա րիք նե րին` սկ սած ծնող նե րի ին տե լեկ տու ալ ռե սուրս նե րով պայ մա նա
վոր ված հա մա պա տա խան քայ լեր ձեռ նար կե լու ու նա կու թյան պա կա սից մինչև ե րե խային հիմ ա կան 
պա հանջ մունք նե րի բա վա րա րու մից մի տում ա վոր ձևով զր կե լը (ս նուն դը, ջեր մու թյու նը, պաշտ պա նու
թյու նը և կապ վա ծու թյու նը)` որ պես պա տիժ կամ դաս տի ա րա կու թյան մի ջոց:

 Բար ձի թո ղու թյու նը կա րող է նե րա ռել ֆի զի կա կան խնամ քի ան բա վա րա րու թյուն, սահ մա նա փակ 
է մո ցի ո նալ ար ձա գանք, վե րահս կո ղու թյան բա ցա կա յու թյուն և բժշ կա կան օգ նու թյան չդի մե լը (ե րբ ա կն
հայ տո րեն կա րիք կա): Այն հազ վա դեպ է ար տա հայտ վում մեկ ե զա կի դեպ քի մի ջո ցով. բար ձի թո ղու թյու
նը սո վո րա բար քրո նիկ բնույթ ու նի:

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր նե րը, մտա վոր դժ վա րու թյուն նե րը, ի րա կա նու թյան սխալ ըն կա լու
մը, աղ քա տու թյու նը բնո րոշ գիծ են ան տե սող ծնող նե րի պատ մու թյան մեջ: Նրանց պրոբ լեմ ե րը հա
ճախ բազ մա թիվ են: Բար ձի թո ղու թյան ո րոշ դրս ևո րում եր փո խանց վում են սերն դե սե րունդ (օ րի նակ, 
խնամ քի կա նոն ներ, վե րա բեր մուն քի վար քագ ծեր և այլն): Բար ձի թո ղու թյան այս շա րու նա կա կան հետ
ևանք նե րի խում բը հայտ նի է որ պես « դեպ րի վա ցի այի ցիկլ»: Շատ ծնող ներ, ով քեր բար ձի թո ղու թյան են 
մատ նում ի րենց ե րե խա նե րին, հնա րա վոր է, որ լավ ծնող լի նե լու հա մար հմ տու թյուն նե րի, ռե սուրս նե րի 
և մո տի վա ցի այի պա կաս են զգում:

 Բար ձի թո ղու թյան են թարկ ված ե րե խա նե րը, մե ծա նա լով սահ մա նա փակ հմ տու թյուն նե րով և ու նա
կու թյուն նե րով չա փա հաս նե րի կող քին, գտն վում են հե տա գա յում ան տար բեր ծնող դառ նա լու լուրջ ռիս
կե րի ներ քո, քա նի որ ի րենց ներ կան կա րող է ըն կալ վել որ պես նորմ:

Ա ռանձ նաց վում են բար ձի թո ղու թյան մի քա նի մա կար դակ. 
• Թեթև. Սրանք այն դեպ քերն են, ո րոնց պա րա գա յում հա մայն քը փոր ձում է իր մի ջոց նե րով ար ձա

գան քել դեպ քե րին, սա կայն կա րող է նաև դրա կա րի քը չլի նել, քա նի որ գոր ծո ղու թյուն նե րը է ա կան 
ազ դե ցու թյուն կա րող են չու նե նալ ե րե խայի զար գաց ման վրա (օ րի նակ՝ ծնո ղը ե րե խային նս տեց
նում է մե քե նայի ղե կի մոտ)։

•  Մի ջին ծան րու թյան. Այս մա կար դա կում ո րո շա կի մի ջամ տու թյուն ի րա կա նաց նե լու կա րիք կա, քա
նի որ գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն են գոր ծում ե րե խայի զար
գաց ման և ա ռող ջու թյան վրա, օ րի նակ՝ ե րե խան շա րու նա կա բար հագն վում է ե ղա նա կին ան հա մա
պա տաս խան (ա մա ռային հա գուստ ձմ ռա նը)։

•  Ծանր. Սա նե րա ռում է այն դեպ քե րը, ե րբ ե րե խային ծանր և եր կա րա ժամ կետ վնաս է հասց վել։ 
Սրանք այն դեպ քերն են, ե րբ կա րիք կա պաշտ պա նա կան մի ջոց նե րի կի րառ ման։ Օ րի նակ՝ հրա
տապ բժշ կա կան մի ջամ տու թյան կա րիք ու նե ցող ե րե խան չի տար վել հի վան դա նոց։ Ծանր տիպ  է 
նաև ե րե խային լքե լը, թող նե լը կյան քի հա մար ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում, մայ րա կան դեպ
րի վա ցի ան28։

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ան տես ման լր ջու թյու նը կախ ված է ոչ մի այն հետ ևան քից, այլև դրա քրո նիկ 
լի նե լու բնույ թից, այ սինքն նշ ված գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան կրկն ման հա ճա խա կա նու թյու նից ու 
ժա մա նա կա հատ վա ծից։

 Բար ձի թո ղու թյու նը կա րող է ու նե նալ հետ ևյալ դրս ևո րում ե րը՝ լքու մը, տա նից վտա րու մը, ե րե խային 
շա րու նա կա բար այ լոց խնամ քին թող նե լը, սնունդ չտա լը, ան հրա ժեշտ հա գուս տով չա պա հո վե լը, ե րե խայի 
հի գի ե նայի ան տե սու մը, բժշ կա կան խնամ քից հրա ժա րու մը կամ հե տաձ գու մը, ոչ ըն դու նե լի վար քի խրա
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խու սու մը, կր թա կան կա րիք նե րի ան տե սու մը, ե րե խայի հա տուկ կա րիք նե րի ան տե սու մը և այլն։ 
Ակն հայտ է, որ ե րե խային լքե լը կա րող է շատ ծանր հետ ևանք ներ ու նե նալ ե րե խայի ներ կայի և հատ

կա պես ա պա գայի վրա: Պետք է նկա տել նաև, որ դեպ րի վա ցի այի հետ ևանք նե րը մե ծա պես կա խում ու նեն 
այն հան գա ման քից, թե ի նչ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ են ե ղել խնա մող նե րի և ե րե խայի միջև նախ քան լքու
մը: Այն դեպ քում, ե րբ ծնողե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ջերմ են ե ղել, հո գա տար, վատ չեն վե րա
բեր վել ե րե խային, եր բեք տևա կա նո րեն չեն բա ժան վել և այլն, դեպ րի վա ցի ան ա վե լի լուրջ հետ ևանք ներ 
է ու նե նում ե րե խայի հո գե կան աշ խար հի վրա: Ի սկ ե թե ծնողե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը սառն են 
ե ղել, ե րե խան են թարկ վել է բռ նու թյան, նրա նկատ մամբ ան տար բեր են ե ղել, դեպ րի վա ցի ան ա վե լի թեթև 
է ըն դուն վում: 

Այս ար ձա գանք նե րի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը և դրս ևոր ման ին տեն սի վու թյու նը մե ծա պես 
կախ ված են ե րե խայի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից: Հե տաքրք րա կան է, որ լք ված ե րե խա
նե րը, ի նչ քան էլ ծանր պայ ման նե րում ապ րեն սե փա կան տա նը (եր բեմ նրանք տար բեր բռ նու թյուն նե րի 
են են թարկ վում, ան տես վում, շա հա գործ վում), հաս տա տու թյու նում հայտն վե լով` միշտ ձգ տում են դե պի 
ի րենց տուն, ան համ բեր սպա սում ի րենց մո րը կամ հո րը (ով նրանց տուն կտա նի), եր բեք նրանց չեն դա
տա պար տում և չեն հան դուր ժում, ե րբ ու րիշ նե րից նրանց հաս ցե ին ան հար գա լից խոս քեր կամ վե րա բեր
մունք են տես նում։

Բար ձի թո ղու թյան նշան նե րը/ ցու ցիչ նե րը

Տա րի քը Ֆի զի կա կան Զար գաց ման Վար քային

02 •	 խան գա րում եր զար գաց
ման մեջ, 

•	 ըն թա ցիկ և տևա կան 
փոքր վա րակ ներ,

•	  հա ճա խա կի դժ բախտ 
պա տա հար ներ,

•	  հա ճա խա կի այ ցե լու թյուն
ներ բժշ կին,        

•	 հա ճա խա կի  շտա պօգ նու
թյան կա րիք (հոս պի տա
լի զա ցի ա / հի վան դա նոց) 

•	 զար գաց ման որ ևէ փու լի 
ու շա ցում, օ րի նակ, խոս
քի հմ տու թյուն ներ, 

•	 ոչ մի կամ շատ փոքր 
ա ռա ջըն թաց` ա ռող ջու
թյան պահ պան ման տե
սան կյու նից, /ի մու նային 
հա մա կար գի և զար
գաց ման հան կար ծա կի 
կա սե ցում/ դա դա րում/

•	 կապ վա ծու թյան խան գա
րում,

•	  տագ նա պա լի վարք,
•	  խու սա փում,
•	  սո ցի ա լա կան ար ձա գան քի 

պա կաս, 
•	 ինք նախ րա խու սա կան վար

քա գիծ
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•	 խան գա րում եր զար գաց
ման մեջ.

•	  հի գի ե նայի ան բա վա րար 
պայ ման ներ,

•	  հա ճա խա կի դժ բախտ 
պա տա հար ներ 

•	 խոս քի և լեզ վի դան դա
ղում/ հա պա ղում,

•	  սո ցի ալէ մո ցի ո նալ թեր
հա սու նու թյուն

 

•	 գե րակ տի վու թյուն, 
•	 ագ րե սի վու թյուն և իմ պուլ սիվ
•	 խտ րա կա նու թյուն չդ նող, 

օ տար նե րի հետ ան կա նոն 
ֆի զի կա կան կա պե րի   
փնտ րում

516 •	 կարճ հա սակ, 
•	 ան կա յուն քաշ,
•	  հի գի ե նայի ոչ բա վա րար 

պայ ման ներ, 
•	 ա ռող ջա կան ան կա յուն 

վի ճակ,
•	 փն թի ար տա քին տեսք,
•	  չա փից շատ հյուծ վա ծու

թյուն կամ գի րու թյուն
 

•	 ու սուց ման դժ վա րու
թյուն ներ,

•	  ցածր ի նք նագ նա հատ
կան,

•	  դի մադ րո ղա կան աղ քա
տիկ մե խա նիզմ եր,

•	  սո ցի ալէ մո ցի ո նալ ան
հա սու նու թյուն,

•	  վատ կենտ րո նա ցում
 

•	 կոնֆ լիկ տային կամ սահ մա
նա փակ փոքր թվով կա պեր/ 
հա րա բե րու թյուն ներ, 

•	 ինք նախ րա խու սա կան կամ 
ի նք նավն ա սող վար քա գիծ.

•	 ո գե լից խմիչ քի օգ տա գոր ծում
•	  շեղ վող, ագ րե սիվ, քայ քայիչ 

և մե կու սաց նող վարք,
•	 դպ րո ցից հա ճա խա կի բա ցա

կա յու թյուն նե րը, 
•	 օ րի նա խախ տում եր
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Ինչ պես բռ նու թյան մյուս ձևե րի, այն պես էլ բար ձի թո ղու թյան նշան նե րին ա րագ ար ձա գան քե լը վճ ռա
կան նշա նա կու թյուն ու նի. որ քան եր կար է բար ձի թո ղու թյու նը շա րու նակ վում, այն քան  զգա լի են դառ նում 
հետ ևանք նե րը, ո րոնք հե տա գա յում նույն քան դժ վար է լի նում մեղ մել: Ի նչ ևէ, ե թե բար ձի թո ղու թյու նը փո
խա րին վում է զգա յուն խնամ քով, դա կա րող է լի նել օ րի նակ, խնա մա տա րու թյան29 մի ջո ցով, ա պա ա ճի, 
զար գաց ման և վար քի մեջ կսկ սեն ա րագ բա րե լա վում եր տե ղի ու նե նալ:

Խ նա մա տար ըն տա նի քի մո դե լը

Խ նա մա տա րու թյու նը որ ևէ պատ ճա ռով խնամ քից մշ տա պես կամ ժա մա նա կա վո րա պես զրկ ված 
ե րե խայի հան դեպ խնամք և դաս տի ա րա կու թյուն ստանձ նե լու ըն տա նե կան ձև է:

 Այն ու ղղ ված է այն ե րե խա նե րին, ով քեր խնամ վում են ման կա կան հա սա տա տու թյուն նե րում (ման
կատ նե րում, հա տուկ տի պի հաս տա տու թյուն նե րում), ու մ կեն սա բա նա կան ըն տա նի քում ծնող նե րի հի
վան դու թյան, բա ցա կա յու թյան և այլ օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով հնա րա վոր չէ կազ մա կեր պել նրանց 
խնամ քը, ով քեր ա նօթ ևան են, են թարկ վում են բռ նու թյան և գտն վում են կյան քի հա մար վտան գա վոր, 
ռիս կային ի րա վի ճա կում:30

Խ նա մա տար ըն տա նի քը ա պա հո վում է ե րե խայի ա մե նօ րյա խնամ քը և ե րե խայի զար գաց ման կա
րիք նե րի բա վա րա րում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ նա ապ րում է տվյալ ըն տա նի քում: 

 Հա յաս տա նյան պրակ տի կա յում, հա մա ձայն օ րենսդ րու թյան, ա ռանձ նաց վում են խնա մա տա րու թյան 
հետ ևյալ տի պե րը` ը նդ հա նուր, մաս նա գի տաց ված, ճգ նա ժա մային, ար ձա կուր դային:

Ճգ նա ժա մային խնա մա տա րու թյու նը նշա նակ վում է մինչև մեկ ա միս ժամ կե տով, ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում ևս մեկ ամ սով եր կա րաց նե լու հնա րա վո րու թյամբ: Ճգ նա ժա մային խնա մա տա րու թյու նը 
հա մար վում է ան ցու մային փուլ, ո րի ըն թաց քում պետք է ո րոշ վի ե րե խայի հե տա գա խնամ քի ձևը, ժամ
կետ ներն ու պայ ման նե րը: 

Այս տի պը կի րա ռե լի է այն դեպ քե րում, ե թե.

• ե րե խայի ծնող նե րը կամ մի ակ ծնո ղը ծանր հի վանդ է, 
• ե րե խայի ծնող նե րը կամ մի ակ ծնո ղը կա լա նա վոր վել է, կա լան քի կամ ա զա տազրկ ման դա տա

պարտ ման է են թարկ վել, ե թե պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու ո րո շում չի կա յաց վել, 
• ե թե ե րե խային պետք է ան հա պաղ հե ռաց նել նրա ծնո ղից (ծ նող նե րից), քա նի որ վեր ջինս իր 

գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ, ե րե խայի կյան քի կամ ա ռող ջու թյան հա մար ի րա կան լուրջ 
վտանգ է ա ռա ջաց նում, 

• տա րե րային կամ տեխ նի կա ծին ա ղե տի հետ ևան քով ե րե խայի ծնող նե րի կամ մի ակ ծնո ղի հա մար 
ան հնա րին է ի րա կա նաց նել կամ ա պա հո վել ե րե խայի խմանքն և դաս տի ա րա կու թյու նը, 

• ե թե ծնո ղը (ծ նող նե րը) հոգ չի տա նում ե րե խայի մա սին, այդ թվում՝ չի ա պա հո վում նրա հա մար 
պատ շաճ խնամք և դաս տի ա րա կու թյուն՝ նրա ան ձի լի ար ժեք զար գա ցում ա պա հո վե լու նպա
տա կով, 

• երբ ծնող ներն ա ռան ձին են ապ րում, և հարկ է ո րո շում կա յաց նել ե րե խայի բնա կու թյան վայ րի 
վե րա բե րյալ, ի սկ ծնող նե րը հա մա ձայ նու թյան չեն ե կել այդ հար ցի շուրջ:

Ար ձա կուր դային խնա մա տար ըն տա նիք նե րը նա խա տես ված են ա նընդ մեջ կամ շա բա թա կան մի 
քա նի օր, այդ թվում՝ ոչ աշ խա տան քային (տո նա կան, հի շա տա կի և հանգս տյան) օ րե րի հա մար: Նա
խա տես ված է ծնո ղին (ծ նող նե րին)  կամ խնա մա կալ նե րին ա ջակ ցե լու՝ դաս տի ա րա կու թյան դժ վա րու
թյուն ներ, ա ռող ջա կան խն դիր ներ կամ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող, հա տուկ խնամ քի կա րիք ու նե ցող 
ե րե խա նե րի խնամ քը և դաս տի ա րա կու թյու նը հո գա լու և կազ մա կեր պե լու նպա տա կով, կամ ե րե խայի 
խնամ քի և դաս տի ա րա կու թյան հետ կապ ված այլ խն դիր ներ ու նե ցող ծնո ղին (ծ նող նե րին) կամ խնա
մա կալ նե րին ա ջակ ցե լու նպա տա կով: 

29 Ցուցում վարողին. Եթե մասնակիցները չգիտեն խնամատարության մասին, ապա մի փոքր բացատրել:
30 Trisliotis J., Sellick C., Short R., Foster Care: Theory and Practice, 1995:
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 Մաս նա գի տաց ված խնա մա տար ըն տա նի քը նա խա տես վում է այն դեպ քե րում, ե րբ գործ ու նենք 
հաշ ման դա մու թյուն, ծանր ա ռող ջա կան խն դիր ներ, դաս տի րա կու թյան դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող, հո
գե կան կամ վար քի խան գա րու մով, խո րը սթ րես ապ րած (տ րավ մայի են թարկ ված) ե րե խա նե րի, ի նչ պես 
նաև ան չա փա հաս մայ րե րի և նրանց ե րե խա նե րի խնա մա տա րու թյան հետ: Դա խնա մա տա րու թյան 
հա տուկ տե սակ է: Մաս նա գի տաց ված խնա մա տա րու թյու նը նե րա ռում է նաև 18 տա րե կա նը լրա նա լուց 
հե տո պե տու թյան կող մից տրա մադր վող հետխ նամ քի հա տուկ ա ջակ ցու թյուն:

 Ե թե վե րը թվարկ ված խնա մա տա րու թյան տե սակ նե րը կի րա ռե լի  չեն, ա պա ը նտր վում է  ը նդ հա նուր 
խնա մա տա րու թյու նը:

Խ նա մա տա րու թյու նը դա սա կարգ վում է նաև ը ստ դրա տևո ղու թյան՝ եր կա րա ժամ կետ ու կար ճա
ժամ կետ, այ սինքն վե րը թվարկ ված խնա մա տա րու թյան տե սակ նե րը կա րող են լի նել ի նչ պես կար ճա
ժամ կետ՝ մինչև մեկ տա րի ժամ կե տով, այն պես էլ եր կա րա ժամ կետ՝ մեկ տա րի և ա վել ժամ կե տով:

 ՀՈՒ ԶԱ ԿԱՆ (ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ) ԲՌ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ.

Ինչ պես ան տես ման պա րա գա յում, հու զա կան բռ նու թյան դեպ քում ևս մենք խո սում ե նք ա վե լի քիչ ու
շադ րու թյան ար ժա նա ցած եր ևույ թի մա սին։ Մշա կու թային գոր ծոն նե րը սո վո րա բար շատ ա վե լի հան դուր
ժող են ծնող նե րի կող մից ե րե խա նե րի նկատ մամբ կի րառ վող ոչ ֆի զի կա կան տեխ նի կա նե րի նկատ մամբ, 
ո րոնք կի րառ վում են ե րե խային « կարգ ու կա նոն» սո վո րեց նե լու նպա տա կով։ Քա նի որ բռ նու թյան այս 
տի պը հան դես կա րող է գալ ի նչ պես ա ռան ձին, այն պես էլ զու գայց ված բռ նու թյան այլ տե սակ նե րի հետ, 
այն դժ վար է սահ մա նել և բա ցա հայ տել։ Միև նույն ժա մա նակ դրա հետ ևանք նե րը բա վա կա նին լուրջ են և 
հա ճախ ե րե խային խան գա րում են հե տա գա յում դառ նալ լի ար ժեք չա փա հաս` վնա սե լով ե րե խայի հու զա
կան զար գա ցու մը։ Պետք է նաև նշել, որ հու զա կան բռ նու թյան հետ ևանք նե րը որ պես այդ պի սին տար բեր
վում ե ն՝ կախ ված ե րե խայի մի ջա վայ րից և տա րի քից։

 Հու զա կան բռ նու թյու նը նե րա ռում է ե րե խայի ա զատ տե ղա շար ժի սահ մա նա փա կու մը, ծաղ րե լը, 
սպառ նա լը, ա հա բե կու մը, խտ րա կան վե րա բեր մուն քը, մեր ժու մը, թշ նա ման քի ոչ ֆի զի կա կան դրս ևո րում
նե րը, փչաց նե լը, նե րա ռյալ բռ նու թյա նը ա կա նա տես լի նե լը։ Վեր ջինս կա րող է նե րա ռել ե րե խային ստի պե
լը՝ դի տե լու բռ նու թյան գոր ծո ղու թյու նը կամ դրան պա տա հա բար ա կա նա տես լի նե լը։

 Հու զա կան բռ նու թյան բնու թագ րիչ նե րը  հեշտ չէ բա ցա հայ տել: Ե րե խայի կրկն վող  բա ցա սա կան զգա
ցում ե րը, օ րի նակ՝ քն նա դա տու թյու նը, վա խեց նե լը կամ ծաղ րան քը ե րե խա նե րին « հա մո զում են», որ 
նրանք ան պետք են, չսիր ված և ան ցան կա լի: Պետք է նկա տի ու նե նալ նաև, որ հո գե բա նա կան բռ նու թյու նը 
ոչ միշտ է գի տակց վում գոր ծադ րո ղի կող մից, օ րի նակ ծնող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ան գի տակ ցա բար  է 
հու զա կան բռ նու թյուն  գոր ծադ րում (մաս նա վո րա պես ծնող նե րի միջև առ կա բա խում ե րը և բռ նա րարք նե
րը կա րող են ե րե խային հու զա կան բռ նու թյուն պատ ճա ռել):



Ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նությու նը` որ պես սո ցի ա լա կան հիմ ախն դիր 29

Հու զա կան բռ նու թյան նշան նե րը/ ցու ցիչ նե րը
Տա րի քը Ֆի զի կա կան Զար գաց ման Վար քային
01 • ք նե լու/սն վե լու խն դիր ներ 

• քա շի կանգ
• նյար դայ նու թյուն, 
• ա պա տի կու թյուն

• ան հան գիստ կամ խու սա փո
ղա կան կապ հիմ ա կան խնա
մո ղի հետ

13
 

• ու շա ցած խոսք • ան տար բե րու թյուն
•  վախ 
• ան հանգս տու թյուն

• ագ րե սի վու թյուն 
• խա ղա լու ցան կու թյան բա ցա

կա յու թյուն

36 • վե րոն շյալ նե րի խոր քային 
դրս ևո րում եր

• վե րոն շյալ նե րի խոր
քային դրս ևո րում եր

• հա սա կա կից նե րի հետ հա րա
բե րու թյուն նե րում դժ վա րու
թյուն ներ 

• ա նու շադ րու թյուն
• դպ րո ցում ցածր ա ռա ջա դի մու

թյուն
•  վատ սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն

ներ
612 • վե րոն շյալ նե րի խոր քային 

դրս ևո րում եր
• վե րոն շյալ նե րի խոր

քային դրս ևո րում եր
• դե լիկ վենտ վարք,
•  գո ղու թյուն
•  փա խուստ ներ 
• ա հա բե կող վարք

12 և 
ա վե լի

• հո գե սո մա տիկ հի վան դու
թյուն ներ

• դեպ րե սի ա
•  գու մա րած վե րոն շյալ

նե րի խոր քային դրս ևո
րում եր

• ինք նավն ա սում
•  դե ղե րի/թմ րա նյու թե րի չա րա

շա հում
• կ րի մի նալ գոր ծո ղու թյուն ներ 
• ան կա յուն սե ռա կան կա պեր
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Ն ՇՈՒՄ ՆԵՐ ԵՎ ՈՒ Ղ ՂՈՐ ԴՈՒՄ ՆԵՐ  
ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈ ՂԻ ՀԱ ՄԱՐ



Ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նությու նը` որ պես սո ցի ա լա կան հիմ ախն դիր 31

 Մո դու լի հա կիրճ նկա րագ րու թյու նը

 Մո դուլ 1ը ա պա հո վում է վե րա պատ րաստ ման մուտ քը։ Սրա շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց վում են այն 
հիմ քե րը, ո րոնց շուրջ հնա րա վոր է լի նե լու խո րաց նել մաս նա գետ նե րի գի տե լիք ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը 
ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան եր ևույ թի վե րա բե րյալ։ 

Ա հա, թե ին չու Մո դուլ 1ի շր ջա նակ նե րում վե րա պատ րաս տո ղը պետք է փոր ձի մի կող մից բարձ րաց նել 
մաս նա գետ նե րի ի րա զեկ վա ծու թյու նը եր ևույ թի վե րա բե րյալ, մյուս կող մից նպաս տի մաս նա գետ նե րի դե
րա կա տար ման նշա նա կա լի ու թյան հիմ ա վոր մա նը՝ օգ նե լով նրանց խո րու թյամբ ճա նա չել եր ևույ թը։

 Մո դու լի ար դյուն քում նա խա տես վում է, որ վե րա պատ րաստ վող նե րը.

• կ տի րա պե տեն ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան եր ևույ թի տա րած վա ծու թյան պատ կե րին աշ
խար հում և Հա յաս տա նում, 

• կի մա նան եր ևույ թի առ կա յու թյա նը նպաս տող և խո չըն դո տող մշա կու թային և սո ցի ա լա կան նոր մե
րը,

• կ կա րո ղա նան մեկ նա բա նել ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն հաս կա ցու թյու նը, տա րան ջա տել 
տե սակ ներն ու դրանց դրս ևոր ման ձևե րը,

• կ տի րա պե տեն ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան տե սակ նե րի նույ նա կա նաց ման նշան նե րին։

 Մո դու լի նա խընտ րե լի կա ռուց ված քը31

(ը ստ թե մա նե րի տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քի)

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱՆ ԴԵՊ ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ` ՈՐ ՊԵՍ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ. ԸՆ ԿԱ ԼՈՒ ՄԸ 
ԵՎ ԴՐ ՍԵ ՎՈՐ ՄԱՆ ՁԵ ՎԵ ՐԸ

1.  Ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյուն նե րի գոր ծադր ման եր ևույ թի ը նդ հա նուր պատ կե րը. ի րա վի ճա կը 
Հա յաս տա նում

2.  Եր ևույ թի ըն կալ ման սո ցի ա լա կան հա մա տեքս տը 
3. Եր ևույ թի ըն կալ ման մշա կու թային հա մա տեքս տը
4.  Ի՞նչ է ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյու նը. սահ մա նու մը և դա սա կար գու մը
5.  Ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան տե սակ նե րի ցու ցիչ նե րը/ն շան նե րը

Ուղ ղոր դում եր վե րա պատ րաս տո ղին.
 Ծա նո թա ցում և հա մա տեղ աշ խա տան քի կա նոն նե րի սահ մա նում. Հաշ վի առ նե լով, որ Մո դուլ 1ը վե

րա պատ րաստ ման մուտ քի մո դուլն է՝ մինչ վե րա պատ րաստ ման բուն թե մային ան ցնե լը, ծա նո թու թյու նից 
հե տո32 ան ցեք հա մա տեղ աշ խա տան քի կա նոն նե րի սահ ման մա նը։ Կա նոն նե րը սահ մա նեք քն նարկ ման 
ձևա չա փով։

 Մուտք հիմ ա կան թե մային. Հաշ վի առ նե լով թե մայի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը և դրա սո ցի ալմ շա կու
թային հա մա տեքս տը՝ թե մայի ներ կա յաց ման ըն թաց քում շատ կար ևոր է աշ խա տան քը վե րա պատ րաստ
վող նե րի մո տե ցում ե րի և պատ կե րա ցում ե րի հետ։ Այս պատ ճա ռով խոր հուրդ է տր վում թե ման սկ սել 
վե րա պատ րաստ վող նե րի մո տե ցում ե րը քն նարկ ման մի ջո ցով պար զե լուց, ո րը կա րող է սկս վել հետ ևյալ 
հար ցով` «Արդյո՞ք ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյու նը ար դի ա կան հիմ ախն դիր է Հա յաս տա նում, և մաս նա
կից ներն ի նչ պի սի՞ փորձ ու նեն ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ու ղ ղու թյամբ»: 

Քն նարկ ման ար դյուն քում շատ կար ևոր է վե րա պատ րաս տո ղի կող մից քն նարկ ված նյու թը ամ փո փելն  
ու մո տե ցում ե րի շուրջ ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյուն նե րը փաս տե լը։

 Թե մա նե րի ներ կա յա ցու մը։
 Թե մա 1. Ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյուն նե րի գոր ծադր ման եր ևույ թի ը նդ հա նուր պատ կե րը. 

31 Մոդուլի կառուցվածքը ներկայացված է ըստ ուսուցանվող թեմաների նախընտրելի հաջորդականությամբ, 
վերապատրաստողը ազատ է ընտրելու թեմաներից յուրաքանչյուրի ներկայացման ձևը։ Խրախուսվում է 
վերապատրաստման ընթացքում օգտագործել խմբային աշխատանքներ, վարժություններ, ֆիլմի դիտումներ, 
դերային խաղեր, ինչպես նաև դեպքի քննարկումներ։

32 Ծանոթացման սառույց-կոտրուկ վարժությունների օրինակների կարող եք գտնել Հավելված 2.1-ում։
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ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նում. Թե մա 1ը կար ևոր է այն քա նով, որ այս տեղ խոս վում է կոնկ րետ փաս տե րի 
մա սին՝ ներ կա յաց նե լով հա մաշ խար հային և տե ղա կան վի ճա կագ րու թյուն։ Ի լրում վի ճա կագ րու թյան՝ 
ցան կա լի է նաև ներ կա յաց նել ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քի պատ մու թյուն ներ33՝ դրանք ու
ղեկ ցե լով լու սան կար նե րով ու ֆիլ մե րով34 35։ 

Թե մա 2. Եր ևույ թի ըն կալ ման մշա կու թային և սո ցի ա լա կան հա մա տեքս տը. Սո ցի ա լա կան և մշա կու
թային հա մա տեքս տի մա սին խո սե լիս շատ կար ևոր է վե րա պատ րաստ ման մաս նա կից նե րի ներգ րա վու մը 
և խթա նե լը, որ նրանք մտա ծեն և խո սեն այն սո ցի ա լա կան նոր մե րի ու պրակ տի կա նե րի մա սին, ո րոնք 
բռ նու թյան տե սան կյու նից ռիս կային ե ն։ Այս թե ման ներ կա յաց նե լիս կա րող են օգ տա գործ վել նաև Օպ տի
կա կան խաբ կանք ցույց տվող պատ կեր ներն (Տե՛ս Հա վել ված 2.3) ու դրանց մեկ նա բա նու թյուն նե րը։

 Թե մա 3. Ի ՞նչ է ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյու նը. սահ մա նու մը, տե սակ նե րը ու դրս ևոր ման ձևե րը. 
Թե մայի ներ կա յաց ման ըն թաց քում նախ վե րա պատ րաս տո ղը պետք է ան դրա դառ նա բռ նու թյան սահ մա
նում ե րին և ա պա ներ կա յաց նի, թե ո րոնք են ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան սահ ման ման ա ռանձ
նա հա տուկ կող մե րը։ Շատ կար ևոր է հատ կա պես քն նար կել «ն պա տա կադր ված» և «ոչ նպա տա կադր ված» 
գոր ծո ղու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը։ 

Բռ նու թյան տե սակ նե րի և դրանց նշան նե րի մա սին հատ վա ծում նպա տա կա հար մար է կի րա ռել խմ
բային աշ խա տան քի մե թո դը և մաս նա կից նե րին բա ժա նե լով 4 խմ բե րի՝ ա ռա ջադ րանք տալ ը ստ դեպ քի 
նկա րագ րու թյան  (Տե՛ս Հա վել ված 2.2) ՝ (1) սահ մա նել բռ նու թյան տե սա կը, (2) բռ նու թյան մա սին վկայող 
նշան նե րը, (3) թվար կել բռ նու թյան դրս ևոր ման պատ ճառ նե րը: 

Ամ փո փու մը։
Թե ման ամ փո փե՛ք՝ մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն տա լով կի սե լու ի րենց տպա վո րու թյուն ներն ու 

ա ռա ջար կու թյուն ներ ա նե լու վե րա պատ րաստ ման հա ջորդ օ րե րի ըն թաց քի վե րա բե րյալ` հնա րա վո րու
թյուն տա լով մաս նա կից նե րին բա նակ ցել չհա մընկ նող կար ծիք նե րի շուրջ: 

Դի տար կում. Որ պես կա նոն՝ բռ նու թյան և մաս նա վո րա պես ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյան եր ևույ թի 
մա սին խո սե լը ա ռաջ է բե րում բուռն քն նար կում եր,  ի րա րա մերժ կար ծիք ներ վե րա պատ րաստ վող նե րի 
շր ջա նում: Վե րա պատ րաս տո ղը պետք է հաշ վի առ նի մի քա նի հան գա մանք ներ. 

• մար դիկ ու նեն տար բեր փոր ձա ռու թյուն ներ,
• հ նա րա վոր է, որ մաս նա կից նե րից ո մանք ու նեն սե փա կան կյան քում նման  տրավ մա տիկ  փորձ, և 

թե ման չա փա զանց զգա յուն լի նի ի րենց հա մար
•  հա ճախ մաս նա գետ նե րը եր կա կի վի ճա կում են հայտն վում՝ հա մադ րե լով ի րենց՝ ծնող լի նե լու և մաս

նա գետ լի նե լու եր կու դե րե րը:
• հ նա րա վոր է նաև, որ ի րենց մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի փոր ձում ու նե ցել են բռ նու թյան են

թարկ ված ե րե խայի դեպք և մեղ քի զգա ցում ապ րեն` նո րո վի վե րապ րե լով դեպ քը և այլն: 
• հատ կա պես, ե րբ խոս քը ըն տա նե կան բռ նու թյանն է վե րա բե րում, մար դիկ հայտն վում են յու րա հա

տուկ ծու ղա կի մեջ`  « դա ու րի շի, այդ ե րե խայի ծնո ղի գործն է, ա րդյոք ես է թի կա պես ճիշտ կվար վեմ, 
ե թե մի ջամ տեմ մեկ այլ ըն տա նի քի հար ցե րին…» և այլն։

 Վե րա պատ րաս տո ղը, նկա տի առ նե լով վե րո հի շյա լը, կա րող է ի սկզ բա նե խո սել այն մա սին, որ հենց 
ի նքն է նման զգա ցո ղու թյուն նե րի, հա կա սա կան տրա մադ րու թյուն նե րի, ի րա րա մերժ փոր ձա ռու թյուն նե րի  
հան դի պել, ե րբ ա ռա ջին ան գամ ա ռնչ վել է այս թե մայով վե րա պատ րաս տում ե րին: Դա օգ նում է նվա զեց
նել լար վա ծու թյու նը լսա րա նում և աշ խա տել կա ռու ցո ղա կան մի ջա վայ րում:  

33 Դեպքի պատմություններ ներկայացված են Հավելված 2.2-ում։
34 Ապահովել Լուսանկարների և ֆիլմերի համապատասխանությունը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից սահմանված Երեխաների 

տվյալների լուսաբանման չափորոշիչներին։
35 Ֆիլմերի թվում կարող է լինել նաև «11-րդ պատվիրան. Մի բռնանա» ֆիլմը, որը հասանելի է հետևյալ հղմմաբ՝ 

https://www.youtube.com/watch?v=s2jifj74zZc 



 ՄՈ ԴՈՒԼ 2.
 ԾՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽԵ ԼԱ ՄԻՏ ԽՆԱՄՔ  

ԵՎ ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ.  
ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ ԵՎ ՎՆԱ ՍԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ
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 ԹԵ ՄԱ 1. ԴՐԱ ԿԱՆ ԾՆՈ ՂԱ ՎԱ ՐՈՒՄ. ԴԱՍ ՏԻ Ա ՐԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ Ո ՃԵ ՐԻ 
ԵՎ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅԱՆ Ե ՐԵ ՎՈՒՅ ԹԻ 
ՄԻ ՋԵՎ Ա ՌՆ ՉՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Ըն տա նի քը ե րե խայի սո ցի ա լա կա նաց ման ա ռաջ նային մի ջա վայրն է, նրա հա մար սո ցի ա լա կան կա պե
րի ձեռք բեր ման ա ռաջ նային և ա մե նա կա յուն աղ բյու րը, այն վայ րը, որ տեղ ե րե խան ծա նո թա նում է հա
սա րա կա կան նոր մե րին ու ար ժեք նե րին, աշ խար հին, այն տեղ տի րող կա նոն նե րին։ « Սո վո րե լու» այս ո ղջ 
գոր ծըն թա ցում ե րե խան իր հիմ ա կան խնա մո ղի36 կող մից ստա նում է ու ղ ղա կի և ա նուղ ղա կի ու ղ ղոր դում
ներ։ Ո ւղ ղա կի ու ղ ղոր դում ե րի թվում խրա խու սան քի ու պատ ժի բազ մա թիվ ձևերն են, ի սկ ա նուղ ղա կի 
ու ղ ղոր դում ե րի թվում՝ խնա մող նե րի կող մից դրս ևոր վող վար քի մո դել նե րը։ 

Այն ի նչ նկա րագ րե ցինք վեր ևում, մենք կո չում են դաս տի ա րա կու թյուն։ Ի նչ պես բռ նու թյու նը (Տե՛ս Մո դուլ 
1.), դաս տի ա րա կու թյու նը նույն պես որ պես եր ևույթ ու նի սո ցի ալմ շա կու թային հա մա տեքստ։ Ա հա թե ին չու 
դա տո ղու թյուն ներն այն մա սին` ա րդյոք ե րե խայի նկատ մամբ կի րառ վող դաս տի ա րակ չա կան մե թոդ նե րը 
վնա սող են, թե ոչ, կախ ված է նրա նից, թե ի նչն ե նք հա մա րում «ըն դու նե լի խնամք», ի սկ ին չը՝ ո չ։ Այս հա
մա տեքս տում պետք է նշել, որ չնա յած մշա կու թային տար բե րու թյուն նե րին՝ գո յու թյուն ու նի հա մընդ հա նուր 
հա մա ձայ նու թյուն, որ ե րե խան դաս տի ա րա կու թյան կամ այլ նպա տակ նե րով չպետք է են թարկ վի կոշտ 
ու ժի կի րառ ման որ ևէ մե կի, այդ թվում խնա մող նե րի կող մից։ Միև նույն ժա մա նակ կար ծես « լուռ հա մա ձայ
նու թյամբ» « թեթև ֆի զի կա կան ու ժի կի րա ռու մը ե րե խայի նկատ մամբ ան հրա ժեշ տու թյուն է», ին չը խո չըն
դո տում է ե րե խա նե րի լի ար ժեք պաշտ պա նու թյան ի րա կա նա ցու մը, քա նի որ « կոշտ ու թեթև» ու ժե րի միջև 
սահ մա նը շատ ա նո րոշ է։  

Խե լա միտ ծնո ղա կան խնամ քի հա մա տեքս տում « դաս տի ա րա կու թյուն» հաս կա ցու թյու նը, ո րը ծա գում է 
լա տի նե րեն “disciplinare” բա ռից, նշա նա կում է ու սուց ման/ուղ ղորդ ման հա մա կարգ, ոչ թե պա տիժ։ Այն 
հար ցին, թե այս ու սուց ման հա մա կար գը ի ՞նչ նպա տա կի է ծա ռա յում, սո ցի ա լա կան գիտ նա կան նե րը եր կու 
պա տաս խան ու նեն։ Մի խում բը37 նշում է, որ դաս տի ա րա կու թյու նը եր կու կար ևո րա գույն նպա տակ ու նի. 
նախ՝ բա րո յա կան նոր մե րի ու ար ժեք նե րի յու րա ցում է ե րե խայի կող մից, և ե րկ րորդ, ե րե խայի ի նք նու րույ
նու թյան մա կար դա կի (այ սինքն ան կախ գոր ծե լու կա րո ղու թյան) բարձ րա ցու մը տա րի քին հա մա պա տաս
խան ։ Գիտ նա կան նե րի ե րկ րորդ խմ բի հա մար նպա տա կը մի կող մից ե րե խայի մոտ ըն դու նե լի վար քից 
հնա րա վոր շե ղում ե րի բա ցա ռում է, ի սկ մյուս կող մից՝ դրա կան կամ ցան կա լի վար քի ամ րապն դու մը38։ 

Ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան նպա տա կին ան դրա դառ նա լով՝ Բութ չար թը39 նշում է, որ այն նե րա ռում 
է ծնող նե րի կող մից ե րե խա նե րին քն նա դա տա կան մտա ծո ղու թյան, ըն դու նե լի վար քի, ի նք նա վե րահս կո
ղու թյան, ի նք նու րույ նու թյան և ի նք նա բա վու թյան մա սին ու ղ ղոր դում ե րի տրա մադ րու մը։ Սրանց շար քում 
կար ևոր դեր ու նի նաև ե րե խային կար գու կա նո նի ու սու ցա նու մը։ 

Այս թե մայի շր ջա նակ նե րում աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում ի րա կա նաց ված բազ մա թիվ հե տա զո տու
թյուն ներ40 փաս տում են, որ վե րը նշ ված դաս տի ա րակ չա կան նպա տակ նե րով մի լի ո նա վոր ե րե խա ներ կա
նո նա վոր կեր պով ի րենց խնա մող նե րի կող մից են թարկ վում են ֆի զի կա կան պա տիժ նե րի և/ կամ հո գե բա
նա կան ճնշ ման։ Մի ա ժա մա նակ բազ մա թիվ դեպ քե րի ու սում ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ան գամ 
սի րող ու ա ջակ ցող ծնող նե րի կող մից կի րառ ված լի նե լու պա րա գա յում դրանք ի րենց հե տա գա ազ դե ցու
թյունն են ու նե նում ե րե խայի զար գաց ման վրա։ 

36 «Խնամող» ասելով՝ նկատի ունենք երեխայի ծնողին կամ նրան փոխարինող անձին՝ խնամակալին, խնամատարին 
և այլոց։

37 Grusec, J. E., & Kuczynski, L. (1997). Parenting and children’s inter nalization of values A handbook of contemporary 
theory. New York, NY Wiley.

38 A Study On Parental Disciplinary Practices And An Awareness Program To Reduce Corporal Punishment And Other 
Forms Of Negative Parental Practices, Piyanjali De Zoysa Ba (Hons.) Psychology, Ma Applied Psychology, Ph D Senior 
Lecturer In Clinical Psychology, Faculty Of Medicine, University Of Colombo

39 Child Disciplinary Practices at Home Evidence from a Range of Low- and Middle-Income Countries, UNICEF, New York 
2010, p. 6

40 Տ՛ես նույն տեղում։
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Կայ�ն սեր Անվտանգ�թյան 
պահպան�մ Համատեղ ժամանց

Անընդհատ 
հաղորդակց�թյ�ն 

և զր�յցներ
Հարգանք

Ջերմ�թյ�ն Ուշադր�թյ�ն Կառ�ցողական 
կարգապահ�թյ�ն

Խրախ�սանք և 
պատիժ

Քննադատական 
վերաբերմ�նք

Անընդհատ 
մերժ�մներ

Ծաղրողական 
վերաբերմ�նք Սպառնալիքներ Վնաս 

առողջ�թյանը Անտարբեր�թյ�ն

Դաժան�թյ�ն Վնաս 
անվտանգ�թյանը

Ոչ իրատեսական 
պահանջներ 

Գծա պատ կեր 2. Ըն դու նե լի վար քից մինչև մեր ժե լի վար քի բազ մա զա նու թյու նը

Ընդ հա նուր առ մամբ ծնո ղի կող մից ե րե խայի նկատ մամբ կի րառ ված պատ ժի ըն դու նե լի և ոչ ըն դու նե լի 
սահ ման նե րի տա րան ջա տու մը շատ բարդ խն դիր է, ե թե բռ նու թյուն պա րու նա կող ո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ 
հա մար վեն ըն դու նե լի։ Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ օ րեն քով պետք է սահ ման ված լի նի նման վար քաձ ևե րի 
բո լոր դրս ևո րում ե րի ա նըն դու նե լի լի նե լը, հա կա ռակ պա րա գա յում, ե րե խայի պաշտ պա նու թյու նը դառ
նում է ան հնա րին, ի սկ նրա ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րու մը՝ ան խու սա փե լի։

Շատ դեպ քե րում ծնող նե րը ե րե խա նե րի նկատ մամբ կի րա ռում են նաև այն դաս տի ա րակ չա կան 
մե թոդ նե րը, ո րոնք կի րառ վել են ի րենց նկատ մամբ, հետ ևա բար պետք է նկա տի ու նե նալ, որ հա
ճախ մենք գործ ու նենք միջ սերն դային ամ րապնդ ված նոր մե րի հետ։ 

Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան և ծնո ղա
վար ման վե րա բե րյալ աշ խա տու թյուն նե րում 
(«ըն դու նե լի ի» և «ոչ ըն դու նե լի ի» միջև սահ ման
նե րը նշե լու հա մար) ե րե խած նող փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի եր կու բնու թագ րիչ են ա ռանձ նաց
նում՝ (1) ծնո ղա կան ջեր մու թյուն և (2) ծնո ղա կան 
վե րահս կո ղու թյուն։ 

Ըստ այս բնու թագ րիչ նե րի՝ Բերք լի ի հա մալ
սա րա նի Կլի նի կա կան հո գե բա նու թյան դոկ տոր 
Դի ա նա Բաում րի դը (1991) ա ռանձ նաց րեց  ծնո
ղա վար ման հետ ևյալ հիմ ա կան ո ճե րը.

•  Հե ղի նա կու թյան վրա հիմ ված ծնո
ղա վա րում. Ծնո ղա վար ման տվյալ ո ճում 
ծնո ղը մշ տա պես ներ կա է ե րե խայի կյան
քում և խե լամ տու թյան սահ ման նե րում 
նրան զր կում է ո րոշ ա զա տու թյուն նե րից, 
գոր ծի դնում վար քի սահ մա նա փա կում
ներ։ Սո վո րա բար ծնո ղա վար ման այս 

 Ծնողական վերահսկողություն
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ո ճն ա սո ցի աց վում է ե րե խայի մոտ տա րի քին հա մա պա տաս խան ա ռողջ ի նք նագ նա հա տա կա նի, 
հար մար վո ղա կան, սո ցի ա լա կան կոմ պե տեն տու թյան, ի նք նա վե րահս կո ղու թյան, հա սա կա կից նե րի 
շր ջա նում ժո ղովր դա կա նու թյուն վայե լե լու հետ։ Ծնո ղա վար ման նման փորձ ու նե ցող ե րե խա նե րը 
հա կա սո ցի ա լա կան վարք ա վե լի քիչ են դրս ևո րում։ 

• Ավ տո րի տար ծնո ղա վա րում. Հե ղի նա կային ո ճին հա կադր վում է ծնո ղա վար ման ավ տո րի տար ո ճը, 
որ տեղ ծնող նե րի մո տե ցու մը բնո րոշ վում է ե րե խայի նկատ մամբ կոշտ, ծնո ղի իշ խա նու թյունն ու 
գե րա կա յու թյու նը կար ևո րող, չար ձա գան քողան պա տաս խա նա տու վե րա բեր մուն քով։ Ծնո ղա վար
ման նման ո ճի շա րու նա կա կան կի րառ ման ար դյուն քում ե րե խայի մոտ զար գա նում է ան հան գիստ, 
կոնֆ լիկ տային բնա վո րու թյու նը։

•  Թույ լատ րող (չա կա ռա վար վող) ծնո ղա վար ման պա րա գա յում, չնա յած ծնողե րե խա սի րող փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյա նը, կա նոն նե րի բա ցա կա յու թյու նը և ան բա վա րար կար գա պա հու
թյու նը ե րե խայի մոտ հան գեց նում է ան վե րահս կե լի, իմ պուլ սիվ վար քային մո դել նե րի ձևա վոր մա նը։ 

• Ան տե սող ծնո ղա վա րում. ծնո ղա վար ման չոր րորդ ո ճը բնո րոշ վում է և՛ ծնո ղա կան ջեր մու թյան, և՛ 
վե րահս կո ղու թյան ցածր մա կար դա կով և կոչ վում է ան տե սող ծնո ղա վա րում։ Այս բնո րո շու մը նշա
նա կում է, որ ծնո ղի կող մից հա մա պա տաս խան ջանք ու ժա մա նակ չի ներդր վում ե րե խայի հետ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղծ ման և ու ղ ղորդ ման հա մար։ Ան տե սող ծնո ղա վար ման հետ ևան
քով ե րե խայի մոտ ա ռաջ են գա լիս հու զա կան, ֆի զի կա կան և մտա վոր զար գաց ման հետ կապ ված 
խն դիր ներ։ 

Ե րե խայի նկատ մամբ ծնող նե րի կող մից բռ նու թյան գոր ծադր ման կամ բռ նի մի ջոց նե րի կի րառ ման տե
սան կյու նից հատ կա պես ռիս կային են ծնո ղա վար ման ավ տո րի տար և ան տե սող ո ճե րը։ Ա ռա ջին դեպ քում 
դրանք են թադ րում են խիստ, կո պիտ և պատ ժող մի ջոց նե րի կի րա ռում, ի սկ վեր ջի նի պա րա գա յում՝ ե րե
խայի զար գաց ման կա րիք նե րի բա վա րար ման լի ա կա տար մեր ժում։ Միև նույն սկզ բուն քով ա վե լի քիչ ռիս
կային է հե ղի նա կու թյան վրա հիմ ված ծնո ղա վար մա նը բնո րոշ մե թոդ նե րի կի րա ռու մը, ո րոնք են թադ րում 
են հա մա գոր ծակ ցու թյուն ե րե խայի և ծնո ղի միջև, ին չը ա պա հո վում է ե րե խայի հա մար դաս տի ա րա կու
թյան ան հրա ժեշտ պայ ման ներ. ան վտան գու թյուն և ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյան պահ պա նում, պաշտ պա
նու թյուն բռ նու թյու նից և շա հա գոր ծու մից, ան հրա ժեշտ շփում և զգա յուն խնամք, ե րե խայի զար գաց ման 
փու լե րին և կա րիք նե րին ար ձա գանք, հա մա պա տաս խան սո ցի ա լա կա նա ցում և այլն:  

Ընդ հա նուր առ մամբ ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան ար դյու նա վետ հա մա կար գը պետք է նե րա ռի ե րեք 
հիմ ա կան բա ղադ րիչ. (1) ու սուց ման մի ջա վայր, ո րը դրա կան է, և որ տեղ ծնողե րե խա փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը ա ջակ ցող են, (2) ցան կա լի վար քի խրա խուս ման և ամ րապնդ ման հս տակ ռազ մա վա րու թյուն, 
(3) ոչ ցան կա լի վար քի դրս ևո րում ե րը նվա զեց նե լուն կամ վե րաց նե լուն ու ղղ ված հս տակ ռազ մա վա րու
թյուն (Տե՛ս Ա ղյու սակ 1.)։ 

Ա ղյու սակ 1. Ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան ար դյու նա վետ հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե րը

Վար քի ու սուց ման դրա կան մի ջա վայր.

•  Ըն տա նի քում դրա կան հու զա կան մթ նո լոր տի պահ պա նու մը խա ղի, ծնո ղա կան ջեր մու թյան և 
կապ վա ծու թյան մի ջո ցով 

• Ե րե խայի նկատ մամբ ու շադ րու թյան դրս ևո րում, այդ թվում հե տաքրք րու թյուն իր զբաղ մունք նե րի 
նկատ մամբ, այդ թվում տա նից դուրս ամ րապն դե լու դրա կան վար քը, միև նույն ժա մա նակ ան տե
սե լով բա ցա սա կա նը ՝ հե ռաց նե լու ոչ ցան կա լի վար քը, 

• Ե րե խայի հա մար կա յուն մի ջա վայ րի ձևա վո րում, որ տեղ ե րե խան ու նի կա նո նա վոր ժա մա նակ 
ծնո ղի հետ շփ ման, ե րե խան զգում է իր հան դեպ հար գան քը, ու նի փո խազ դե ցու թյան հնա րա վո
րու թյուն, 

• Ի րա վի ճակ նե րին հա մար ժեք ար ձա գանք,
• Ճ կու նու թյուն, լսե լու և բա նակ ցե լու պատ րաս տա կա մու թյուն 
• Ե րե խայի նե րա ռում ո րո շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում
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Ցան կա լի վար քի խրա խու սում, ամ րապն դում.

• Տ րա մադ րել կա նո նա վոր դրա կան ու շադ րու թյուն. եր բեմ կա րե լի է հա տուկ ժա մա նակ տրա մադ
րել ե րե խայի հետ իր հետ կապ ված դրա կան դր վագ նե րի մա սին խո սե լու հա մար 

• Ու շա դիր լսել ե րե խային և օգ նել նրան՝ բա ռե րով ար տա հայ տե լու իր զգա ցո ղու թյուն նե րը 
• Ե րե խային ը նտ րու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն տալ՝ օգ նե լով գնա հա տել հնա րա վոր հետ

ևանք նե րը 
•  Ամ րապն դել ի հայտ ե կած դրա կան վար քաձ ևե րը հա ճա խա կի խրա խու սան քով/ գո վա սան քով, եր

բեմ նաև ան տե սե լով փոք րիկ ան հա ջո ղու թյուն նե րը
•  Կա նո նա վոր կեր պով մո դե լա վո րել կան խա տե սե լի վարք, ա պա հո վել հար գա լից հա ղոր դակ ցում և 

կոնֆ լիկ տի լուծ ման հա մար հա մա գոր ծակ ցող մո տե ցում եր։ 

Ոչ ցան կա լի վար քի նվա զե ցում կամ վե րա ցում.

• Հս տա կու թյուն ծնո ղի և ե րե խայի մոտ, թե որ վարքն է խնդ րա հա րույց, և ի նչ պի սի հետ ևանք նե րի 
կա րող է սպա սել ե րե խան նման վար քի դրս ևոր ման պա րա գա յում

• Հս տակ և հա մար ժեք ար ձա գանք ան մի ջա պես, հենց խնդ րա հա րույց վար քը դրս ևոր վում է, բա
ցա ռել հե տաձգ ված պա տիժ նե րը, 

• Հան գիստ և էմ պա տիկ ե ղա նա կով ու ղ ղոր դում և համ բե րա տար կեր պով շտ կում ե րի ի րա կա նա
ցում,

• Հս տակ պար զա բա նում հետ ևանք նե րի մա սին, ո րոնք կա րող են տե ղի ու նե նալ նման վար քի դրս
ևոր ման պա րա գա յում, ին չը թույլ կտա ե րե խային հաս կա նալ, թե ի նչն այն պես չի ա րել, և ին չը 
պետք է փո խել կամ այլ կերպ ա նել41։ 

Ըն տա նի քում ծնող նե րի/խ նա մա կալ նե րի կող մից ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան մա սին խո սե լիս 
պետք է նկա տի ու նե նալ մի քա նի հան գա մանք. 

• նախ բռ նու թյան այս տե սա կը պատ կա նում է դժ վար հայտ նա բեր վող տի պե րի շար քին, 
• երկ րորդ, շատ կար ևոր է ու նե նալ ե րե խայի նկատ մամբ դա ժան վե րա բեր մուն քի կամ բռ նու թյան 

նույ նա կա նաց ման հս տակ մե խա նիզմ եր, որ պես զի հնա րա վոր լի նի տար բե րա կել կան խամ տած
ված բռ նու թյու նը դժ բախտ պա տա հա րից, 

• եր րորդ, ա րդյո՞ք ծնո ղի կող մից կի րառ վող վար քաձ ևե րը գի տակց ված են, թե՞ ո րո շա կի հո գե կան 
խն դիր նե րի, ծնո ղա վար ման հմ տու թյուն նե րի ոչ բա վա րար զար գա ցած լի նե լու ար դյունք են և այլն։ 

Ի վեր ջո, պետք է նկա տի ու նե նալ նաև, որ ըն տա նի քում ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյուն կի րա ռող նե րի 
դե րում կա րող են լի նել ոչ մի այն ծնող նե րը, այլև ըն տա նի քի այլ ան դամ ե րը, խնա մա կալ նե րը/խ նա մա
տար նե րը/խ նա մող նե րը, քույրեղ բայր նե րը, այլ հա րա զատ կամ ծա նոթ մար դիկ: 

Հաշ վի առ նե լով ե րե խա նե րի ներ կայի և ա պա գայի վրա ըն տա նի քում տե ղի ու նե ցող բռ նու թյուն նե րի 
հետ ևանք նե րը՝ ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում շա րու նակ վող զար գա ցում ե րը ցույց տվե ցին, 
որ ե րե խայի հետ ա ռնչ վող օգ նող մաս նա գետ նե րը հան գու ցային դե րա կա տա րու թյուն ու նեն այս հար ցում՝ 
ե րե խա նե րին բռ նու թյու նից պաշտ պա նե լու և ըն տա նի քին ու զո հե րին ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու հար
ցում։ Սույն ձեռ նար կի հիմ ա կան ա սե լի քը ու ղղ ված է օգ նող մաս նա գետ նե րի այդ դե րա կա տար ման ամ
րապնդ մա նը, քա նի որ ըն տա նի քի՝ որ պես հա մա կար գի ի նք նա բա վու թյան պայ ման նե րում ե րե խա նե րին 
պաշտ պա նե լու հա սա րա կա կան սպա սում ե րը կապ ված են ո լոր տի մաս նա գետ նե րի հետ։
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 ԹԵ ՄԱ 2. ԲՌ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՏԵ ՍԱՆ ԿՅՈՒ ՆԻՑ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ ԽՈ ՑԵ ԼԻ 
ԴԱՐՁ ՆՈՂ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ

 Սո վո րա բար բռ նու թյան ձևե րը հան դես են գա լիս հա մակց ված ձևով և, ի նչ պես ար դեն նշել ե նք Ձեռ
նար կի նա խորդ հատ վա ծում, բռ նու թյան տե սակ նե րից որ ևէ մե կի կի րա ռու մը մե ծաց նում է նաև մյուս տե
սակ նե րի գոր ծադր ման հա վա նա կա նու թյու նը։ Հետ ևա բար, չնա յած առ կա ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րին, եր բեմ բա վա կա նին դժ վար է ե րե խային բռ նու թյան տե սան կյու նից խո ցե լի դարձ նող գոր ծոն ներն 
ա ռանձ նաց նել՝ հիմ վե լով բռ նու թյան տի պի վրա։ 

Հաշ վի առ նե լով այդ հան գա ման քը՝ խո ցե լի ու թյան գոր ծոն նե րը կփոր ձենք ա ռանձ նաց նել՝ ել նե լով հա
մայն քի, ըն տա նի քի և ե րե խայի ո րոշ բնու թագ րիչ նե րից։ Միև նույն ժա մա նակ պետք է նկա տի ու նե նալ, որ 
նշ ված գոր ծոն նե րը ըն դա մե նը ռիս կի գոր ծոն ներ են և ու ղ ղա կի ո րեն չեն կա րող վկայել ե րե խա նե րի նկատ
մամբ բռ նու թյան գոր ծադր ման մա սին։ 

 Հա մայն քին ա ռնչ վող գոր ծոն ներ.

 ա. Աղ քա տու թյուն. Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րի դեպ քե րի հան դիպ ման հա ճա խա կա նու
թյան և հա մայն քի աղ քա տու թյան միջև գո յու թյուն ու նի ու ղիղ կապ։ Նման հա մայնք նե րը բնու թագր
վում են ոչ մի այն աղ քա տու թյամբ, այլև բնակ չու թյան ակ տիվ տե ղա շար ժե րով, գերբ նա կեց վա ծու
թյամբ, սո ցի ա լա կան են թա կառռւց վածք նե րի թեր զար գաց վա ծու թյամբ և ռե սուրս նե րի բա ցա կա յու
թյամբ։

բ.  Սո ցի ա լա կան կա պի տալ. Սո ցի ա լա կան կա պի տա լը ներ կա յաց նում է հա մայն քում հա մախմբ վա ծու
թյան և հան դուր ժո ղա կա նու թյան մա կար դա կը, սո ցի ա լա կան/ հար ևա նու թյան կա պե րի ամ րու թյու նը 
և այլն։ Այն հա մայնք նե րը, ո րոնք բնո րոշ վում են թույլ սո ցի ա լա կան կա պի տա լով, ա վե լի ռիս կային 
են բռ նու թյան տե սան կյու նից, քա նի որ հա մայն քը կորց նում է իր պաշտ պա նող դե րը։

գ.  Հա սա րա կա կան (սո ցի ե տալ) գոր ծոն ներ. Սրանց ներ քո պետք է հաս կա նալ մշա կու թային նոր
մե րը, տն տե սա կան հա մա կար գե րի ար դյու նա վե տու թյու նը, սե ռով և ե կամ տով պայ մա նա վոր ված 
առ կա ան հա վա սա րու թյու նը, ե րե խա նե րի և ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված քա ղա քա կա
նու թյու նը, կան խար գե լիչ սո ցի ա լա կան և ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը  և 
այլն։

Ըն տա նի քին և ըն տա նե կան մի ջա վայ րին ա ռնչ վող գոր ծոն ներ.

ա. Խնա մո ղի սե ռը. բռ նա րա րի կամ բռ նու թյուն գոր ծադ րող ան ձի սե ռը սո վո րա բար բնո րո շում է բռ նու
թյան տե սա կը։ Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ կա նայք ա վե լի հակ ված են ֆի զի կա կան 
բռ նու թյան կի րառ մա նը, ի սկ տղա մար դիկ՝ սե ռա կան ու ֆի զի կա կան բռ նու թյան։

բ.  Ըն տա նի քի կա ռուց ված քը և ռե սուրս նե րը. ոչ միշտ, բայց հիմ ա կա նում դա ժան ֆի զի կա կան բռ
նու թյուն կի րա ռող ծնող նե րը սո վո րա բար ե րի տա սարդ, մի այ նակ, աղ քատ, գոր ծա զուրկ  և ա վե լի 
ցածր կր թա կան մա կար դակ ու նե ցող ծնող ներն են, քան բռ նու թյուն չգոր ծադ րող ծնող նե րը։ 

գ. Ըն տա նի քի չա փը և կազ մը. պարզ վում է, որ բռ նու թյան ռիս կը մե ծա նում է նաև ըն տա նի քում ե րե
խա նե րի թվի ա ճի հետ, սա կայն ա վե լի խոր քային հե տա զո տու թյուն նե րը մատ նան շում են, որ խոսքն 
ի րա կա նում ոչ թե ըն տա նի քի ան դամ ե րի թվի, այլ բնա կա րա նի գերբ նա կեց վա ծու թյան աս տի ճա նի 
մա սին է։ Ռիս կը բարձր է նաև այն ըն տա նիք նե րում, որ տեղ ըն տա նի քի կազմ ան կա յուն է, ի սկ դե
րե րում ա նընդ հատ փո փո խու թյուն ներ են տե ղի ու նե նում՝ պայ մա նա վոր ված նոր ան դամ ե րի մուտ
քի և այլ ան դամ ե րի ել քի հետ։ Վեր ջին դեպ քում հատ կա պես մեծ է ան տես ման ռիս կը42։

դ. Ան հա տա կան և վար քային բնու թագ րիչ ներ. ի րենց ե րե խա նե րին ա վե լի հա ճախ բռ նու թյան են 

42 ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոնի փորձը ցույց է տալիս, որ ճգնաժամային ծառայություններ 
տեղավորված երեխաների պարագայում, կանանց երկրորդ ամուսնության դեպքում առաջին ամուսնության 
երեխաները կամ բռնության են ենթարկվում մեկ կամ մյուս ծնողի կողմից կամ լքվում են, իսկ տղամարդկանց 
երկրորդ ամուսնության պարագայում, նախորդ ամուսնության երեխաները կամ կնոջ մոտ են մնում կամ մնում են 
նոր ընտանիքում առանց էական դժվարությունների։
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են թար կում այն ծնող նե րը, ով քեր ու նեն ցածր ի նք նագ նա հա տա կան, վար քի կա ռա վար ման թույլ 
մե խա նիզմ եր, հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ և հա կա սո ցի ա լա կան վար քի հա կում եր։ Սո
վո րա բար, այս խմ բում այն ծնող ներն են, ով քեր կյան քի, ա պա գայի պլան նե րի կազմ ման դժ վա րու
թյուն ներ ու նեն. և ո րոնց կող մից դրս ևոր ված վարքն ու ար ձա գանք ման մե խա նիզմ ե րը պայ մա նա
վոր ված են կորց րած կամ աղ ճատ ված հա րա բե րու թյուն նե րով, սթ րե սի կա ռա վար ման և սո ցի ա լա
կան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գից ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու դժ վա րու թյուն նե րով։ 

ե.  Բռ նու թյան նախ կին փոր ձի առ կա յու թյուն. ման կա կան տա րի քում չա րա շա հում ե րի փորձ ու նե
ցած ծնող նե րի ե րե խա նե րը բռ նու թյան են թար կե լու ա վե լի մեծ ռիս կի ներ քո ե ն։ Սա կայն պետք է 
նշել, որ այս գոր ծո նը, ի տար բե րու թյուն մյուս գոր ծոն նե րի, ա վե լի թույլ է. բա ցի այդ, կան նաև հա
կա ռակ պն դում ա նող հե տա զո տու թյուն ներ։ 

«Ծ նո ղա կան» գոր ծոն ներ. Ա ռանձ նաց վում են 3 գոր ծոն ներ, ո րոնք շատ կար ևոր են բռ նու թյան և 
ան տես ման ռիս կի չափ ման հա մար: Այդ գոր ծոն ներ են`

• Ծ նող նե րի պատ րաս տա կա մու թյու նը ըն դու նե լու, որ տե ղի ու նե ցա ծը ոչ խե լա միտ խնամ քի կամ 
կո պիտ վե րա բեր մուն քի դրս ևո րում է, հետ ևա բար ի նչոր քայ լեր պետք է հետ ևեն ի րենց կող մից։

• Ծ նող նե րի ար ձա գան քը, ո րն ազ դում է ըն տա նի քի հե տա գա գոր ծառն ման կա րո ղու թյուն նե րի 
վրա։

• Ծ նո ղա կան հմ տու թյուն նե րը, ին չը ը ստ է ու թյան խո ցե լի ու թյան գոր ծոն նե րի հա կակ շիռն է: 

Ծ նո ղա կան պատ րաս տա կա մու թյան տե սան կյու նից ծնող նե րը տար բեր կերպ են հա կազ դում կո պիտ 
վե րա բեր մուն քին: Ո մանք գի տակ ցում են հիմ ախն դի րը, մյուս նե րը՝ ժխ տում, որ ի րենք խն դիր ներ ու
նեն, և չեն ստանձ նում պա տաս խա նատ վու թյուն ե րե խային պաշտ պա նե լու հա մար:  Այս գոր ծո նի բարձր 
ռիս կը նե րա ռում է այն ծնող նե րին, ով քեր մեր ժում են, որ կո պիտ վե րա բեր մունք է դրս ևոր վել, ով քեր հո
րի նում են պատ մու թյուն ներ` բա ցատ րե լու հա մար ե րե խայի վնաս ներն ու հի վան դու թյուն նե րը, և ով քեր 
չեն ըն դու նում, որ ե րե խան կա րիք ու նի պաշտ պա նու թյան: Սա նաև նե րա ռում է այն ծնող նե րին, ով քեր 
ըն դու նում են վտան գա վոր ի րա վի ճա կի առ կա յու թյու նը, բայց ժխ տում են, որ ե րե խան ռիս կի ներ քո է 
գտն վում:

 Մի ջին ռիս կը նե րա ռում է այն ծնող նե րին, ով քեր գի տակ ցում են, որ ե րե խան վնաս վել է կամ կա րող 
է վնաս վել, բայց նրանք ի վի ճա կի չեն որ ևէ բան փո խե լու:

 Ցածր ռիս կը նե րա ռում է այն ծնող նե րին, ով քեր ըն դու նում են ի րենց պա տաս խա նատ վու թյու նը՝ ձեռ
նա մուխ լի նե լու ե րե խա նե րին պաշտ պա նե լու հա մար, և ով քեր ձեռ նար կում են ան հա պաղ գոր ծո ղու
թյուն ներ:

Ծ նող նե րի ար ձա գան քի գոր ծո նը 

 Պա տաս խա նա տու ծնող նե րի/խ նա մող նե րի կամ նրանց փո խա րի նող նե րի առ կա յու թյան հան գա ման
քը (ով քեր կա րող են վտան գա վոր ի րա վի ճա կը մեղ մաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ քայ լեր ի րա կա նաց
նել) կա րող է մեծ չա փով նվա զեց նել ռիս կի աս տի ճա նը, նույ նիսկ ե րբ պո տեն ցի ալ բռ նու թյան վտան գը 
կա րող է լուրջ լի նել: Օ րի նակ` հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող մոր խնամ քի տակ գտն վող 
ե րե խային կա րող է խնա մել տա տի կը, ով հա մա ձայն վել է հանձն առ նել ե րե խայի խնամ քի պա տաս խա
նատ վու թյու նը: 

Ե րե խան ցածր ռիս կի ներ քո է, ե թե ծնող նե րի վար քում առ կա են հետ ևյալ կա ռու ցո ղա կան վար քաձ
ևե րը`

• Ծ նող նե րը վշ տա ցած են ե րե խա նե րի վնաս վե լուց և զգում են մե ղա վո րու թյուն ու պա տաս խա նատ
վու թյուն:

• Ծ նո ղը ցու ցա բե րում է էմ պա տի ա ե րե խայի հան դեպ և ա ռաջ նորդ վում նրան չվն ա սե լու ցան կու
թյամբ:

• Ծ նո ղի կող մից կա պատ րաս տա կա մու թյուն` հա մա գոր ծակ ցե լու մաս նա գե տի հետ:
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•  Սո վո րա բար ծնող նե րը բռ նա նում են մի այն չա փա զանց բարձր սթ րե սային ի րա վի ճակ նե րում, 
մա ցած այլ դեպ քե րում նրանք պա տաս խա նա տու են ե րե խայի հա մար:

Ծ նո ղա կան հմ տու թյուն ներ.

•  Կան մի շարք գոր ծոն ներ, ո րոնք հան դի սա նում են ըն տա նե կան ու ժեղ կող մեր, նույ նիսկ ե թե 
ծնո ղա կան հմ տու թյուն նե րը բա վա կա նա չափ զար գա ցած չեն, օ րի նակ՝ այն ծնող նե րը, ով քեր ցու
ցա բե րում են ան կեղծ մաս նակ ցու թյուն և հե տաքրքր վա ծու թյուն ի րենց ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան 
պահ պան ման հար ցում, կամ այն ծնող նե րը, ով քեր կապ ված են ի րենց ե րե խա նե րի հետ: 

• Ծ նող նե րի կող մից կի րառ վող դաս տի ա րա կու թյան մե թոդ նե րի մա սին կա րե լի է տե ղե կա նալ` 
ու ղ ղա կի ո րեն ու սում ա սի րե լով ծնող նե րին (ի նչ պե՞ս են նրանք կե րակ րում, լո ղաց նում, խա ղում 
ի րենց ե րե խա նե րի հետ) կամ էլ ե րե խա նե րին դաս տի ա րա կե լու` նրանց կող մից նա խընտ րե լի մե
թոդ նե րի մա սին հար ցում եր կա տա րե լով: 

• Այս պի սով, ռիս կե րի գնա հա տու մը են թադ րում է նշ ված բո լոր գոր ծոն նե րի հա մա պա տաս խան 
ցու ցիչ նե րի հա մադ րում:

Ե րե խայի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծոն ներ.

ա. Ե րե խայի տա րի քը. Ե րե խա նե րը բռ նու թյան տե սան կյու նից խո ցե լի են բո լոր տա րիք նե րում, չնա
յած հա մար վում է, որ ա վե լի ա վագ տա րի քում նրանք ա վե լի ու նակ են և պատ րաստ ի նք նա պաշտ
պա նու թյան, քան ա վե լի փոքր տա րի քի ե րե խա նե րը, հաշ վի առ նե լով ի նք նաս պա սարկ ման, ի նք
նա պաշտ պա նու թյան, ֆի զի ո լո գի ա կան զար գաց ման և սո ցի ա լա կան կոմ պե տեն տու թյան տար բեր 
մա կար դակ նե րը։ Միև նույն ժա մա նակ պետք է նշել, որ ե րե խա նե րի խո ցե լի ու թյու նը կախ ված է նաև 
բռ նու թյան տե սա կից։ Օ րի նակ, ա վե լի փոքր տա րի քի ե րե խա նե րի դեպ քում ա ռա վել տա րած ված 
են մահ վան ել քով բռ նու թյան դեպ քե րը, ին չը վկա յում է նրանց նկատ մամբ կո պիտ վե րա բեր մուն քի 
դրս ևոր ման մա սին, այ նինչ ա վե լի բարձր տա րի քի ե րե խա նե րը, օ րի նակ՝ դե ռա հաս նե րը, ա ռա վել 
շատ են են թարկ վում հո գե բա նա կան և սե ռա կան բռ նու թյան։ 

բ. Սե ռը. Աշ խար հի շատ ե րկր նե րում աղ ջիկ ներն ա վե լի խո ցե լի են բռ նու թյան տե սան կյու նից, քան 
տղա նե րը։ Սա կայն, ի նչ պես տա րի քի պա րա գա յում, այս տեղ ևս շատ կար ևոր է բռ նու թյան տե սա կի 
ա ռանձ նա ցու մը։ Ե թե աղ ջիկ ներն ա վե լի խո ցե լի են սե ռա կան բռ նու թյան և շա հա գործ ման, կր թու
թյան հա մա կար գից դուրս մա լու, ան տես ման տե սան կյու նից, ա պա տղա նե րը ա վե լի խո ցե լի են 
ֆի զի կա կան բռ նու թյան տե սան կյու նից։ 

գ.  Ե րե խայի բնա վո րու թյու նը, վար քաձ ևե րը և ան կա րո ղու թյան հան գա մանք նե րը. հե տա զո տու թյուն
նե րը ցույց են տա լիս, որ ե րե խա նե րը ծն ված օր վա նից ցու ցա բե րում են բնա վո րու թյան տար բեր 
գծեր: Ո րոշ ե րե խա ներ « հեշտ» են, նրանք կա րող են լի նել կան խա տե սե լի, հան դարտ, հա մա կերպ
վող, հար մար վող, ը նդ հա նուր առ մամբ գոհ և պա տաս խա նա տու ու րիշ նե րի հան դեպ: Ո րոշ ե րե խա
ներ էլ քիչ հար մար վող են, լար ված, պա կաս պա տաս խա նա տու և տհա ճու թյամբ են հար մար վում 
նոր ի րա վի ճակ նե րին: Այս ե րե խա նե րը « բո ղո քում են» փո փո խու թյուն նե րից և կա րող են լի նել դյու
րագր գիռ, բայց նրանք ը նդ հա նուր առ մամբ, կա ռա վա րե լի են: «Դժ վար» ե րե խա նե րը կա րող են շատ 
լաց լի նել, հեշ տու թյամբ վշ տա նալ, կա րող են լի նել պա հանջ կոտ, կա մա կոր, ակ տիվ: 

Մ տա վոր և ֆի զի կա կան հաշ ման դա մու թյուն, քրո նիկ հու զա կան խան գա րում եր ու նե ցող  ե րե խա նե րը 
կո պիտ վե րա բեր մուն քի են թարկ վե լու ա վե լի բարձր ռիս կի ներ քո են: Զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը կա րող են ան տես վել ծնող նե րի կող մից. Նրանք կա րող են հա մա պա տաս
խան խնամք չս տա նալ՝ հա ճախ պայ մա նա վոր ված ծնող նե րի ոչ բա վա րար հմ տու թյուն նե րով կամ ստեղծ
ված ի րա վի ճա կը մեր ժե լու հան գա մանք նե րով։ 
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Գծապատկեր 3. Բռնության տեսակի և երեխայի տարիքի միջև կապ

դ.  Հաշ ման դա մու թյու նը՝43 որ պես ե րե խային բռ նու թյան տե սան կյու նից խո ցե լի դարձ նող գոր ծոն. 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյու նը ա վե լի հա վա նա կան է, քան ոչ 
հաշ ման դամ ե րե խայի դեպ քում44: Մեր հա սա րա կու թյան մեջ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա
նե րին սո վո րա բար այլ կերպ են վե րա բեր վում. թաքց նում ֆի զի կա պես, մե կու սաց նում սո ցի ա լա պես: 
Նրանք ա վե լի շատ են կախ ված ի րենց խնա մա կալ նե րից, և ա վե լի մեծ է հաս տա տու թյուն նե րում 
հայտն վե լու հա վա նա կա նու թյու նը: Հա յաս տա նում ե րե խա նե րը բռ նու թյան են են թարկ վում ի րենց 
կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում. ըն տա նի քում, դպ րո ցում, հաս տա տու թյու նում, հի վան դա նո ցում և 
այ լուր: Բռ նու թյու նը նրանց վրա ու նե նում է նույն ազ դե ցու թյու նը, ին չոր ոչ հաշ ման դամ ե րե խա նե րի 
վրա: Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խան ու նի դժ վա րու թյուն նե րի լայն շր ջա նակ՝ ա մե նա թեթ ևից 
մինչև ա մե նա ծան րը: Շատ ե րե խա ներ ու նեն զու գակց ված հաշ ման դա մու թյուն: 

43 Հաշմանդամությունը   համաձայն Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի և 
ԱՀԿ Ֆունցիոնալության, հաշմանդամության և առողջության միջազգային դասակարգչի, սահմանվում է որպես՝ 
անձի առողջական վիճակով պայմանավորված ֆիզիկական, հոգեկան, մտավոր և զգայական տևական 
խնդիրների ու միջավայրային  արգելքների փոխազդեցության արդյունքում առաջացող իրավիճակ (երևույթ), 
որը խոչընդոտում է կամ կարող է խոչընդոտել անձի` մյուսների հետ հավասար հիմունքներով հասարակական 
կյանքին լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցությանը»:

44 National Research Council. Understanding child abuse and neglect. Washington, DC, National Academy of Sciences 
Press, 1993



Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից42

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱՇ ՄԱՆ ԴԱ ՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱ ՐԻՔ ՆԵՐ45

 Հա տուկ կա րիք նե րով են հա մար վում այն ե րե խա նե րը, ով քեր խնամ քի, բուժ ման, տու ժած ֆունկ ցի
ա նե րի վե րա կանգն ման, հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյան, կր թա կան, զար գաց ման և/ կամ սո ցի ա լա կան 
եր կա րատև կա րիք ներ ու նեն, ո րոնք չեն կա րող լի ար ժեք բա վա րար վել ը նդ հա նուր բնույ թի ծա ռա յու
թյուն նե րի հա մա կար գում և ըն դուն ված մի ջին չա փո րո շիչ նե րով, պա հան ջում են հա տուկ ծրագ րային 
մո տե ցում, հա տուկ ա ռող ջա պա հա կան, կր թա կան, սո ցի ա լա կան և հա րա կից ծա ռա յու թյուն ներ: Ա ռող
ջա պա հու թյան տե սան կյու նից տար բե րում ե նք հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րի հետ ևյալ խմ բե րը.

•  Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա ներ / սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րով/, այդ թվում` 
ֆի զի կա կան և/ կամ մտա վոր զար գաց ման սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րով ե րե խա ներ, ո րոնց 
ախ տո րո շու մը հայտ նի է: Սո վո րա բար այս խմ բի մեջ են մտ նում հա մե մա տա բար ծանր նյար
դա բա նա կան և ժա ռան գա կան /ք րո մո սո մային, նյու թա փո խա նա կային/ հի վան դու թյուն նե րով և 
ախ տա բա նա կան վի ճակ նե րով, տե սո ղա կան և լսո ղա կան ար տա հայտ ված ան բա վա րա րու թյամբ 
տա ռա պող ե րե խա նե րը:

•  Ռիս կի խմ բի ե րե խա ներ  զար գաց ման հնա րա վոր հա պա ղում կամ թեթև շե ղում եր ու նե ցող, 
բժշ կա կան, կեն սա բա նա կան կամ մի ջա վայ րայինըն տա նե կան ան բա րեն պաստ գոր ծոն նե րի ազ
դե ցու թյա նը նախ կի նում են թարկ ված կամ այն շա րու նա կա բար կրող:

•  Զար գաց ման հա պա ղում ու նե ցող ե րե խա ներ – ար տա հայտ վում է կա րո ղու թյուն նե րի եր կա
րատև սահ մա նա փակ մամբ, եր բեմ էլ լրիվ ան կա րո ղու թյամբ։ Ու նի հետ ևյալ բնու թագ րիչ նե րը.
• Առնչ վում է մտա վոր կամ ֆի զի կա կան ան բա վա րա րու թյա նը կամ եր կու սի զու գակց մա նը: 
• Ար տա հայտ վում է մինչև 22 տա րե կան հա սա կը: 
• Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ եր կա րատև է կամ շա րու նակ վե լու է ա նո րոշ ժա մա նա կով։ 
• Է ա պես սահ մա նա փակ վում է ե րե խայի ֆունկ ցի ո նալ հնա րա վո րու թյուն նե րը կեն սա գոր ծու

նե ու թյան ե րեք և ա վե լի ո լորտ նե րում, նե րա ռյալ ի նք նաս պա սար կու մը, խոս քի ը մբռ նու մը և 
խոս քի ար տա բե րու մը, ու սու ցու մը, կր թու թյու նը, շար ժու նա կու թյու նը, ի նք նա կա ռա վա րու մը, 
ան կախ ապ րե լու ու նա կու թյու նը, տն տե սա կան ա պա հո վու թյու նը/ բա վա րար տն տե սա կան վի
ճակ/: 

Ար տա ցո լում է ե րե խայի կա րի քը հա տուկ, միջ մաս նա գի տա կան կամ ը նդ հա նուր խնամ քի և բուժ ման 
կամ այլ ծա ռա յու թյուն նե րի տե սան կյու նից, ո րոնք կա րող են պա հանջ վել ո ղջ կյան քի ըն թաց քում կամ շատ 
եր կար ժա մա նա կով. Դրանք պլա նա վոր վում են ան հա տա կան, հա մա կարգ ված են և շա րու նա կա կան:

Իր հեր թին բռ նու թյու նը կա րող է հաշ ման դա մու թյան ի հայտ գա լու պատ ճառ հան դի սա նալ: Օ րի նակ, 
շա րու նա կա բար բռ նու թյան, ֆի զի կա կան տրավ մայի են թարկ ված ե րե խա նե րի մոտ կա րող են ֆի զի կա
կան և մտա վոր զար գաց ման հա պա ղում եր ի հայտ գալ։ 

Կարծ րա տի պե րը. Ո րոշ մտայ նու թյուն ներ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խային հատ կա պես խո ցե լի 
են դարձ նում: Մաս նա վո րա պես այն մտայ նու թյու նը, որ.

•  հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը դժ վար թե են թարկ վեն բռ նու թյան (հատ կա պես՝ սե ռա
կան), քա նի որ մար դիկ խղ ճում են նրանց, և քա նի որ նրանք գրա վիչ չեն,

• բռ նու թյու նը (ան գամ սե ռա կան), այդ քան էլ վնա սա կար չի լի նի, քա նի որ հաշ ման դա մու թյուն ու նե
ցող ե րե խա նե րը դա չեն գի տակ ցի և չեն զգա,

•  հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը դժ վար թե ճիշտ նկա րագ րեն, թե ի նչ է տե ղի ու նե ցել,
•  հո գե թե րա պի ան և բու ժու մը ա նի մաստ է նրանց դեպ քում. միև նույնն է՝ օ գուտ չի բե րի և այլն։ 

Սե փա կան ան ձի թե րագ նա հա տում. Լր ջո րեն խան գա րում է ե րե խային ցածր ի նք նագ նա հա տա կա նը: 
Ե րե խան կա րող է հա մա րել, որ իր հաշ ման դա մու թյան պատ ճա ռով ին քը ար ժա նի է բռ նու թյան: Նրա հա
մար հաշ ման դա մու թյու նը կա րող է ան հնար դարձ նել բռ նու թյու նից խու սա փու մը կամ ան հնար դարձ նել 
վատ վե րա բեր մուն քի բա ցա հայ տու մը: Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը սո վո րա բար ու նեն ա վե լի 

45 Երեխաների պաշտպանություն։ ՈՒսումնաօժանդակ ձեռնարկ երեխաների պաշտտպանության ոլորտի 
մասնագետների համար, 2009, էջ 56-57
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քիչ սո ցի ա լա կան կա պեր, քան մյուս ե րե խա նե րը, այդ պատ ճա ռով նրանք կա րող են չի մա նալ՝ ո ՞ւմ դի մել, 
հատ կա պես այն պա րա գա յում, ե թե բռ նա ցո ղը մտե րիմ մե ծա հա սակ նե րից մեկն է, ով խնա մում է ի րեն:

 Հար մար վո ղա կա նու թյուն և պա սի վու թյուն. Այս հատ կու թյուն նե րը հա ճախ են ձևա վոր վում հաշ ման
դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի մոտ: Ե թե նրանց քա ջա լե րում են ա նել ի րենց աս վա ծը, նրանք հնա րա
վոր է ե րբ ևէ չբա ցա հայ տեն տե ղի ու նե ցա ծը: 

Հա ղոր դակց ման դժ վա րու թյուն ներ. Հա ղոր դակց ման կամ շփ ման  ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով հաշ
ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի՝ բռ նու թյան տե սան կյու նից ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նը կապ վում է 
այն հան գա ման քի հետ, որ նրանց հա մար հա ճախ հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի հա սա նե լի չլի նե լը դժ վա
րաց նում է բռ նու թյան դեպ քի բա ցա հայ տու մը։

 Ֆի զի կա կան շփում ե րի պա կաս. Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ո րոշ ե րե խա ներ չու նեն տա րի քին հա
մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կա պեր, շփում եր, այդ պատ ճա ռով նրանք կա րող են դժ վա րա նալ տար բե
րա կել դրա կան ֆի զի կա կան կա պը բռ նու թյու նից: Ա նձ նա կան տա րած քի գա ղա փա րը այլ նշա նա կու թյուն 
ու նի այն ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնք « կողմ ա կի» ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նեն ան ձնա կան հի գի ե նա յում 
և հագն վե լու հար ցե րում. նրանց ան փոր ձու թյու նը, « նոր մալ» վար քի կա նոն նե րին չտի րա պե տե լը և այլն 
նրանց դարձ նում է ա ռա վել խո ցե լի :

 Սի րո և կապ վա ծու թյան կա րիք. Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րը կա րող են մերժ ված լի նել 
և հետ ևա բար ի րենց սերն ու կապ վա ծու թյուն ար տա հայ տե լու սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե
նալ: Այս պի սով, շա տե րը կա րող են ցան կա նալ « գո հաց նել և պա տաս խա նել» բռ նա րա րի մտեր մու թյա նը և 
ջեր մու թյա նը, ին չը հա ճախ դրս ևոր վում է սե ռա կան բռ նու թյան ժա մա նակ: 

Վե րոն շյալ բո լոր դժ վա րու թյուն նե րից բա ցի, հաշ ման դամ ե րե խա նե րին հա ճախ չեն հա վա տում: Նրանց 
հա ղոր դակց վե լու փոր ձե րը կա րող են վե րագր վել եր ևա կա յու թյա նը կամ դժ վար վար քին46: 

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խան կա րող է լի նել կա խյալ, ան փորձ, ա նօգ նա կան: Պետք է հի շել, որ 
բռ նա րար նե րը տե ղյակ են նրանց խո ցե լի ու թյան մա սին. նրանք հաշ վարկ են ա նում, որ նման ե րե խա նե րը 
ոչ մի այն կդժ վա րա նան բա ցա հայ տել բռ նու թյու նը, այլև մեծ մա սամբ նրանց պատ մա ծին չեն հա վա տա: 

Այս հա մա տեքս տում ե րե խա նե րի բռ նու թյան են թարկ վե լու ռիսկն ա վե լի մեծ է, ե թե նրանք.  

ա) հի պե րակ տիվ են, մտա վոր զար գաց ման հա պա ղում եր ու նեն, բնո րոշ վում են հու զա կան ան կա յու
նու թյամբ կամ ու նեն քրո նիկ հի վան դու թյուն ներ,

բ) չեն ար դա րաց նում ծնող նե րի սպա սում ե րը,
գ) բարդ է խնա մե լը ի րենց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և բնա վո րու թյան պատ ճա ռով։

 Միև նույն ժա մա նակ կար ևոր է նշել, որ պար տա դիր չէ, որ թվարկ ված գոր ծոն նե րը հան գեց նեն բռ նու
թյուն նե րի. կան ըն տա նիք ներ, որ տեղ առ կա են թվարկ ված ռիս կի գոր ծոն նե րը, սա կայն չկա բռ նու թյուն: 
Հա կա ռա կը նույն պես ճշ մա րիտ է. եր բեմ կա րող է լուրջ բռ նու թյուն տե ղի ու նե նալ (նշ ված գոր ծոն նե րի 
բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում) այլ պատ ճառ նե րով: 

Լի ա կա տար ը մբռ նու մը այն հար ցի, թե ին չու է ո րոշ խո ցե լի ըն տա նիք նե րում բռ նու թյուն տե ղի ու նե նում, 
ի սկ ո րոշ նե րում` ոչ, կա րե լի է լա վա գույնս հաս կա նալ` ու սում ա սի րե լով ըն տա նի քի ամ բողջ հա մա տեքս
տը. ըն տա նե կան պատ մու թյան, ծնող նե րի և ե րե խա նե րի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, սո
ցի ա լա կան և մի ջա վայ րային պայ ման նե րի, ա ռող ջա կան պրոբ լեմ ե րի, կյան քի ի րա դար ձու թյուն նե րի և 
պա տա հա կան ճգ նա ժա մե րի շար քը: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, գոր ծոն նե րի ի մա ցու թյու նը կար ևոր է` կան խե լու հա մար ա կն հայտ բռ նու թյան հնա
րա վոր ի րա վի ճակ նե րը: 

46 Մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների՝ Նուբարաշենի հատուկ դպրոցում տեղի ունեցած հայտնի դեպքը. 
Տարիների շարունակ մանկավարժը անառակաբարո գործողություններ է իրականացնել սաների նկատմամբ։ 
Երեխաների պատմածներին լրջորեն չէին վերաբերվել անգամ ծնողները։ Ավելի մանրամասն տե՛ս՝ https://www.
azatutyun.am/a/2058493.html
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 ԹԵ ՄԱ 3. Ե ՐԵ ԽԱՅԻ՝ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԵՆ ԹԱՐԿ ՎԵ ԼՈՒ  
ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ ԵՎ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ/ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ  
ԴԻ ՄԱ ԿԱ ՅՈՒ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԸ

Ե րե խայի պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պում ը նդ հան րա պես և մաս նա վո րա պես բռ նու թյուն նե րից 
պաշտ պա նու թյան հա մա տեքս տում պետք է կա ռուց վի ՄԱԿի Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի
ա յում ա ռանձ նաց ված ե րե խայի ի րա վունք նե րի ե րեք խմ բի՝ պաշտ պա նու թյուն, ա պա հո վում, մաս նակ ցու
թյուն (Տե՛ս Ա ղյու սակ) և չորս հիմ ա կան սկզ բունք նե րի հեն քի վրա՝ խտ րա կա նու թյան բա ցա ռում, ե րե խայի 
լա վա գույն շա հի գե րա կա յու թյուն, կյան քի ու գո յատև ման ա պա հո վում և հար գանք ե րե խայի կար ծի քի 
նկատ մամբ։

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի ե րեք խում բը 
ըստ ՄԱԿի «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցի այի.

 Պաշտ պա նու թյուն: Հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րը ե րաշ խա վո րում են ե րե խա նե րի ան վտան գու
թյու նը և ան դրա դառ նում այն պի սի ա ռանձ նա հա տուկ հար ցե րի, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ՝ ե րե խա նե րի 
նկատ մամբ դա ժան վե րա բեր մուն քը, ան տե սու մը, շա հա գոր ծու մը և այդ եր ևույթ նե րից ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան ձևե րը: 

Ա պա հո վում: Նմա նա տիպ բո վան դա կու թյուն ու նե ցող հոդ ված ներն ան դրա դառ նում են ե րե խա նե րի 
ա ճի ու զար գաց ման հա տուկ կա րիք նե րին, ի նչ պի սիք են կր թու թյու նը, ա ռող ջա պա հու թյու նը, մշա կույ
թը, սպոր տը և այլն:

 Մաս նակ ցու թյուն: Նման հա մա տեքստ ու նե ցող հոդ ված նե րը ճա նա չում են ե րե խայի ո րո շում եր կա
յաց նե լու զար գա ցող կա րո ղու թյու նը և հա սա րա կա կան կյան քի մաս նակ ցու թյան ի րա վուն քը՝ ը ստ նրա 
զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի:

Ի րա վունք նե րի դի տար կու մը այս տե սան կյու նից հե տաքրք րա կան է, քա նի որ մաս նա գե տը մի կող մից 
պետք է փոր ձի ե րե խայի՝ վե րոն շյալ խմ բե րի ի րա վունք նե րի ի րա ցում ա պա հո վել իր ի սկ կա ռույ ցի շր ջա
նակ նե րում՝ բա ցա ռե լով դրանց խախտ ման ցան կա ցած հնա րա վո րու թյուն, ի սկ մյուս կող մից այն  օ ղակ է, 
ո րն ու ղ ղա կի ո րեն կա րող է նպաս տել ե րե խայի ի րա վունք նե րի ի րաց մա նը ի նչ պես կա ռույ ցի ներ սում, այն
պես էլ ա վե լի լայն հա մա տեքս տում։ Ը նդ ո րում, մաս նա գե տի կող մից տրա մադր վե լիք ծա ռա յու թյուն նե րի 
շր ջա նա կի դի տար կու մը թույլ է տա լիս ա սել, որ այն 
կա րող է նպաս տել ի րա վունք նե րի ե րեք խմ բե րի՝ 
պաշտ պա նու թյուն, ա պա հո վում և մաս նակ ցու թյուն, 
ի րաց մա նը՝ ա պա հո վե լով ե րե խայի ներ դաշ նակ և 
կա յուն զար գա ցու մը։ Այս պա րա գա յում կա րե լի է 
ան դրա դառ նալ այն չորս հիմ ա կան սկզ բունք նե
րին, ո րոնց վրա հիմ ված է հռ չա կա գի րը: Դրանք 
են.

1. Խտ րա կա նու թյան բա ցա ռում  բո լոր ի րա
վունք ներն ան խտիր վե րա բե րում են բո լոր 
ե րե խա նե րին: Պե տու թյու նը պար տա վո րու
թյուն է կրում պաշտ պա նե լու ե րե խա նե րին 
խտ րա կա նու թյան, դա ժա նու թյան ցան կա
ցած ձևից: 

2. Ե րե խայի լա վա գույն շա հի գե րա կա յու թյուն  
որ ևէ ե րե խային ա ռնչ վող բո լոր գոր ծո ղու
թյուն նե րում կողմ ո րո շիչ գոր ծոն պետք է լի

Գծապատկեր 4. Երեխայակենտրոն մոտեցումը
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նի ե րե խայի շա հը: Բո լոր դեպ քե րում ե րե խայի շա հե րը գե րա կա յու թյուն ու նեն ե րե խայի շր ջա պա տի 
բո լոր չա փա հաս ան ձանց (օ րի նակ՝ ծնող ներ, ու սու ցիչ ներ, խնա մա կալ ներ) շա հե րի նկատ մամբ:

3.  Կյան քի, գո յատև ման ու զար գաց ման ի րա վունք նե րը  ե րե խայի կյան քի ի րա վուն քը կար ևո րա
գույն նե րից է, ի սկ ե րե խայի գո յատև ման ու զար գաց ման ա պա հո վու մը պե տու թյան պար տա վո րու
թյունն է: Սա ա ռա ջին հեր թին նշա նա կում է, որ ե րե խա նե րը չեն կա րող են թարկ վել մա հա պատ ժի 
կամ զրկ վել կյան քից:

4.  Հար գանք ե րե խայի կար ծի քի նկատ մամբ ե րե խան ի րա վունք ու նի ար տա հայ տել իր կար ծի քը և 
պա հան ջել, որ այն հաշ վի ա ռն վի ի րեն վե րա բե րող յու րա քան չյուր հար ցում:

 Վե րոն շյալ սկզ բունք նե րի պահ պա նու մը թույլ կտա ե րե խա նե րի հա մար ա պա հո վել ա ռողջ և «ե րե խայի 
լա վա գույն շա հի» սկզ բուն քի վրա հիմ ված մի ջա վայր։ Նման մի ջա վայ րի ձևա վոր ման գոր ծու մանհ րա
ժեշտ պայ ման նե րի ամ բող ջու թյու նը հաս կա նա լու հա մար նախ ան հրա ժեշտ է ամ բող ջա կան պատ կե րա
ցում կազ մել ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման հայե ցա կար գային հիմ քե րի մա սին։ 

Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման վե րա բե րյալ մշակ ված ժա մա նա կա կից մո տե ցում ե
րի հա մա ձայն ծա ռա յու թյան ար դյու նա վե տու թյան ա պա հով ման « լակ մու սը» ե րե խա յա կենտ րոն լի նելն է։ 
Այս մո տե ցում ըն դու նում է, որ ե րե խայի ի րա վունք ներն ու կա րիք նե րը զար գաց ման թի րախն ե ն։ Ե րե խան 
ա ճում և զար գաց նում է ոչ թե մե կու սի, այլ որ պես ըն տա նի քի, հա մայն քի, մշա կույ թի և ա վե լի լայն տվյալ 
հա սա րա կու թյան ան դամ։ Մի այն այս գոր ծըն թա ցում ե րե խա յա կենտ րոն մո տեց ման կի րառ ման ար դյուն
քում է հնա րա վոր ա պա հո վել ա ջակ ցող և խնամ քի սո ցի ա լա կան հա մա կար գի ամ րապն դու մը, հետ ևա բար 
նաև շա հա ռու նե րի բա րե կե ցու թյան ա պա հո վու մը։

Ինչ պես կա րող ե նք տես նել Գծա պատ կեր 5ու մ, ե րե խա նե րի և նրանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյան հա մար մեծ թվով դե րա կա տար ներ և ի նս տի տուտ ներ կան, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն իր հեր թին ու
նի պար տա կա նու թյուն նե րի և դե րե րի ա ռանձ նա հա տուկ շարք։ Օ րի նակ, ըն տա նի քը պա տաս խա նա տու է 
ե րե խայի խնամ քի և պաշտ պա նու թյան հա մար, այն ի նչ ա վե լի լայն հա մայնքն ար դեն պար տա վո րու թյուն 
ու նի ա ջակ ցե լու ըն տա նի քին և ե րե խա նե րին՝ խնամքն ու պաշտ պա նու թյունն ար դյու նա վետ ի րա կա նաց
նե լու հա մար և այս պես շա րու նակ։ Այս օ րի նակն ան գամ օգ նում է հաս կա նալ, որ ե րե խա նե րի պաշտ պա
նու թյունն ի րա կա նում հնա րա վոր է, ե թե տար բեր դե րա կա տար նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյուն և փոխ
կա պակց վա ծու թյուն լի նի։ 

Ի րենց բնույ թով սո ցի ա լա կան աշ խա տան քի ծա ռա յու թյուն նե րը հենց ե րե խա յա կենտ րոն մո տե ցում ե րի 
որ դեգր ման ար դյունք են, քա նի որ հա մայն քա հեն սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հիմ ու մը այս բնա
գա վա ռում ա ռա ջըն թա ցի ա ռա ջին քայ լե րից մեկն է։ Հե տա գա քայ լերն ար դեն ա վե լի շատ ա ռնչ վում են 
նմա նա տիպ կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյա նը՝ որ պես դրա կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ ներ ա ռանձ նաց նե լով 
հետ ևյալ նե րը՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան, ա ջակ ցու թյան և հա մայն քային մա կար դա կում կա ռա վար ման 
հա մա կար գե րի զար գա ցում, ե րե խա նե րի խնամ քի և զար գաց ման խթա նում, հա մայն քի բնա կիչ նե
րի ներգ րա վում ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան հար ցե րում, 
ար ձա գանք ե րե խայի և ըն տա
նի քի հա մա լիր կա րիք նե րին, 
ե րե խայի լա վա գույն շա հի սկզ
բուն քի պա հա պա նում, ե րե խա
նե րի մաս նակ ցու թյան ա պա
հո վում, հա մայն քում առ կա սո
ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
միջև ցան ցային հա մա գոր ծակ
ցու թյան խթա նում, ըն տա նիք
նե րի և ե րե խա նե րի կա րո ղու
թյուն նե րի ամ րապն դում47։ 

47 Child Centered Approach: The Basis For Sustainable Human Development, UNICEF, https://www.unicef.org/Dprk/Ccd.
Pdf, P9-10
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Ե րե խա յա կենտ րոն մո տեց ման ի րա գործ ման պրակ տիկ տար բեր գոր ծիք ներ կան, ո րոն ցից հա մընդ
հա նուր ճա նաչ ման է ար ժա նա ցել ե րե խայի կա րիք նե րի գնա հատ ման ե ռան կյու նին48։ Այն կի րառ ման մատ
չե լի ու թյան տե սան կյու նից թերևս ա մե նան պա տա կա հար մարն է։ Մո տեց ման շր ջա նակ նե րում ա ռանձ նաց
վում են գոր ծոն նե րի ե րեք հիմ ա կան խումբ, ո րոնց ան հրա ժեշտ մա կար դա կով ա պա հով ման պա րա
գա յում է մի այն հնա րա վոր ա պա հո վել ե րե խայի լի ար ժեք պաշտ պա նու թյունն ու բա րե կե ցու թյու նը (Տե՛ս 
Գծա պատ կեր 3ը)։ 

Դի տար կենք Ե րե խա նե րի կա րիք նե րի ե ռան կյու նի ում նշ ված յու րա քան չյուր բա ղադ րիչն ա ռան ձինա
ռան ձին։ 

Ե րե խայի զար գաց ման կա րիք ներ 

Ա ռող ջու թյուն. Նե րա ռում է ա ճի և զար գաց ման տեմ պը, ի նչ պես նաև ֆի զի կա կան և հո գե կան ա ռող
ջու թյու նը: Ժա ռան գա կա նու թյան և ցան կա ցած հի վան դու թյան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը հաշ վի է ա ռն
վում: Նե րա ռում է նաև հա մա պա տաս խան ա ռող ջա կան խնամք ստա նա լը: 

Կր թու թյուն. Նե րա ռում է ե րե խայի կոգ նի տիվ (ճա նա չո ղա կան) զար գաց ման բո լոր ո լորտ նե րը, ո րը 
սկս վում է ծն ված օր վա նից:  Ը նդգր կում է խա ղա լու, այլ ե րե խա նե րի հետ շփ վե լու, գր քե րի մատ չե լի ու թյան, 
հե տաքրք րու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի, հա ջո ղու թյան և ձեռք բե րում ե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Հու զա կան և վար քային զար գա ցում. Դի տար կում է ե րե խայի զգաց մունք նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը, հատ կա պես ծնող նե րի և խնա մող նե րի նկատ մամբ: 

Ինք նու թյուն. Դի տար կում է ե րե խայի՝ որ պես ա րժ ևոր ված ան ձի զար գա ցող ան հա տա կա նու թյան զգա
ցու մը: Նե րա ռում է ե րե խայի պատ կե րա ցում ե րը իր ան ձի, հնա րա վո րու թյուն նե րի, ի նք նավս տա հու թյան 
վե րա բե րյալ: Ռաս սան, կրո նը, տա րի քը, սե ռը, հաշ ման դա մու թյու նը կա րող են նույն պես նե րառ ված լի նել: 
Ըն տա նի քին, հա սա կա կից նե րի խմ բին ու հա սա րա կու թյա նը, նե րա ռյալ այլ մշա կու թային խմ բե րի պատ
կա նե լու և ըն դուն ված լի նե լու զգա ցու մը: 

Ըն տա նե կան և այլ սո ցի ա լա կան կա պեր. Նե րա ռում է ծնող նե րի և խնա մող նե րի հետ կա յուն և զգաց
մուն քային հա րա բե րու թյուն նե րը, ազ գա կան նե րի հետ լավ հա րա բե րու թյուն նե րը, հա սա կա կից նե րի և ե րե
խայի կյան քում առ կա այլ նշա նա կա լից խմ բե րի հետ հա մա պա տաս խան հա րա բե րու թյուն նե րի կար ևո րու
թյան ա ճող զգա ցու մը և ըն տա նի քի ար ձա գան քը այդ հա րա բե րու թյուն նե րին: 

Սո ցի ա լա կան ներ կա յա նա լի ու թյուն. Դի տար կում է ե րե խայի ա ճող գի տակ ցու մը այն բա նի, թե ի նչ պես 
են ար տա քի նը, վար քը և հի վան դու թյուն նե րը ըն կալ վում ար տա քին աշ խար հի կող մից, և ի նչ տպա վո րու
թյուն է ստեղծ վում: 

Ինք նախ նամ քի հմ տու թյուն ներ. Նե րա ռում է հագն վե լու, սն վե լու նախ նա կան հմ տու թյուն նե րը, հար
մա րա վե տու թյան հաս նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, ըն տա նի քից դուրս և ա ռան ձին ապ րե լու հմ տու թյուն
նե րը, սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի լուծ ման մո տե ցում ե րը: 

Ծ նո ղա վա րա կան հմ տու թյուն ներ

 Հիմ ա կան խնամք. Նե րա ռում է սնն դի, ջեր մու թյան, ա պաս տա նի, մաք րու թյան և հա մա պա տաս խան 
հա գուս տի ու ան հա տա կան հի գի ե նայի ա պա հո վու մը: 

Անվ տան գու թյան պահ պա նում. Նե րա ռում է վնա սից ու վտան գից, վտան գա վոր մե ծա հա սակ նե րի/այլ 
ե րե խա նե րի հետ շփ վե լուց և ի նք նավն ա սու մից պաշտ պան վա ծու թյու նը, ռիս կի և վտան գի բա ցա հայ տու մը 
տա նը և դր սում:

 Հու զա կան  ջեր մու թյուն. Նե րա ռում է ե րե խայի ա րժ ևո րու մը, ի նք նու թյան պահ պա նում ու սե փա կան 
մշա կույ թի վե րա բե րյալ դրա կան պատ կե րա ցում ե րի և վե րա բեր մուն քի ձևա վո րու մը: 

Խ րա խու սանք. Նե րա ռում է ե րե խայի սո վո րե լու և ին տե լեկ տու ալ հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը քա
ջա լե րան քով և կոգ նի տիվ խթան մամբ, ի նչ պես նաև սո ցի ա լա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ա պա հո վու մը: 

Ուղ ղոր դում և վե րահս կում. Նե րա ռում է ե րե խային հնա րա վո րու թյուն տա լը կա ռա վա րե լու սե փա կան 
զգաց մունք նե րը և վար քը: Ծնո ղա կան հիմ ա կան պար տա կա նու թյունն է ցու ցադ րել և մո դե լա վո րել ցան

48 Framework For The Assessment Of Children In Need And Their Families, Department Of Health Department For Education 
And Employment Home Office, London 2000
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կա լի վար քի և զգաց մունք նե րի կա ռա վար ման տար բե րակ նե րը: Նպա տակն է ե րե խային հնա րա վո րու
թյուն տալ դառ նա լու ան կախ մարդ՝ սե փա կան ար ժե հա մա կար գով: Նե րա ռում է սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի 
լուծ ման, բար կու թյան կա ռա վար ման, ու րիշ նե րի հետ հաշ վի նս տե լու, ար դյու նա վետ կար գու կա նո նի պահ
պան ման և վար քի մո դե լա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Կա յու նու թյուն. Նե րա ռում է ան հրա ժեշտ ըն տա նե կան կա յուն մի ջա վայ րի ա պա հո վու մը, որ պես զի 
ե րե խան հնա րա վո րու թյուն ու նե նա զար գա նա լու և ա պա հով հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծե լու ա ռաջ նային 
խնա մա կալ նե րի հետ: 

Ըն տա նե կան և մի ջա վայ րային գոր ծոն ներ 

Ըն տա նի քի պատ մու թյու նը և գոր ծառ նու մը. Ըն տա նի քի պատ մու թյու նը նե րա ռում է և ժա ռան գա կան, 
և հո գե սո ցի ա լա կան գոր ծոն ներ: Ըն տա նի քի գոր ծառ նու թյան վրա ազ դում են նրա կազ մը, ա ռօ րյան, ե րե
խայի հետ կա պը. ըն տա նի քում նշա նա կա լի փո փո խու թյուն նե րը, ծնող նե րի նախ կին փոր ձը, կյան քի նշա
նա կա լի ի րա դար ձու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյու նը, ըն տա նի քի բնույ թը, ծնո ղա վար ման ու ժեղ և թույլ կող
մե րը, ա մուս նա լուծ ված ծնող նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը: 

Ըն դար ձակ ըն տա նիք. Սա նե րա ռում է բա րե կամ և ոչ բա րե կամ ան ձանց, բա ցա կա ըն դար ձակ ըն տա
նի քը, նրանց դե րե րը և կար ևո րու թյու նը ե րե խայի կյան քում: 

Բ նա կա րա նային ա պա հո վում. Նե րա ռում է կեն ցա ղային պայ ման նե րը՝ ջրա մա տա կա րա րու մը, ջե ռու
ցու մը, սա նի տա րա հի գի ե նիկ վի ճա կը, խո հա նո ցային հար մա րու թյուն նե րը, նն ջա սե նյա կը, մաք րու թյու նը և 
դրանց ազ դե ցու թյու նը ե րե խայի զար գաց ման վրա: 

Զ բաղ վա ծու թյուն. Ո ՞վ է աշ խա տում ըն տա նի քում, նրա/ն րանց աշ խա տան քի բնույ թը, փո փո խու թյուն
նե րը, ե րե խայի վրա ազ դե ցու թյու նը, աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյան ազ դե ցու թյուն ըն տա նե կան հա րա բե
րու թյուն նե րի և ե րե խայի վրա, ե րե խայի աշ խա տե լու փոր ձը: 

Ե կա մուտ. Կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծում առ կա ե կա մու տը, նպաստ ստա նա լու փաս տը, ըն տա նի
քին հաս նող ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման ձևը, ե րե խայի վրա ազ դող ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն նե րը: 

Ըն տա նի քի սո ցի ա լա կան ին տեգ րում. Հար ևա նու թյան և հա մայն քի ու սում ա սի րու թյուն, նրանց ազ
դե ցու թյու նը ե րե խայի և ըն տա նի քի վրա, ըն տա նի քի ին տեգ րա ցի այի և մե կու սաց ման մա կար դա կը, ռե ֆե
րենտ խմ բե րի առ կա յու թյու նը, սո ցի ա լա կան ցան ցը, դրանց կար ևո րու թյու նը: 

Հա մայն քային ռե սուրս ներ. Հա մայն քում առ կա բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը և ծա ռա յու թյուն նե րը. 
ա ռող ջա պա հա կան, ցե րե կային կենտ րոն ներ, դպ րոց ներ, տրանս պորտ, խա նութ ներ, լվաց քատ ներ և 
այլն: Դրանց հա սա նե լի ու թյու նը, չա փո րո շիչ նե րի առ կա յու թյու նը, ի նչ պես նաև ըն տա նի քի վրա դրանց 
ազ դե ցու թյու նը: 

Ե թե ցան կու թյուն կա որ պես մաս նա գետ ներ ե րե խայի կյան քում հաս նել փո փո խու թյուն նե րի, ա պա աշ
խա տան քում պետք է ո րո շա կի ո րեն ազ դե ցու թյուն գոր ծենք ի նչ պես ա ռան ձին ռիս կային գոր ծոն նե րի և 
այն պես էլ դրանց հա մախմ բե րից յու րա քան չյու րի վրա։ Ը նդ ո րում ազ դե ցու թյան, ի նչ պես նաև ի րա վի ճա
կին մի ջամ տու թյան աս տի ճա նը պետք է դեպ քից դեպք տար բեր վի՝ պայ մա նա վոր ված կոնկ րետ ի րա վի ճա
կի, հիմ ախնդ րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով։

Պաշտ պա նու թյան մա կար դակ նե րը. Ա ռանձ նաց վում 
է պաշտ պա նու թյան ե րեք մա կար դակ, ո րոնք ը նդ գր կում 
են  ե րե խա նե րի ո ղջ հա մա խում բը։ Մա կար դակ նե րից յու
րա քան չյու րում հաշ վի են ա ռն վում ե րե խայի զար գաց ման 
բազ մաո լոր տային կա րիք նե րը, ը ստ այդմ տր վում են ու
ղե նիշ ներ, թե ի նչ պի սի պաշտ պա նու թյուն և ա ջակ ցու
թյուն պետք է տրա մադր վի։ Պաշտ պա նու թյան ա ռա ջին 
մա կար դա կում հա մընդ հա նուր կան խար գե լիչ բնույթ ու
նե ցող ծա ռա յու թյուն ներն են, ո րոնք նա խա տես ված են 
բո լոր ե րե խա նե րի հա մար և նպա տակ ու նեն բո լոր ե րե
խա նե րի հա մար ա պա հո վել կյան քի ցան կա լի պայ ման
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ներ։ Պետք է նշել, որ այս մա կար դա կում գտն վող ծա ռա յու թյուն նե րը ա մե նաար դյու նա վետն ե ն։ Միև նույն 
ժա մա նակ այս ծա ռա յու թյուն նե րը ար դյու նա վետ են գոր ծում այն ե րե խա նե րի հա մար, ով քեր զար գաց ման 
կամ այլ բնույ թի լրա ցու ցիչ կա րիք ներ չու նեն։ Մաս նա վո րա պես այս խմ բի ե րե խա նե րին նույ նա կա նաց նե լու 
հա մար կա րե լի է կի րա ռել նրանց հիմ ա կան կա րիք նե րի ցան կը (Տե՛ս՝ ներ քոն շյալ ա ղյու սա կը « Հա մընդ
հա նուր կա րիք նե րով ե րե խա ներ»)49։

Մա կար դակ 1. Հա մընդ հա նուր կա րիք նե րով ե րե խա ներ

Այս ե րե խա նե րը կա րո ղա նում են օգ տա գոր ծել ի րենց ո ղջ նե րու ժը։ Նրանց կա րիք նե րը գրե թե միշտ 
ամ բող ջու թյամբ բա վա րար ված են. ե թե ան գամ կան չբա վա րար ված կա րիք ներ, դրանք կա րե լի է բա
վա րա րել հա մընդ հա նուր ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջո ցով՝ կի րա ռե լով ու ղ ղորդ ման ու խորհր դատ վու թյան 
տեխ նի կա նե րը։ Ե րե խա ներն ու նրանց ծնող նե րը կա րող են ու ղ ղա կի ո րեն օ գտ վել ծա ռա յու թյու նե րից։

Ե րե խայի զար գաց ման կա րիք նե րը Ծ նող ներ և խնա մող ներ/ մի ջա վայր

Ա ռող ջու թյուն 

•	Ե րե խայի ա ռող ջա կան կա րիք նե րը բա վա րար
վում են հա մընդ հա նուր ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջո
ցով

•	  Զար գաց մա նը և տա րի քին հա մա պա տաս խան 
քաշ և հա սակ 

•	Ա ռողջ է ֆի զի ա կա պես և հո գե բա նո րեն
•	Պ րե նա տա լային ա ռող ջա կան կա րիք նե րը բա

վա րար ված են 
•	Ան ցել է բո լոր հա մա պա տաս խան պատ վաս

տում ե րը 
•	Հա մա պա տաս խան սնու ցում է ստա ցել
•	  Կա նո նա վոր այ ցե լու թյուն ներ ա տամ ա բույ ժին
•	  Տե սո ղու թյան ստու գում
•	  Չի օգ տա գոր ծում թմ րա նյու թեր
•	  Սե ռա կան վար քը հա մա պա տաս խա նում է տա

րի քին

Կր թու թյուն

•	  Կա րո ղա նում է հաս նել սահ ման ված չա փա նիշ
նե րին

•	  Կա նո նա վոր հա ճա խե լի ու թյուն դպ րոց
•	  Ներ կա յաց նում է իր հե տաք րո րու թյուն ներն ու 

հմ տու թյուն նե րը
•	  Սո վո րե լու հա մար չկան խո չըն դոտ ներ

Հիմ ա կան խնամք 

•	Ե րե խայի ֆի զի ո լո գի ա կան պա հանջ մունք նե
րը բա վա րար ված են (ս նունդ, խմիչք, հա գուստ, 
ա ռող ջա կան)

•	Խ նա մող նե րը կա րո ղա նում են ե րե խային պաշտ
պա նել վտան գից ու վնա սից

 Հու զա կան ջեր մու թյուն 

•	Ե րե խան զգում է, որ ի րեն գնա հա տում են, խրա
խու սում 

•	Ե րե խան ան վտանգ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ 
ու նի ի րեն խնա մող նե րի հետ, ո րը ըն թաց քում 
ա վե լի է ամ րա նում ու ջեր մա նում

•	  Հետծնն դյան դեպ րե սի այի ցածր հա վա նա կա
նու թյուն 

Ուղ ղոր դում, սահ մա նա փա կում եր և խրա խու
սանք 

•	Առ կա են ու ղ ղոր դում եր և սահ մա նա փա կում
ներ, ո րոնք ձևա վո րում են ան հրա ժեշտ ար ժեք
նե րը, վար քը և գի տակ ցու թյու նը

•	Խ նա մող նե րը նպաս տում են ե րե խայի զար գաց
մա նը փո խազ դե ցու թյուն նե րի և խա ղե րի մի ջո
ցով՝ խթա նե լով ճա նա չո ղա կան զար գա ցու մը

Ըն տա նե կան և մի ջա վայ րային գոր ծոն ներ
•	  Խա ղա լիք ներն ու գր քե րը հա սա նե լի ե ն
•	  Հա ճույ քով է մաս նակ ցում կր թա կան գոր ծըն

թաց նե րին
•	  Բա ցի հիմ ա կան կր թու թյու նը, ը նդ գրկ ված է 

նաև այլ կր թա կան ծրագ րե րում

Ըն տա նի քի պատ մու թյու նը և գոր ծառ նու մը 

•	Ըն տա նի քում ա ջակ ցող հա րա բե րու թյուն նե րի 
առ կա յու թյուն, նե րա ռյալ ե թե խոսքն ա մուս նա
լուծ ված/ բա ժան ված ծնող նե րի մա սին է 

•	Ըն դար ձակ ըն տա նի քի զգա ցո ղու թյուն

49 Multi-Agency Guidance On The Access Criteria To Help Support Children, Young People And Families, Staffordshire’s 
Threshold Framework: “Accessing The Right Help At The Right Time”, April 2012.
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•	   Հու զա կան և վար քային զար գա ցում
•	  Վաղ տա րի քում ձևա վոր ված ա մուր կապ վա ծու

թյուն
•	  Հու զա կան և սո ցի ա լա կան կոմ պե տեն տու թյան 

ա նընդ հատ ա ճ
•	  Սե ռա կան վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա նում է 

տա րի քին
•	  Տե ղյակ է սո ցի ա լա կան տար բեր ի րա վի ճակ նե

րին՝ ու նի հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ տար
բե րու թյուն նե րի մա սին

•	Կա րո ղա նում է հար մար վել փո փո խու թյուն նե րին
•	  Կա րո ղա նում է կա րեկ ցել 

Ինք նու թյուն 

•	Ու նի պատ կա նե լի ու թյան զգա ցում 
•	Ինքն ի րեն և իր հմ տու թյուն նե րը ըն կա լում է 

դրա կա նո րեն
•	  Կա րող է իր ու նա կու թյուն նե րը ցու ցադ րել ի նչ

պես վեր բալ, այն պես էլ ոչ վեր բալ ձևե րով 

Ըն տա նե կան և սո ցի ա լա կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը

•	  Կա յուն և սի րո վրա հիմ ված հա րա բե րու թյուն
ներ ու նի իր խնա մող նե րի հետ

•	  Քույր/եղ բայր նե րի հետ կա յուն փոխ հա րա բե րու
թյուն ներ

•	Դ րա կան փո խա հա րա բե րու թյուն ներ հա սա կա
կից նե րի հետ

 Սո ցի ա լա կան ներ կա յա նա լի ու թյուն

•	Կ րում է հա մա պա տաս խան հա գուստ 
•	Ինք նախ նամ քի, ան ձնա կան հի գի ե նայի պահ

պա նում 

Ինք նախ նամ քի հմ տու թյուն ներ

•	  Տա րի քին հա մա պա տաս խան ի նք նու րույ նու թյուն

Բ նա կա րա նային ա պա հո վում, զբաղ վա ծու թյուն 
և ֆի նանս ներ

•	Բ նա կա րա նը ա պա հով ված է ան հրա ժեշտ ի րե
րով, սար քա վո րում ե րով

•	Բ նա կա րա նը մա քուր է 
•	Ըն տա նիք ներ, ով քեր ու նեն ցածր ե կա մուտ կամ 

գոր ծա զուրկ են 

Ըն տա նի քի սո ցի ա լա կան ին տեգ րու մը 

•	Ըն տա նիքն ու նի սո ցի ա լա կան և ըն կե րա կան 
կա պեր, և դրանք դրա կան են ըն կալ վում

 Հա մայն քային ռե սուրս ներ

•	  Հա մընդ հա նուր և հա մայն քային ռե սուրս նե րի 
հա սա նե լի ու թյուն

•	  Հա մայն քը հիմ ա կա նում ա ջակ ցող է 
•	Դ րա կան գոր ծու նե ու թյան ձևե րը հա սա նե լի են, 

ի նչ պես օ րի նակ՝ հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյուն, 
շփում, մի ջո ցա ռում եր և այլն։

Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցը.

Ե րե խա նե րի կա րիք նե րը բա վա րար վում են հա մընդ հա նուր ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջո ցով։ 

Հա մընդ հա նուր ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կա ռույց նե րը

Դպ րոց ներ, ե րե խայի և ըն տա նի քի ա ջակ ցու թյան ցե րե կային կենտ րոն ներ, ման կա պար տեզ ներ, պո
լիկ լի նի կա ներ, ոս տի կա նու թյուն և այլն։

 Պաշտ պա նու թյան ե րկ րորդ մա կար դա կում ը նդ գրկ ված են այն ե րե խա նե րը, ով քեր ու նեն լրա ցու ցիչ 
կա րիք ներ, և ու մ կա րիք նե րի բա վա րա րու մը պա հան ջում է լրա ցու ցիչ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում։ Մաս
նա վո րա պես խոս քը ռիս կային ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե րի մա սին է, ով քեր «ա ռաջ նային օգ նու թյան» ծա
ռա յու թյուն նե րի կա րիք ու նեն։ Սա այն օ ղակն է, որ տեղ պետք է սկս վի ե րե խայի բազ մա կող մա նի գնա հա
տու մը և ե րե խայի հետ աշ խա տան քում բազ մա մաս նա գի տա կան թի մի ներգ րա վու մը։ Սո վո րա բար այս 
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մա կար դա կում գտն վող ծա ռա յու թյուն ներն ե ն՝ ըն տա նի քին ա ջակ ցող ծա ռա յու թյուն նե րը, ծնո ղա վար ման 
ծրագ րե րը, ե րե խա նե րի կենտ րոն նե րը, ո րոնց թվին են դաս վում նաև «Ե րե խայի և ըն տա նի քի ա ջակ ցու
թյան կենտ րոն նե րը»։ Ը նդ ո րում, այս ծա ռա յու թյուն նե րը կա րող են մա տուց վել նաև հա մընդ հա նուրկան
խար գե լիչ ծա ռա յու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում։ Մաս նա վո րա պես լրա ցու ցիչ պաշտ պա նու թյան կա րիք ու
նե ցող ե րե խա նե րին նույ նա կա նաց նե լու հա մար կա րե լի է կի րա ռել ներ քոն շյալ ա ղյու սա կը, ո րում ներ կա
յաց ված են այս խմ բի ե րե խա նե րի հիմ ա կան կա րիք նե րը50։ 

Մա կար դակ 2. Լրա ցու ցիչ կա րիք նե րով ե րե խա ներ

Այս մա կար դա կում գտն վող ե րե խա նե րը կա րիք ու նեն ստա նա լու հա մա կարգ ված վաղ մի ջամ տու
թյան և ա ջակ ցու թյան ծա ռա յու թյուն ներ։ Կա րի քը չի կա րող բա վա րար վել հա մընդ հա նուր ծա ռա յու թյուն
նե րի մի ջո ցով մի այն, սա կայն կա րող է բա վա րար վել մի խումբ ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջո ցով ո րո շա կի 
ժա մա նա կա հատ վա ծում։

Ե րե խայի զար գաց ման կա րիք նե րը Ծ նող ներ և խնա մող ներ/ մի ջա վայր 

Ա ռող ջու թյուն

•	  Հա պա ղում եր զար գաց ման մեջ
•	Լ րա ցու ցիչ ա ռող ջա պա հա կան կա րիք ներ
•	  Բաց են թող նում պար տա դիր բժշ կա կան ցու

ցում ե րը
•	Մշ տա կան, կրկն վող կամ փոքր ա ռող ջա կան խն

դիր ներ
•	  Նա խածնն դյան ա ռող ջա կան խն դիր ներ
•	Կապ վա ծու թյան հետ կապ ված խն դիր ներ
•	  Փոքր խն դիր ներ կապ ված քա շի, հի գի ե նայի, 

հա գուս տի հետ
•	  Հաշ ման դա մու թյու նը, ո րը ա ջակ ցող ծա ռա յու

թյուն նե րի կա րիք է ա ռա ջաց նում
•	Մ տա հո գու թյուն ներ կապ ված զար գաց ման աս

տի ճա նի հետ, խոս քի և լեզ վի խն դիր ներ
•	  Հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ խն դիր նե րի վատ

թա րա ցում, այդ թվում ի նք նավն աս ման փոր ձեր
•	  Վաղ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ներ 
•	Ա լո կո հո լի և թմ րա նյու թե րի օգ տա գործ ման փորձ

Կր թու թյուն

•	  Կա նո նա վոր կեր պով ու շա ցում եր դա սե րից 
կամ բա ցա կա յու թյուն ներ, ծնող նե րի կող մից բա
ցա կա յու թյուն նե րի թույլտ վու թյուն

•	  Վար քի ան կա յու նու թյուն, ո րը կա րող է հան գեց
նել բա ցառ ման

•	Դպ րոց նե րի հա ճա խա կի փո փո խու թյուն
•	  Չի հաս նում սահ ման ված կր թա կան ար դյունք նե

րին

Հիմ ա կան խնամք, ան վտան գու թյուն և պաշտ
պա նու թյուն

•	  Հիմ ա կան խնամ քը ա պա հով վում է ան կա նոն, 
փոք րիկ ա ռող ջա կան խն դիր նե րը չեն բուժ վում

•	Ծ նող նե րը պայ քա րում են ա ռանց ա ջակ ցու թյան 
կամ հա մա պա տաս խան ռե սուրս նե րի. ար դյուն
քում կա րող են կր թու թյան/մ տա վոր կա րո ղու
թյուն նե րի հետ խն դիր ներ ա ռա ջա նալ

•	  Մաս նա գետ նե րի մոտ սկ սում են մտա հո գու
թյուն ներ ա ռա ջա նալ այն մա սին, որ ըն տա նի քի 
չա փա հաս ան դամ ե րը ա լո կո հոլ և թմ րա նյու թեր 
են օգ տա գոր ծում

•	Ծ նո ղը կամ խնա մա կա լը ծնո ղա վար ման դժ վա
րու թյուն ներ ու նի կապ ված հո գե կան կամ ֆի զի
կա կան ա ռող ջու թյան հետ 

•	Ան չա փա հաս/ե րի տա սարդ և ան փորձ ծնող ներ 
•	Ե րե խայի տա րի քին/ու նա կու թյուն նե րին ան հա

մա պա տաս խան սպա սում եր

 Հու զա կան ջեր մու թյուն 

•	Ան կա նոն ծնո ղա վա րում, սա կայն ե րե խայի զար
գա ցու մը նշա նա կա լի ո րեն վնաս ված չէ

•	  Հետծնն դյան դեպ րե սի ա, ո րն ազ դե ցու թյուն է 
գոր ծում ծնո ղա վար ման ու նա կու թյան վրա 

•	Ե րե խան/ե րի տա սար դը ծնող նե րի կող մից ըն
կալ վում է որ պես խն դիր՝ այդ պի սով դառ նա լով 
քն նա դա տու թյան օբյեկտ և/ կամ պա կաս ջեր մու
թյուն է ստա նում 

50 Multi-Agency Guidance On The Access Criteria To Help Support Children, Young People And Families, Staffordshire’s 
Threshold Framework: “Accessing The Right Help At The Right Time”, April 2012.
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•	Դպ րո ցում լրա ցու ցիչ ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նի
•	  Լեզ վա կան և հա ղոր դակ ցու թյան նկա տե լի դժ

վա րու թյուն ներ
•	Սո ցի ա լա կա նաց ման, այդ թվում խա ղե րի փոքր 

հնա րա վո րու թյուն ներ
•	  Չի ներգ րավ վում կր թու թյան, զբաղվա ծու թյան 

(16+ տա րի քում) ո լորտ նե րում

Հու զա կան և վար քային զար գա ցում

•	Մ տա վոր և հու զա կան ցածր մա կար դակ, ո րը են
թադ րում է մի ջամ տու թյուն 

•	Ետ է քաշ ված, ցան կու թյուն չու նի ներգ րավ վե լու
•	  Զար գա ցու մը վտանգ ված է ծնո ղա վա րու թյան 

ո ճի պատ ճա ռով 
•	Ո րո շա կի մտա հո գու թյուն ներ՝ կապ ված թմ րա

նյու թե րի օգ տա գործ ման հետ
•	  Վար քը կա րե լի է հա մա րել հա կա սո ցի ա լա կան/ 

նոր մե րին հա կա սող

•	 Ցածր ի նք նագ նա հա տա կան

 Ինք նու թյուն 

•	Ո րո շա կի ան կա յու նու թյուն՝ կապ ված ի նք նու
թյան/ պատ կա նե լի ու թյան հետ/ցածր ի նք նագ
նա հա տա կան

•	Դ րա կան դե րային մո դել նե րի սա կա վու թյուն

Ուղ ղոր դում, սահ մա նա փա կում եր և խրա խու
սանք

•	  Կա րող է մի ա ժա մա նակ մի քա նի տար բեր խնա
մող ներ ու նե նալ, ով քեր ծնո ղա կան տար բեր 
ո ճեր են կի րա ռում

•	Ծ նո ղը/խ նա մո ղը ա ռա ջար կում է ոչ կա յուն սահ
ման ներ՝ չտ րա մադ րե լով ան հրա ժեշտ ու ղ ղոր
դում եր « չի կա րե լի»նե րի մա սին (փոխ հա րա
բե րու թյուն նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյան 
վե րա բե րյալ)

•	  Կա րող է հա կա սո ցի ա լա կան վարք դրս ևո րել 
•	Ե րե խան եր կար ժա մա նակ մում է ա ռանց 

խնամ քի, մի այ նակ
•	Ծ նո ղի կող մից ե րե խայի խն դիր նե րին ոչ հա մա

պա տաս խան ար ձա գանք
•	Ծ նող նե րը պայ քա րում են սե փա կան հու զա կան 

կա րիք նե րի բա վա րար ման հա մար (բարդ փոխ
հա րա բե րու թյուն ներ ա մու սին նե րի/ մեր ձա վոր նե
րի միջև)

•	  Զար գա ցու մը խթա նող գոր ծու նե ու թյան պա կաս

Ըն տա նե կան և մի ջա վայ րային գոր ծոն ներ
•	  Կա րող է բռ նու թյան են թարկ վել հա սա կա կից նե

րի կող մից
•	  Հաշ ման դա մու թյու նը սահ մա նա փա կում է ի նք

նախ նամ քը
•	Բռ նու թյան/ հան ցա գոր ծու թյան զոհ է

 Ըն տա նե կան և սո ցի ա լա կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը 

•	Ո րո շա կի ա ջակ ցու թյուն ըն տա նի քի և ըն կեր նե
րի կող մից

•	  Փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը պահ պա նե լու ո րո շա
կի դժ վա րու թյուն ներ 

•	Ո րոշ չա փով խնամք են ի րա կա նաց նում 
•	Ան չա փա հաս ծնո ղի ե րե խա
•	Ծ նո ղա կան ձգ տում ե րի ցածր մա կար դակ

Սո ցի ա լա կան ներ կա յաց վա ծու թյուն

•	  Կա րող է սի րա լիր լի նել ան ծա նոթ նե րի հետ շփ
ման ըն թաց քում, կամ ը նդ հան րա պես խու սա փել 

•	Ան ձա կան հի գի ե նայի պահ պան ման հետ կապ
ված խն դիր ներ 

•	Ինք նախ նամ քի հմ տու թյուն ներ 

 

Ըն տա նի քի պատ մու թյու նը և գոր ծառ նու մը 

•	Ե րե խա նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ըն տա
նի քի ան դամ ե րի հետ ոչ միշտ է կա յուն

•	Ծ նող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում կան խն
դիր ներ, այդ թվում նաև բա ժա նում, ա մուս նա լու
ծու թյուն, ո րն ազ դե ցու թյուն է գոր ծում ե րե խայի 
վրա

•	  Կար ևոր ան ձի կո րուստ
•	Խ նամք ի րա կա նաց նե լու պար տա կա նու թյուն 

ծնո ղի կամ քույրեղ բոր հա մար
•	Ծ նող ներն ու նեն ա ռող ջա կան խն դիր ներ 
•	Ե րե խան նոր փար ձա ռու թյուն նե րի պա կաս ու նի
•	Ծ նող նե րի և ըն կեր նե րի կող մից սահ մա նա փակ 

ա ջակ ցու թյուն

Բ նա կա րա նային ա պա հո վում, զբաղ վա ծու թյուն 
և ֆի նանս ներ 

•	Ոչ հա մա պա տաս խան/աղ քա տիկ բնա կա րա
նային, կեն ցա ղային պայ ման ներ

•	  Կա րիք կա ի րա կա նաց նել խոր քային ու ղ ղոր դում 
և տրա մադ րել ան հրա ժեշտ ա ջակ ցու թյուն (կեն
ցա ղա վար ման, բյու ջե ի կա ռա վար ման, հի գի ե
նայի և այլն)
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•	Ոչ միշտ է ի նք նախ նամք ի րա կա նաց նում/ պահ
պա նում հի գի ե նան

•	  Դան դաղ են զար գա նում տա րի քին հա մա պա
տաս խան ի նք նախ նամ քի հմ տու թյուն նե րը

•	  Գեր պաշտ պան ված է, չի կա րո ղա նում ան կա
խու թյուն զար գաց նել

•	Բ նա կա րա նից զրկ վե լու ռիս կի առ կա յու թյուն 
•	Ե րե խան փախս տա կան նե րի կամ ա պաս տան 

հայ ցող նե րի ըն տա նի քից է 
•	Ե րե խա նե րը հանձն ված են խնա մա կա լու թյան  

հենց ծնող նե րի կող մից 
•	Ըն տա նի քը ա նա պա հով է, հնա րա վոր է գոր

ծազր կու թյան առ կա յու թյուն
•	Ծ նող նե րը դժ վա րու թյուն ներ ու նեն աշ խա տանք 

գտ նե լու հետ կապ ված պայ մա նա վոր ված ի րենց 
հիմ ա րար հմ տու թյուն նե րով կամ եր կա րա ժամ
կետ խն դիր նե րով 

•	Ըն տա նի քի սո ցի ա լա կան ին տեգ րու մը 
•	Ըն տա նի քը սո ցի ա լա պես մե կու սաց ված է, ըն

դար ձակ ըն տա նի քի կող մից ստա նում է սա հա
մա նա փակ ա ջակ ցու թյուն 

•	Ու րիշ նե րի կող մից որ պես « զո հի» վե րա բեր վե լը 
ազ դում է ե րե խայի վրա

 Հա մայն քային ռե սուրս ներ

•	  Հա մընդ հա նուր ռե սուրս նե րը ա դեկ վատ են, սա
կայն ըն տա նի քը դժ վա րու թյուն ներ ու նի՝ կապ
ված դրանց հա սա նե լի ու թյան հետ

•	  Հա մայն քը բա ցա սա կան է բնու թագր վում ե րե
խայի կող մից

Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցը.

Լ րա ցու ցիչ կա րիք ներն այս մա կար դա կում կա րող են բա վա րար վել ո րո շա կի սահ ման ված լրա ցու ցիչ 
ա ջակ ցու թյան մի ջո ցով։ Հա մընդ հա նուր գնա հատ ման գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի բա
վա րար օգ նու թյուն/ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րել ըն տա նի քին և ե րե խային։ 

Հա մընդ հա նուր ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կա ռույց նե րը

Դպ րոց ներ, ե րե խայի և ըն տա նի քի ա ջակ ցու թյան ցե րե կային կենտ րոն ներ, ման կա պար տեզ ներ, պո
լիկ լի նի կա ներ, ոս տի կա նու թյուն, կան խար գել ման, մաս նա գի տաց ված ծա ռա յու թյուն ներ, տե ղա կան քա
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան, բա րե սի րա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ և այլն։ 

 Հա ջորդ՝ եր րորդ մա կար դա կում, հա տուկ պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նե ցող ե րե խա ներն են, ու մ կա
րիք նե րի բա վա րա րու մը են թադ րում է հա տուկ մաս նա գի տաց ված, կա նո նա վոր ծա ռա յու թյուն նե րի տրա
մադ րում: Շատ հա ճախ այս մա կար դա կում ծա ռա յու թյուն ներ ստա ցող ե րե խա նե րը ի րենց խնա մող նե րի 
կա րիք նե րի « ժա ռան գորդ ներն են»։ Ա հա թե ին չու մինչ ծա ռա յու թյուն ներ մուտք գոր ծե լը սո վո րա բար 
այս խմ բի ե րե խա նե րը նշա նա կա լի ո րեն վնաս ված են լի նում, ի նչ պես հո գե կան աշ խար հի, հու զա կա նու
թյան տե սան կյու նից, այն պես էլ ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյան։ Այս մա կար դա կում պաշտ պա նու թյան կա
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րի դեպ քում ան հրա ժեշ տու թյուն կա նաև խնամ քի կազ մա կերպ ման այ լընտ րան
քային տար բե րակ նե րի կի րառ ման։ Մաս նա վո րա պես ռիս կայ նու թյան եր րորդ խմ բի ե րե խա ներն ու նե նում 
են բազ մաբ նույթ կա րիք ներ, ո րոնք սո վո րա բար հան դես են գա լիս հա մակց ված տար բե րա կով, օ րի նակ՝ 
խնա մազր կու թյուն, բռ նու թյան զո հի փոր ձա ռու թյուն, ա ռող ջա կան խն դիր ներ, կր թու թյու նից դուրս մա լու 
փաստ և այլն51։

51 Multi-Agency Guidance On The Access Criteria To Help Support Children, Young People And Families, Staffordshire’s 
Threshold Framework: “Accessing The Right Help At The Right Time”, April 2012.
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Մա կար դակ 3. Հա մա լիր/ բարդ կա րիք նե րով ե րե խա ներ

Այս ե րե խա նե րը ու նեն բազ մա զան և բարդ կա րիք ներ, ո րոնց բա վա րար ման հա մար ան հրա ժեշտ 
են թի րա խա վոր ված, բազ մա մաս նա գի տա կան և տար բեր գոր ծա կա լու թյուն նե րի կող մից տրա մադր վող 
ծա ռա յու թյուն ներ։ Դրանք պետք է տրա մադր վեն հս տակ հա մա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նի 
մի ջո ցով (դեպ քի կա ռա վա րում)։

Ե րե խայի զար գաց ման կա րիք նե րը Ծ նող նե րը և խնա մող նե րը

Ա ռող ջու թյուն 

•	Ե րե խան քրո նիկ կեր պով չի կա րո ղա նում հաս
նել զար գաց ման ան հրա ժեշտ մա կար դա կին և 
կան մտա հո գու թյուն ներ՝ ծնո ղի՝ ե րե խային խնա
մե լու ու նա կու թյուն նե րի հետ կապ ված 

•	Ա ճը հա պա ղում է, ա ռանց որ ևէ ա կն հայտ ա ռող
ջա կան խնդ րի առ կա յու թյան 

•	Ու սու ցու մը ազ դե ցու թյուն է կրում նշա նա կա լի 
ա ռող ջա կան խն դիր նե րից 

•	Ու նի քրո նիկ ա ռող ջա կան խն դիր ներ, ո րոնք 
սահ մա նա փա կում են կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը

•	  Հո գե կան/մ տա վոր ա ռող ջու թյու նը վատ թա րա
նում է, և կան ծա ռա յու թյուն նե րում ներգ րավ վե
լու ան հա ջող փոր ձեր 

•	Ոչ ան վտանգ/ վաղ սե ռա կան հա րա բե րություն
ներ/ սե ռա կան շա հա գործ ման ռիսկ

•	Թմ րա նյու թե րից կախ վա ծու թյուն, ռիս կային 
վարք

•	Բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու ձա
խող ման փոր ձեր

•	Մ տա հո գու թյուն ներ կապ ված սնն դի/ հի գի ե
նայի/ հա գուս տի հետ

•	Մ տա հո գու թյուն ներ կապ ված ծնո ղա վար ման ու
նա կու թյուն նե րի հետ

•	  Հաշ ման դա մու թյուն, ո րը են թադ րում է նշա նա
կա լի ա ջակ ցող ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում 
հա մընդ հա նուր հի մունք նե րով

Կր թու թյուն

•	Դպ րո ցի հա ճա խա կի փո փո խու թյուն
•	  Կար ճա ժամ կետ հե ռա ցում դպ րո ցից (ի նք նա կամ 

կամ պար տադր ված), հա ճա խա կի բա ցա կա յու
թյուն ներ

•	Կր թու թյու նից դուրս մալ
•	  Նա խոր դող մշ տա կան բա ցա կա յու թյուն ներ 
•	Օ տա րում ի րեն դպ րո ցից և հա սա կա կից նե րից 
•	Դպ րո ցի/ըն տա նի քի հետ կա պե րի բա ցա կա յու

թյուն, կամ դրան ցում խիստ լար վա ծու թյուն

Հիմ ա կան խնամք, ան վտան գու թյուն և պաշտ
պա նու թյուն

•	Ծ նո ղը/խ նա մա կա լը փոր ձում է կամ անկա րող 
է ա պա հո վել ան հրա ժեշտ խնամք, հա ճա խա կի 
այդ խնամ քը կրում է ան կա նոն բնույթ

•	Ն շա նա կա լի մտա հո գու թյուն ներ՝ կապ ված ծնո
ղա վար ման հմ տու թյուն նե րի հետ

•	Ծ նող նե րը նա խորդ ե րե խա նե րի խնամ քի ըն
թաց քում ևս խն դիր նե րի են հան դի պել

•	Ծ նող նե րի հո գե կան/մ տա վոր խն դիր նե րը, թմ
րա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը բա ցա սա կան ազ
դե ցու թյուն է ու նե նում ե րե խայի կա րիք նե րի վրա 

•	Ուղ ղորդ ման/ վե րահս կո ղու թյան մա կար դա կը 
բա վա րար չէ ե րե խային ան հրա ժեշտ պաշտ պա
նու թյամբ ա պա հո վե լու հա մար

•	  Մաս նա վոր խնա մա տա րու թյուն, դա յակ կամ 
ե րի տա սարդ խնա մող 

•	Ան չա փա հաս ծնող կամ լրա ցու ցիչ կա րիք նե րով 
ծնող

 Հու զա կան ջեր մու թյուն 

•	Ե րե խան ու նի մի քա նի խնա մող, սա կայն նրան
ցից ոչ մե կը կա յուն խնամք չի տրա մադ րում 

•	Ե րե խան շատ քիչ է խրա խուս վում, ան տե սող 
փո խազ դե ցու թյուն 

•	Ե րե խան հազ վա դեպ է հար մար վում. ե րբ սթ րե
սի է են թարկ վում, կա րեկ ցան քի պա կաս է ու նե
նում 

•	Ե րե խան նշա նա կա լի ճնշ ման, քն նա դա տու թյան 
է են թարկ վում (հո գե բա նա կան բռ նու թյան) 

Ուղ ղոր դում, սահ մա նա փա կում եր և խրա խու
սանք

•	Ծ նող նե րը փոր ձում են տես նել սահ ման ներ, գոր
ծել որ պես լավ դե րային մո դել 

•	Ե րե խայի ան ձնա կան վար քը վե րահս կո ղու թյու
նից դուրս է 

•	Ե րե խան կա նո նա վոր կեր պով դուրս է գա լիս 
ծնող նե րի վե րահս կո ղու թյու նից
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•	  Հա տուկ կր թա կան կա րիք ներ (ճա նաչ ված կամ 
չճա նաչ ված)

 Հու զա կան և վար քային զար գա ցում 

•	Օ տա րում է ի րեն դպ րո ցից և հա սա կա կից նե րից 
ծայ րա հե ղա կան վար քաձ ևե րի մի ջո ցով

•	  Ֆի զի կա կան/ հու զա կան զար գաց ման հետ կապ
ված խն դիր ներ

•	Ծ նո ղա վար ման հմ տու թյուն նե րի պա կա սի հետ
ևան քով ե րե խայի հու զա կան կամ վար քային 
զար գա ցու մը վնաս վում է 

•	Ծ նող նե րի հմ տու թյուն նե րի պա կա սի պատ ճա
ռով ե րե խան դուրս է մում վե րահս կո ղու թյու նից

Ըն տա նե կան և մի ջա վայ րային գոր ծոն ներ
•	  Հույ զե րը կա ռա վա րե լու դժ վա րու թյուն ներ, չի 

կարո ղա նում էմ պա տի ա/ կա րեկ ցանք դրս ևո րել
•	  Չի կա րո ղա նում մի աց նել/ կա պել մի մյանց սե

փական գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճառ ներն ու 
հե տեվանք նե րը

•	  Վար քը բա վա կա նա չափ ծայ րա հեղ է, առ կա է 
ըն տա նի քից հե ռա նա լու ռիսկ 

•	Վաղ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ներ
•	  Հան ցա գործ/ի րա վա խախտ վար քի դրս ևո րում

ներ
•	  Տա նից փախ չում է, հա ճա խա կի տա նը չի լի նում 

եր կար ժա մա նա կով 

Ինք նու թյուն

•	Մշ տա պես են թարկ վում է խտ րա կա նու թյան
•	  Սո ցի ա լա պես մե կու սաց ված է և չու նի շուր ջը 

դրա կան դե րային մո դել նե րի օ րի նակ ներ
•	  Սե փա կան ան ձի մա սին պատ կե րա ցում ե րը 

խեղ ված են և կա րող են վա խի կամ հա լա ծան քի 
ա ռիթ հան դի սա նալ

•	  Ծայ րա հե ղա կան տե սա կետ ներ, ո րոնք ի րեն ու 
նաև ու րիշ նե րին ռիս կի են են թար կում 

Ըն տա նե կան և սո ցի ա լա կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը 

•	Ըն տա նի քի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
գնահատ վում են որ պես բա ցա սա կան, քն նա դա
տա կան կամ մեր ժող

•	  Կա նո նա վոր կեր պով ի րա կա նաց նում է ըն տա
նի քի այլ ան դա մի խնամ քը 

•	Ըն տա նիքն այլևս չի ցան կա նում խնա մել ե րե
խային 

•	Ըն տա նի քը գտն վում է ճգ նա ժա մային ի րա վի ճա
կում, ո րի հետ ևան քով խնամ քի ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը խա թար վում է 

•	Ե րե խան նախ կի նում խնամ վել է պե տա կան կա
ռույց նե րի/ հաս տա տու թյուն նե րի կող մից 

•	Ե րե խան տա նը կա նո նա վոր բռ նու թյուն նե րի է 
են թարկ վում

Ըն տա նի քի պատ մու թյու նը և գոր ծառ նու մը

•	Ծ նող նե րը կամ խնա մող նե րը շա րու նա կա կան 
հիմ քով ու նեն հետ ևյալ խն դիր նե րից մե կը կամ 
մի քա նի սը, ո րոնք նշա նա կա լի ո րեն ազ դում են 
ի րենց ծնո ղա վար ման ո ճի, կա րո ղու թյուն նե րի 
վրա. հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ, թմ րա
նյու թե րի օգ տա գոր ծում կամ ըն տա նե կան բռ նու
թյուն, ստի պո ղա կան/բռ նի ա մուս նու թյուն

•	Ծ նող նե րի ներգ րավ վա ծու թյուն հան ցա գոր ծու
թյուն նե րում 

•	Ըն տա նիք նե րը բնու թագր վում են կոնֆ լիկ տայ
նու թյամբ և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը չկար գա
վոր վող, լուրջ քրո նիկ բնույթ ու նեն

•	Ծ նող նե րը և խնա մա կալ նե րը կա յուն կեր պով 
խու սա փում են կոն տակտ նե րից/ չեն ներգ րավ
վում ե րե խա նե րի հար ցե րով զբաղ վող մաս նա
գետ նե րի կող մից ա ռա ջարկ վող մի ջամ տու թյան 
պլան նե րում 

•	Ե րե խա նե րը ԽՀՀ/Ը ԿԵ ԻՊԲ ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում ե ն՝ որ պես ռիս կի խմ բում հայտն
ված։ 

•	Ե րե խա ներ, ով քեր գտն վում են մաս նա վոր խնա
մա տա րու թյան/ դա յա կի/խ նա մա կա լի խնամ քի 
ներ քո

Բ նա կա րա նային ա պա հո վում, զբաղ վա ծու թյուն 
և ֆի նանս ներ

•	Մշ տա պես գերբ նա կեց ված կամ ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րան է կամ ըն տա նի քը կա ցա րան չու նի

•	Բ նա կա րա նի հար ցե րով դա տա կան վա րույթ
•	  Պարտ քեր, աղ քա տու թյուն, ո րն ազ դում է խնամ

քի ու նա կու թյան վրա
•	Բ նա կա րա նը/ տու նը վե րա նո րոգ ման կա րիք ու նի 

Ըն տա նի քի սո ցի ա լա կան ին տեգ րու մը 

•	Ըն տա նի քը սո ցի ա լա պես մե կու սաց ված է, բա
ցառ ված 

•	Որ պես « զո հի» վե րա բեր մունք, ո րը ե րե խային 
ռիս կի է են թար կում 

•	Ըն դար ձակ ըն տա նի քի հետ թույլ կա պեր
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 Սո ցի ա լա կան ներ կա յա նա լի ու թյուն 

•	Ար տա քին տես քը խո սում է ան բա վա րար խնամ
քի և հի գի ե նայի մա սին

•	  Հա գուս տը մա քուր չէ, հա մա պա տաս խան չէ 
ե ղա նա կին 

Ինք նախ նամ քի հմ տու թյուն ներ

•	  Տա րի քին և զար գաց ման մա կար դա կին ոչ հա
մա պա տաս խան ի նք նախ նամ քի հմ տու թյուն ներ

•	  Ծանր հաշ ման դա մու թյուն կա րիք նե րի բա վա
րար ման հա մար ու նի այ լոց կա րի քը

 Հա մայն քային ռե սուրս ներ

•	Ծ նող նե րը/խ նա մա կալ նե րը հա սա նե լի ու թյուն 
չու նեն կամ կա նշա նա կա լի թույլ հա սա նե լիու
թյուն/ մատ չե լի ու թյուն դե պի տե ղի կա ռույց նե րը 
և թի րա խա վոր ված ծա ռա յու թյուն ներ բա վա րա
րե լու գնա հատ ված կա րի քը

•	  Հա մայն քային ա ջակ ցու թյան/ հան դուրժո ղա
կա նու թյան պա կաս կամ թշ նա մու թյուն ե րե խայի, 
ե րի տա սար դի կամ ըն տա նի քի նկատ մամբ 

•	Ըն տա նե կան հիմ ախն դիր նե րի հետ ևան քով 
ե րե խա նե րը հնա րա վո րու թյուն ներ գրե թե չու
նեն՝ օ գտ վե լու հա մայն քային ռե սուրս նե րից

Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցը.

Լ րա ցու ցիչ կա րիք ներն այս մա կար դա կում կա րող են բա վա րար վել ո րո շա կի սահ ման ված լրա ցու ցիչ 
ա ջակ ցու թյան և հա մընդ հա նուր գնա հատ ման գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով, ո րոնց ար դյուն քում հնա րա
վոր կլի նի բա վա րար օգ նու թյուն/ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րել ըն տա նի քին և ե րե խային։

 Հա մընդ հա նուր ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող կա ռույց նե րը

Դպ րոց ներ, ե րե խայի ա ջակ ցու թյան ցե րե կային կենտ րոն ներ, ման կա պար տեզ ներ, պո լիկ լի նի կա
ներ, ոս տի կա նու թյուն, կան խար գել ման, թի րա խա վոր ված/ մաս նա գի տաց ված ծա ռա յու թյուն ներ, տե ղա
կան կազ մա կեր պու թյուն ներ և այլն

Աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան ա պա հով ման տե սան կյու նից բա վա րար չէ մի այն վե րոն շյալ սկզ
բունք նե րի պահ պա նում ու ե րե խայի կա րիք նե րի ճշգ րիտ գնա հա տու մը։ Գնա հա տում ե րը պետք է ան
դրա դառ նան նաև, օ րի նակ, կր թա կան և ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյա նը, մատ
չե լի ու թյա նը և ո րա կին։



Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից56

 ԹԵ ՄԱ 4. Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՎԱՏ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՄՈՒՆ ՔԻ  
ՃԱ ՆԱ ՉՈՒ ՄԸ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔՈՒՄ. ՎՆԱ ՍԻ ԵՎ ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ  
ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

Ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան ռիս կի գնա հատ ման դեպ քում պետք է սկ սել Քեմ փի և Հեյ ֆի րի կող մից 
ա ռանձ նաց ված ըն տա նի քի կյան քի ե րեք հիմ ա կան ո լորտ նե րի ու սում ա սի րու թյու նից52.

1.  Արդյո՞ք ծնո ղի կող մից ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու ռիսկ կա։ Այս պա րա գա յում 
հար ցե րը վե րա բե րում են ծնո ղի դաս տի ա րա կու թյան գոր ծըն թա ցին, ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րին, կար գա պա հու թյան և դաս տի ա րա կու թյան, ծնողե րե խա դե րե րի մա սին պատ կե րա
ցում ե րին, ե րե խա նե րից ա կն կալ վող պա տաս խա նատ վու թյան շր ջա նա կին։ Քն նարկ ման հա ջորդ 
հար ցա խում բը նե րա ռում է ծնո ղի մե կու սաց ված լի նե լու հան գա ման քը՝ ա րդյո՞ք ծնողն ու նի ա ջակ ցու
թյան, խոր հուրդ ստա նա լու, օգ նու թյան աղ բյուր՝ կապ ված ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան, ե րե խային 
մե ծաց նե լու հետ, ա րդյո՞ք կդի մի որ ևէ մե կի օգ նու թյա նը, թե՞ ո չ։ Որ քա նո՞վ է ա մու սի նը ա ջակ ցում ե րե
խայի խնամ քի հար ցում, ի նչ պի սի՞ն են ա մուս նա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը։ Ի նչ պի սի՞ն են ծնող
նե րի պատ կե րա ցում ե րը ե րե խայի վե րա բե րյալ։ Ի նչ պի սի՞ ծնողե րե խա փո խա հա րա բե րու թյուն ներ 
են առ կա (պա հան ջում է դի տար կում)։ 

2. Արդյո՞ք ե րե խան խո ցե լի է: Հետ ևյալ գոր ծոն նե րը ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան տե սան կյու նից, 
հիմ ե լով մի շարք հե տա զո տու թյուն նե րի վրա, հա մար վում են ռիս կային. Ե րե խայի ան ցան կա լի լի
նե լը (այդ թվում սե ռի տե սան կյու նից), հայ րու թյան վե րա բե րյալ կաս կած նե րը, մոր կող մից ե րե խայի 
հետ կապ վա ծու թյան ստեղծ ման դժ վա րու թյուն նե րը, որ ևէ ֆի զի կա կան պայ ման, ո րը ե րե խային 
դարձ նում է ա վե լի կա խյալ խնա մող նե րից, ե րե խայի մոտ բա ցա հայտ ված ֆի զի կա կան կամ մտա վոր 
խն դիր ներ, նմա նու թյուն ծնո ղի հա մար ան ցան կա լի որ ևէ մե կին, ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե
րում ե րե խային « քա վու թյան նո խազ» դարձ նե լը։ 

3. Արդյո՞ք ըն տա նի քում առ կա  է բռ նու թյան տե սան կյու նից ռիս կային ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ։ 
Ե րե խայի կող մից ծնող նե րի սպա սում ե րի չար դա րա ցում, ա մու սին նե րից մե կի կող մից ա ջակ ցու
թյան մեր ժում, քն նա դա տու թյուն, սո ցի ալտն տե սա կան խն դիր ներ, հղի ու թյուն, խանդ ե րե խայի 
նկատ մամբ։ 

Ե թե նշ ված ե րեք ո լորտ նե րում էլ նկատ վում են դրա կան գոր ծոն ներ, ա պա պետք է քայ լեր ձեռ
նարկ վեն բռ նու թյու նը կամ դրա կրկ նու թյու նը կան խե լու ու ղ ղու թյամբ։ Բռ նու թյան ռիս կի գնա հա տու մը 
ո րո շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց է` դեպ քի ու սում ա սիր ման ամ բողջ ըն թաց քում: 

Դ րա շր ջա նակ նե րում սկզբ նա կան փու լում պետք է նախ պար զել՝ ա րդյո՞ք ե րե խան վնաս վել է և ա րդյո՞ք 
ան հրա ժեշտ է հրա տապ պաշտ պա նու թյուն: 

Այս հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար պետք է գնա հա տե լիս ո րո շել ե րե խայի ի րա վի ճա կի ռիս կայ նու
թյան աս տի ճա նը։ Այս մո տե ցում ու ղ ղա կի ո րեն կապ ված է նա խորդ թե մայի շր ջա նակ նե րում ներ կա յաց
ված ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան մա կար դակ նե րի մո տեց ման հետ։ Ը նդ ո րում, ռիս կի նույ նա կա նաց
ման տե սան կյու նից կա րող են բա վա կա նին օգ տա կար լի նել պաշտ պա նու թյան մա կար դակ նե րի հա մա
պա տաս խան ա ղյու սակ նե րում ե րե խայի և ըն տա նի քի վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված բնու թագ րիչ նե րը։ Ը նդ
հա նուր առ մամբ ռիս կի և պաշտ պա նու թյան մա կար դակ նե րի տա րան ջատ ման հիմ քը մեկն է՝ ե րե խային 
սպառ նա ցող վնա սի/վ տան գի աս տի ճա նը, ո րը պա հան ջում է պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի կի րա ռում։

 Մաս նա վո րա պես ե րե խային սպառ նա ցող ռիս կե րի տե սան կյու նից ա ռանձ նաց վում են ռիս կի հետ ևյալ 
ե րեք մա կար դակ նե րը.

•  Բարձր ռիս կը նշա նա կում է, որ ե րե խան լր ջո րեն վնաս վում է, ան գամ առ կա է մահ վան վտան գը, 
ե թե ան հա պաղ պաշտ պա նա կան մի ջամ տու թյուն չի րա կա նաց վի: 

• Մի ջին ռիս կը նշա նա կում է, որ ե րե խային, հա վա նա կան է, ո րո շա կի նշա նա կա լից վնաս է հասց
վում: Այս դեպ քում ևս մի ջամ տու թյու նը ան հրա ժեշտ է, սա կայն ե րե խային լուրջ վտանգ չի սպառ

52 Parents Who Abuse Their Children, Gwyneth Bell, M.B., Ch.B.1. Canadian Psychiatric Association Journal Vol. 18, No. 3
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նում: Սա նշա նա կում է, որ առ կա են ռիս կի գոր ծոն ներ, ո րոնք կա րող են նպաս տել ե րե խայի նկատ
մամբ բռ նու թյան կի րառ մա նը: 

• Ցածր ռիսկ կամ ռիս կի բա ցա կա յու թյուն. նշա նա կում է, որ տա նը ա պա հով է ե րե խայի հա մար և 
կա րիք չկա մի ջամ տել` ե րե խային պաշտ պա նե լու հա մար:

                
Գ ծա պատ կեր 6. Ե րե խայի ի րա վի ճա կի ռիս կայ նու թյան մա կար դակ նե րը

Բռ նու թյան և ան տես ման ռիս կի չափ ման հա մա տեքս տում կար ևոր է նաև «ծ նո ղա կան» գոր ծոն նե րի 
դի տար կու մը.

• Ծ նող նե րի պատ րաս տա կա մու թյու նը ըն դու նե լու, որ տե ղի ու նե ցա ծը ոչ խե լա միտ խնամ քի կամ կո
պիտ վե րա բեր մուն քի դրս ևո րում է, հետ ևա բար ի նչոր քայ լեր պետք է հետ ևեն ի րենց կող մից: Ծնո
ղա կան պատ րաս տա կա մու թյան տե սան կյու նից ծնող նե րը տար բեր կերպ են հա կազ դում կո պիտ 
վե րա բեր մուն քին: Ո մանք գի տակ ցում են հիմ ախն դի րը, մյուս նե րը՝ ժխ տում, որ ի րենք խն դիր ներ 
ու նեն, և չեն ստանձ նում պա տաս խա նատ վու թյուն ե րե խային պաշտ պա նե լու հա մար: Այս գոր ծո նի 
բարձր ռիս կը նե րա ռում է այն ծնող նե րին, ով քեր մեր ժում են, որ կո պիտ վե րա բեր մունք է դրս ևոր
վել, ով քեր հո րի նում են պատ մու թյուն ներ` բա ցատ րե լու հա մար ե րե խայի վնաս ներն ու հի վան դու
թյուն նե րը, և ով քեր չեն ըն դու նում, որ ե րե խան կա րիք ու նի պաշտ պա նու թյան: Սա նաև նե րա ռում 
է այն ծնող նե րին, ով քեր ըն դու նում են վտան գա վոր ի րա վի ճա կի առ կա յու թյու նը, բայց ժխ տում են, 
որ ե րե խան ռիս կի ներ քո է գտն վում: Մի ջին ռիս կը նե րա ռում է այն ծնող նե րին, ով քեր գի տակ ցում 
են, որ ե րե խան վնաս վել է կամ կա րող է վնաս վել, բայց նրանք ի վի ճա կի չեն որ ևէ բան փո խե լու: 
Ցածր ռիս կը նե րա ռում է այն ծնող նե րին, ով քեր ըն դու նում են ի րենց պա տաս խա նատ վու թյու նը՝ 
ձեռ նա մուխ լի նե լու ե րե խա նե րին պաշտ պա նե լու հա մար, և ով քեր ձեռ նար կում են ան հա պաղ գոր
ծո ղու թյուն ներ:

• Ծ նող նե րի ար ձա գան քը, ո րն ազ դում է ըն տա նի քի հե տա գա գոր ծառն ման կա րո ղու թյուն նե րի վրա։ 
Պա տաս խա նա տու ծնող նե րի/խ նա մող նե րի կամ նրանց փո խա րի նող նե րի առ կա յու թյան հան գա
ման քը (ով քեր կա րող են վտան գա վոր ի րա վի ճա կը մեղ մաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ քայ լեր ի րա
կա նաց նել) կա րող է մեծ չա փով նվա զեց նել ռիս կի աս տի ճա նը, նույ նիսկ ե րբ պո տեն ցի ալ բռ նու թյան 
վտան գը կա րող է լուրջ լի նել: Օ րի նակ` հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող մոր խնամ քի 
տակ գտն վող ե րե խային կա րող է խնա մել տա տի կը, ով հա մա ձայն վել է հանձն առ նել ե րե խայի 
խնամ քի պա տաս խա նատ վու թյու նը: 

Ե րե խան ցածր ռիս կի ներ քո է, ե թե ծնող նե րի վար քում առ կա են հետ ևյալ կա ռու ցո ղա կան վար քաձ ևե
րը` (1) Ծնող նե րը վշ տա ցած են ե րե խա նե րի վնաս վե լուց և զգում են մե ղա վո րու թյուն և պա տաս խա նատ վու
թյուն, (2) Ծնո ղը ցու ցա բե րում է էմ պա տի ա ե րե խայի հան դեպ և ա ռաջ նորդ վում նրան չվն ա սե լու ցան կու
թյամբ, (3) Ծնո ղի կող մից կա պատ րաս տա կա մու թյուն` հա մա գոր ծակ ցե լու մաս նա գե տի հետ: Սո վո րա բար 
ծնող նե րը բռ նա նում են մի այն չա փա զանց բարձր սթ րե սային ի րա վի ճակ նե րում, մա ցած այլ դեպ քե րում 
նրանք պա տաս խա նա տու են ե րե խայի հա մար:

• Ծ նո ղա կան հմ տու թյուն նե րը, ին չը ը ստ է ու թյան խո ցե լի ու թյան գոր ծոն նե րի հա կակ շիռն է և ձևա
վո րում է ծնո ղա կան դի մա կա յու թյան մա կար դա կը։ Կան մի շարք գոր ծոն ներ, ո րոնք ըն տա նե կան 
ու ժեղ կող մերն են, նույ նիսկ ե թե ծնո ղա կան հմ տու թյուն նե րը բա վա կա նա չափ զար գա ցած չեն, 
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օ րի նակ, այն ծնող նե րը, ով քեր ցու ցա բե րում են ան կեղծ մաս նակ ցու թյուն և հե տաքրքր վա ծու թյուն 
ի րենց ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան պահ պան ման հար ցում, կամ այն ծնող նե րը, ով քեր կապ ված են 
ի րենց ե րե խա նե րի հետ:  

Ծ նող նե րի կող մից կի րառ վող դաս տի ա րա կու թյան մե թոդ նե րի մա սին կա րե լի է տե ղե կա նալ` ու ղ ղա կի
ո րեն ու սում ա սի րե լով ծնող նե րին (ի նչ պե՞ս են նրանք կե րակ րում, լո ղաց նում, խա ղում ի րենց ե րե խա նե րի 
հետ) կամ էլ ե րե խա նե րին դաս տի ա րա կե լու` նրանց կող մից նա խընտ րե լի մե թոդ նե րի մա սին հար ցում եր 
կա տա րե լով: 

Այս պի սով, ռիս կե րի գնա հա տու մը են թադ րում է նշ ված բո լոր գոր ծոն նե րի հա մա պա տաս խան ցու ցիչ
նե րի հա մադ րում: 

Մի քա նի ը նդ հան րա կան դի տար կում բռ նա ցող նե րի վար քի մա սին

 Մե ծա մա սամբ բռ նա ցող նե րը փոր ձում են ի րենց շր ջա պա տող նե րի մոտ թող նել հա ճե լի տպա վո րու
թյուն: Գո յու թյուն ու նի մեծ տար բե րու թյուն նրանց ի մի ջի և այն բա նի միջև, թե ի նչ պես են նրանք վե րա
բեր վում ի րենց ի սկ կող մից չա րա շահ վող նե րին:

 Կա րող են հան դի պել վար քի հետ ևյալ ձևե րը` 

• Ըն տա նի քում զայ րա ցած են, բայց հան գիստ են ու ժպ տե րես օ տար մարդ կանց հետ: 
• Ե սա կենտ րոն են, ըն տա նի քում ֆիքս ված են մի այն սե փա կան ան ձի վրա, բայց շռայլ և հո գա տար 

են շր ջա պա տում: 
• Ըն տա նի քում գե րա կայող դիրք են զբա ղեց նում, սա կայն պատ րաստ են բա նակ ցե լու և փոխ զի

ջում ե րի գնա լու այլ մարդ կանց հետ: 
• Ե րե խա նե րի և զու գըն կե րու հի նե րի հան դեպ բռ նու թյուն ի րա գոր ծե լով` այ լոց հետ խա ղա ղա սեր են 

և խու սա փում են բռ նու թյու նից: 
• Ըն տա նի քում զգում են ի րենց «ընտ րյալ», բայց քն նա դա տում են նմա նա տիպ գոր ծո ղու թյուն նե րը 

մյուս նե րի մոտ:
• Բռ նա ցո ղը ի նք նավս տահ մա նի պու լյա տոր է: Նա կա րո ղա նում է թե րու թյուն ներ գտ նել շր ջա պա

տող նե րի մեջ և հեր քել սե փա կան բռ նու թյան փոր ձը:
• Բռ նա ցո ղը չի ըն դու նում ոչ մի պա տաս խա նատ վու թյուն իր ա րաք նե րի հա մար. «ա մեն ին չում մե

ղա վոր են ու րիշ նե րը և տար բեր հան գա մանք ներ»:
•  Հա ճախ օգ տա գոր ծում/ չա րա շա հում են ալ կո հո լը և թմ րա նյու թե րը։ 
• Ըն տա նե կան բռ նա ցող նե րը ի վի ճա կի չեն տար բե րել սե րը բռ նու թյու նից, նրանք ու նեն ը նդ գծ ված 

սե փա կա նա տի րա կան զգա ցում և վե րահս կում են դի մա ցի նի վար քը։ 
• Ան հան դուր ժող են մեր ձա վոր նե րի թե րու թյուն նե րի հան դեպ:

 Ցա վոք, չկա կա խար դա կան որ ևէ բա նաձև, ո րը կօգ ներ մեզ ճշգր տու թյան ի նչոր աս տի ճա նով կան խա
գու շա կել, թե հայտն վե լով ո րո շա կի հան գա մանք նե րի ցան ցում՝ ծնող նե րը ա րդյոք կբռ նա նա՞ն կամ կան տե
սե՞ն ի րենց ե րե խա նե րին: Դժ վար է նշել գոր ծոն նե րի որ ևէ կոնկ րետ հա մա կարգ, ո րը կա րող է կան խո րո շել 
ե րե խայի նկատ մամբ վատ վար մուն քը: Շատ ծնող ներ, հայտն ված լի նե լով դժ վա րին պայ ման նե րում և նույ
նիսկ ներ կա յում ապ րե լով դրան ցում, ի վի ճա կի են մե ծաց նե լու ի րենց ե րե խա նե րին` չգոր ծադ րե լով որ ևէ 
բռ նու թյուն կամ չան տե սե լով նրանց (դի մա կա յու թյան բարձր մա կար դակ): Այ դու հան դերձ կան գոր ծոն ներ, 
ո րոնք խթա նում են ե րե խայի հան դեպ վատ վար մուն քի դր դա պատ ճառ նե րի ձևա վո րու մը: Դա ստի պում է 
մեզ ա վե լի հան գա մա նո րեն ու սում ա սի րել ըն տա նի քը: Աղ քա տու թյունն ի նք նին ե րե խայի հան դեպ վատ 
վար մուն քի պատ ճառ չէ, բայց լրա ցու ցիչ սթ րես է ա վե լաց նում ծնող նե րի ճգ նա ժա մին: Այն հա ճա խա կի 
է դարձ նում բա խում ե րը պրոբ լե մային ի րա վի ճակ նե րի հետ՝ ստեղ ծե լով ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ նե րի 
կու տա կում, ին չը պոռթկ ման նա խա շեմ է: 
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Բռ նու թյան եր ևույ թի վե րա բե րյալ մի քա նի ը նդ հան րա կան դի տար կում եր.

•  Մինչ բռ նու թյան ի րա կա նա ցու մը (հատ կա պես սե ռա կան), բռ նա ցո ղը ե րե խայի հետ շփ ման ըն
թաց քում ձևա վո րում է վս տա հե լի, ջերմ, ըն կե րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն ներ՝ ստեղ ծե լով ա ջակ
ցո ղի, խնա մո ղի և ա վագ ըն կե րոջ կեր պար, ի նչն էլ իր հեր թին բար դաց նում, եր բեմ էլ ան հնա րին 
է դարձ նում ե րե խայի կող մից բռ նու թյա նը հա կազ դե լը և այդ փաս տի բա ցա հայ տում ը նդ հան
րա պես: 

• Բռ նու թյու նը հնա րա վոր է չար տա հայտ վի ան ձի կյան քում ա կն հայտ զգա յա կան դրս ևո րում ե րով։
• Բռ նա ցո ղը կա րող է լի նել ան ձի ցան կա ցած տիպ, ով ու նե ցել է լավ կամ վատ ման կու թյուն: Բռ

նու թյու նը ար ժեք նե րի խն դիր է, ոչ թե հո գե բա նու թյան: Ե րբ ի նչոր բան է սպառ նում բռ նա ցո ղի 
հա րա բե րու թյուն նե րին և հա յացք նե րին, ա պա, որ պես կա նոն, նա ցու ցադ րում է իր վի րա վո րող և 
զայ րա ցող է ու թյու նը, ո րը սո վո րա բար այլ պայ ման նե րում թաքց նում է:

•  Տար բեր են ոչ մի այն բռ նա ցո ղի վար քի, այլ նաև ար դա րա ցում ե րի ձևե րը: Օ րի նակ, ո րոշ խմ բի 
բռ նա ցող ներ հա վա նա բար կա սեն, որ կորց րել են ի նք նա տի րա պե տու մը, մյուս նե րը կհա վա տաց
նեն, որ դա մի ակ ե լքն էր և կամ մի ակ դեպքն էր, որ ին քը պոռթ կա ցել է և այլն:

•  Գո յու թյուն չու նի որ ևէ հո գե բա նա կան թեստ, ո րը թույլ կտար տար բե րա կել բռ նու թյան հակ ված 
ան ձանց մյուս նե րից: 

 Ռիս կե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի խն դիր նե րը

 Ռիս կի գնա հա տում ի րե նից ներ կա յաց նում է տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման գոր ծըն թաց, ո րն ան հրա
ժեշտ է հետ ևյալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը ստա նա լու հա մար:

1. Արդյո՞ք ե րե խան ե ղել է ֆի զի կա կան բռ նու թյան, սե ռա կան բռ նու թյան կամ ան տես ման զոհ. 
Ռիս կի գնա հա տու մը չի հան գում ե րե խա նե րի նկատ մամբ մի այն ան ցյա լում տեղ ու նե ցած կո պիտ 
վե րա բեր մուն քի դեպ քե րին: Ռիս կի գնա հատ ման նպա տակն է ո րո շել հա վա նա կա նու թյու նը, թե 
որ քա նո՞վ ե րե խային վնաս կհասց վի նաև հե տա գա յում: Ան ցյա լում կո պիտ վե րա բեր մուն քի առ կա
յու թյու նը թույլ է տա լիս բա վա կա նին բարձր հա վա նա կա նու թյամբ ա կն կա լել նման դեպ քե րը նաև 
ա պա գա յում: 

Որ պես զի պարզ վի` ա րդյո՞ք ե րե խային վնաս է հասց վել, մաս նա գե տը պետք է ճշ տի ա րդյոք ե րե խայի 
մոտ առ կա են կո պիտ վե րա բեր մուն քի ֆի զի կա կան, է մո ցի ո նալ և վար քային նշան ներ: Սո ցի ա լա կան աշ
խա տո ղը կամ (այլ մաս նա գե տը) պետք է հան դի պի ե րե խայի հետ, զրու ցի վեր ջի նիս հետ: 

Ե րե խային հասց ված վնա սի փաս տը կա րող է ա պա ցուց վել բժշ կա կան կամ հո գե բա նա կան հե տա զո
տու թյան մի ջո ցով: Մաս նա գե տի խն դիր նե րից է նաև ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կամ կեն ցա
ղային պայ ման նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա հայ տու մը, ին չը սո վո րա բար նպաս տում է ե րե խա
նե րի նկատ մամբ կո պիտ վե րա բեր մուն քի դրս ևոր մա նը: 

Այն դեպ քե րում, ե րբ ֆի զի կա կան տրավ մայի կամ այլ վնա սի նշան ներն ակ ներև են, ե րե խայի նկատ
մամբ բռ նու թյան կամ նրա պա հանջ մունք նե րը չբա վա րա րե լու փաս տի հաս տա տու մը ա ռանձ նա պես դժ
վա րու թյուն ներ չի ա ռա ջաց նում: Բար դու թյուն նե րը կա րող են ծա գել այն ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ բա ցա կա
յում են ֆի զի կա կան տրավ մա նե րի ակ ներև նշան նե րը, ի սկ բժշ կա կան հե տա զո տու թյան վկա յու թյուն նե րը 
թույլ չեն տա լիս կա տա րել մի ան շա նակ հետ ևու թյուն ներ նաև այն դեպ քե րում, ե րբ տվյալ ի րա դար ձու թյուն
նե րի մաս նա կից նե րի պատ մած նե րը հա կա սում են մե կը մյու սին, ե րբ չկան հա մա պա տաս խան մար մին
նե րին ներ կա յաց ված փաս տե րի ա պա ցույց ներ և ե րե խայի նկատ մամբ ան ցյա լում կո պիտ վե րա բեր մուն քի 
դեպ քե րի մա սին տվյալ ներ, ի սկ ե րե խայի հետ կո պիտ վե րա բեր մուն քի դեպ քե րի վկա նե րը հայտ նի չեն:

2. Ա րդյո՞ք ե րե խան հե տա գա յում կեն թարկ վի կո պիտ վե րա բեր մուն քի. Ե թե ե րե խան ար դեն ե ղել 
է կո պիտ վե րա բեր մուն քի զոհ, ա պա մաս նա գե տը պետք է բա ցա հայ տի այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք 
նպաս տել են դրան, և հաս տա տի՝ ա րդյոք այդ գոր ծոն ներն առ կա են ներ կա յում և հնա րա վո՞ր է 
դրանք չե զո քաց նել: Օ րի նակ, քիչ հա վա նա կան է, որ ե րե խային կր կին վնաս կհասց վի, ե թե դրա նում 
մե ղա վոր ան ձը ար դեն գտն վում է ա զա տազրկ ման վայ րում, և հա կա ռա կը, ե թե ըն տա նի քում, որ
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տեղ ե րե խային վնաս է հասց վել, ոչ մի փո փո խու թյուն տե ղի չի ու նե ցել, ա պա հա վա նա կա նու թյու նը 
մեծ է, որ ե րե խան կր կին կեն թարկ վի բռ նու թյան:

 Ռիս կի գնա հատ ման ըն թաց քում սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը կամ այլ մաս նա գե տը 

ա. բա ցա հայ տում է այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ ըն տա նի քում ե րե խայի 
նկատ մամբ կո պիտ վե րա բեր մուն քի դրս ևոր ման պատ ճառ են հան դի սա ցել

բ.  պար զում է` ա րդյոք ե րե խան, ի նչ պես և նախ կի նում, են թա կա՞ է այդ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյա նը, 
և ե թե այո, ա պա ի ՞նչ մա կար դա կով

գ.  բա ցա հայ տում է ճկու նու թյան և ա պա հո վու թյան այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք կա րող են չե զո քաց նել 
(կամ ար դեն նախ կի նում չե զո քաց րել են) ռիս կի գոր ծոն նե րը և ա պա հո վել ե րե խայի ան վտան գու
թյու նը:

3. Ա րդյո՞ք ե րե խան կա րիք ու նի ան հա պաղ պաշտ պա նու թյան. ե րե խան, ո րին պար բե րա բար ծե ծում 
է հայ րը, հնա րա վոր է, որ լուրջ վնաս վածք ներ կս տա նա, ի սկ այն ե րե խային, ով պար բե րա բարզր
կանք նե րի մեջ է, դժ վար թե լուրջ վնաս հասց վի մի քա նի օ րե րի ըն թաց քում, մինչև հա մա պա տաս
խան մի ջոց ներ ձեռք առ նե լը (ե թե մի այն նա վտան գա վոր հի վան դու թյուն, լուրջ տրավ մա ներ չու նի 
կամ հյուծ ված չէ): 

Սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը (կամ այլ մաս նա գե տը) պետք է պար զի` ե րե խային լուրջ վնաս պատ ճա ռե լու 
ռիս կը որ քա նով է մեծ, ե թե նրա դրու թյու նը չփո փոխ վի մո տա կա ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ե թե հետ ևանք
նե րը կա րող են լի նել իս կա պես վտան գա վոր, հար կա վոր է ա ռանց հա պա ղե լու ե րե խայի պաշտ պա նու
թյանն ու ղղ ված մի ջոց ներ ձեռ նար կել: Մնա ցած դեպ քե րում ան հրա ժեշտ է կա տա րել ըն տա նե կան ի րա վի
ճա կի ա ռա վել ման րակր կիտ գնա հա տում,  ներգ րա վել ըն տա նի քի ան դամ ե րին հա մա տեղ աշ խա տան քի 
պլա նը կազ մե լու գոր ծըն թա ցում և նրանց ան հրա ժեշտ սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րել: 

4. Ե թե ե րե խային ան մի ջա կան վտանգ է սպառ նում, ի ՞նչ պետք է ար վի ա ռա ջին հեր թին նրան 
պաշտ պա նե լու հա մար: Գո յու թյուն ու նեն ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան տար բեր մի ջոց ներ: Ե րե
խայի` ըն տա նի քից հե ռա ցու մը միշտ պետք է կի րառ վի ծայ րա հեղ դեպ քում:

Բռ նու թյու նը հա ճախ ան ցնում է սերն դե սե րունդ: Ո ւս տի պետք է դի տար կել ոչ մի այն ա կն հայ տը, այլ 
նաև ա վե լի պա կաս ա կն հայտ գոր ծոն նե րը և դի տար կել դա լայն հա մա տեքս տում: Ե րե խայի նկատ մամբ 
բռ նու թյան կամ բար ձի թո ղու թյան ռիս կի աս տի ճա նը գնա հա տե լու հա մար պետք է քն նար կել դրա լր ջու
թյու նը և տևո ղու թյու նը, ի նչ պես նաև հետ ևանք նե րը (առ կա և պո տեն ցի ալ) ե րե խայի ա ռող ջու թյան և զար
գաց ման տե սան կյու նից: Ա նհ րա ժեշտ է դի տար կել նաև ծնող նե րի/խ նա մող նե րի ար ձա գան քը ա ռա ջարկ
վող մի ջամ տու թյա նը: Պետք է ո րո շում կա յաց նել այն մա սին, թե ե րբ և ի նչ պես մի ջամ տել: Ո րո շում ե րի 
ըն դու նու մը բա վա կան բարդ է. ո րոշ հետ ևանք ներ ու ղ ղա կի և ա կն հայտ են, մյուս նե րը` ա վե լի թաքն ված և 
տևա կան: Կա րե լի է նման դեպ քե րում դի մել կո լե գա նե րի փոր ձա ռու թյա նը` ո րո շե լու հա մար ռիս կի չա փը: 

Աղ քա տու թյու նը, գոր ծազր կու թյու նը և այլ սո ցի ալտն տե սա կան գոր ծոն նե րը կա րող են է ա պես մե ծաց
նել ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան և նրանց պա հանջ մունք նե րի հան դեպ ան տար բեր վե րա բեր մուն քի 
ցու ցա բեր ման ռիս կը: Ա վե լին, ռիս կի գնա հատ ման մո դել նե րը, ո րոն ցում ո ղջ ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց
վում է թե րու թյուն նե րի վրա, մի այն կի սով չափ են ար դյու նա վետ և տրա մադ րում են աղ ճատ ված տվյալ
ներ: Մարդ կային վար քի ցան կա ցած գնա հատ ման ժա մա նակ պետք է հաշ վի ա ռն վեն ան հա տա կան ար
ժա նիք նե րի և թե րու թյուն նե րի բարդ սի ներ գե տիկ փո խազ դե ցու թյուն նե րը: 

Միև նույն ժա մա նակ չի կա րե լի հիմ վել այն բա նի վրա, որ ու ժեղ կող մե րի բա ցա հայ տում ու զար գա
ցու մը կա րող են ի նք նին կան խել ե րե խա նե րի նկատ մամբ կո պիտ վե րա բեր մուն քի դրս ևում ե րը կամ կր
ճա տել ե րե խա նե րին հասց վող վնա սը: Ըն տա նիք նե րը, ո րոն ցում ծնող նե րը վատ են վե րա բեր վում ե րե խա
նե րի հետ, ու նեն տա րաբ նույթ խն դիր ներ ըն տա նե կան փո խազ դե ցու թյուն նե րի ա ռու մով. եր բեմ դրանք 
բա վա կա նին լուրջ բո վան դա կու թյուն ու նեն: Չի կա րե լի ան տե սել այն փաս տը, որ հո գե պես ան հա վա սա
րակ շիռ մար դը կա րող է սպա նել կամ փոր ձել սպա նել ե րե խային: Միև նույն ժա մա նակ չի կա րե լի մո ռա նալ 
այն մա սին, որ բազ մա թիվ ծնող ներ, ո րոնք ապ րում են բա վա կա նին ծանր, նույ նիսկ ծայ րա հեղ աղ քատ 
պայ ման նե րում, եր բեք ի րենց ե րե խա նե րին վնաս չեն պատ ճա ռում: 
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Ծ նո ղա կան վար քագ ծի (ին չը հան դի սա նում է խո րա պես ար մա տա ցած հիմ ախն դիր նե րի կամ ան ձի 
գոր ծառն ման խա թա րում ե րի ար տա քին դրս ևո րում) բա ցա հայ տում ու ճիշտ մեկ նա բա նու մը շատ կար
ևոր է ե րե խա նե րին բռ նու թյու նից պաշտ պա նե լու տե սան կյու նից: Միև նույն ժա մա նակ գնա հա տու մը կլի նի 
ա նար դար և կան խա կալ, ե թե դրա հետ մեկ տեղ չկար ևոր վեն ծնող նե րի բնա վո րու թյան ո րոշ գծեր, ո րոնք, 
ե թե զար գաց վեն և ու ժե ղաց վեն, կն պաս տեն բա ցա ռե լու կամ թու լաց նե լու ռիս կի գոր ծոն նե րը: Ի հար կե, 
կար ևոր է, թե որ քա նով է ու շադ րու թյուն դարձ վել նաև մի ջա վայ րային բա ցա սա կան գոր ծոն նե րին: 

Հա վել ված 2.ու մ ներ կա յաց ված են բռ նու թյան ճա նաչ ման, ռիս կե րի գնա հատ ման հա մար օգ տա կար 
գոր ծիք ներ։
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Ն ՇՈՒՄ ՆԵՐ ԵՎ ՈՒ Ղ ՂՈՐ ԴՈՒՄ ՆԵՐ  
ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈ ՂԻ ՀԱ ՄԱՐ
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 Մո դու լի հա կիրճ նկա րագ րու թյու նը

 Մո դուլ 2ի նպա տակն է մաս նա կից նե րին ու սու ցա նել այն գոր ծոն ներն ու բնու թագ րիչ նե րը, ո րոնք թույլ 
են տա լիս գնա հա տել բռ նու թյան տե սան կյու նից ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նը։

 Մո դու լի ար դյուն քում նա խա տես վում է, որ վե րա պատ րաստ վող նե րը.

• Կ կա րո ղա նան ա ռանձ նաց նել « դաս տի ա րա կու թյան» և «բռ նու թյան» միջև սահ մա նը,
• Կ տի րա պե տեն բռ նու թյան տե սան կյու նից ե րե խային խո ցե լի դարձ նող գոր ծոն նե րին,
•  Կի մա նան ե րե խայի կա րիք նե րի գնա հատ ման և պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման սկզ բունք նե րը,
• Կ կա րո ղա նան նույ նա կա նաց նել ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան ռիս կը։

 Մո դու լի նա խընտ րե լի կա ռուց ված քը53

Ծ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԽԵ ԼԱ ՄԻՏ ԽՆԱՄՔ ԵՎ ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ. ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ ԵՎ ՎՆԱ ՍԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ 

1.  Դ րա կան ծնո ղա վա րու մը, դաս տի ա րա կու թյան ո ճե րը և ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան միջև ա ռն
չու թյուն նե րը

2.  Բռ նու թյան տե սան կյու նից ե րե խային խո ցե լի դարձ նող գոր ծոն նե րը
3.  Ե րե խայի կա րիք նե րի գնա հատ ման շր ջա նա կը 
4. (Կա րիք նե րի գնա հատ ման ե ռան կյու նու մո տե ցու մը)
5.  Ե րե խայի՝ բռ նու թյուն նե րի են թարկ վե լու ռիս կե րի և ե րե խայի/ըն տա նի քի դի մա կա յու նու թյան գոր

ծոն նե րը
6.  Ե րե խայի նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քի ճա նա չու մը. վնա սի և ռիս կե րի գնա հա տում

Ուղ ղոր դում եր վե րա պատ րաս տո ղին.

 Նա խորդ օր վա ամ փո փում. Վե րա պատ րաստ ման մաս նա կից նե րի ներգ րավ մամբ (կա րող է օգ տա
գործ վել ու ղեղ նե րի գրո հի մե թո դը) քն նար կեք նա խորդ օր վա թե մա նե րը, ի նչ պես նաև օր վա ըն թաց քում 
ա մե նատ պա վո րիչ պա հե րը։ Քն նար կու մը տա րեք այն ճա նա պար հով, որ պես զի օր վա թե մային ան ցու մը 
լի նի սա հուն։

 Թե մա նե րի ներ կա յա ցու մը։

 Թե մա 1. Դրա կան ծնո ղա վա րու մը, դաս տի ա րա կու թյան ո ճե րը և ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան 
եր ևույ թի միջև ա ռն չու թյուն նե րը. Թե մա 1ի շր ջա նակ նե րում ան հրա ժեշ տու թյուն կա վե րա պատ րաստ
վող նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րե լու այն հան գա ման քի վրա, թե որ տեղ է դաս տի ա րա կու թյան և ծնո
ղա վար ման բռ նու թյուն պա րու նա կող ձևե րի միջև սահ մա նը։ Ա պա ներ կա յաց նել ծնո ղա վար ման ո ճե րը և 
ցույց տալ, թե որ ո ճե րի դեպ քում է ա ճում բռ նու թյան ռիս կը և ին չու։ Այս թե մայի շր ջա նակ նե րում բա վա կա
նին հա ջող կեր պով կա րող են կի րառ վել դաս տի ա րա կու թյան ո ճե րը նկա րագ րող սցե նար նե րով դե րային 
խա ղե րը։

 Թե մա 2. Բռ նու թյան տե սան կյու նից ե րե խային խո ցե լի դարձ նող գոր ծոն նե րը. Թե մայի ներ կա յա ցու
մը կա րող է սկս վել խմ բային աշ խա տան քի մե թո դով, ո րի ըն թաց քում խմ բե րին կհանձ նա րար վի ա ռանձ
նան ցել այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք հա մա րում են բռ նու թյան տե սան կյու նից ռիս կային։ Խմ բային աշ խա տան
քին պետք է հա ջոր դի վե րա պատ րաս տո ղի կող մից քն նարկ ված նյու թի ամ փո փում ու ներ կա յա ցու մը 
հա մա կարգ ված ձևով։ Այս թե մայի ներ կա յաց ման ըն թաց քում վե րա պատ րաստ վող նե րին փո խանց վող 
ա մե նա կար ևոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րից մեկն այն պետք է լի նի, որ բռ նու թյու նը բազ մա գոր ծոն եր ևույթ 
է, ո րի ա ռա ջաց մա նը նպաս տող գոր ծոն ներն առ կա են ոչ մի այն ըն տա նի քում, այլև կա րող են լի նել ան
հա տա կան և հա մայն քային մա կար դակ նե րում։ Թե մայի շր ջա նակ նե րում կա րող է ցու ցադր վել և քն նարկ
վել նաև հետ ևյալ ֆիլ մը՝ «Дети Улицы2», ո րը հա սա նե լի է հետ ևյալ հղ մամբ՝ https://www.youtube.com/
watch?v=AMuAsPsWpJA ։

53 Մոդուլի կառուցվածքը ներկայացված է ըստ ուսուցանվող թեմաների նախընտրելի հաջորդականությամբ, 
վերապատրաստողը ազատ է ընտրելու թեմաներից յուրաքանչյուրի ներկայացման ձևը։ Խրախուսվում է 
վերապատրաստման ընթացքում օգտագործել խմբային աշխատանքներ, վարժություններ, ֆիլմի դիտումներ, 
դերային խաղեր, ինչպես նաև դեպքի քննարկումներ։
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 Թե մա 3. Ե րե խայի՝ բռ նու թյուն նե րի են թարկ վե լու ռիս կե րի և ե րե խայի/ըն տա նի քի դի մա կա յու նու
թյան գոր ծոն նե րը. Թե մայի շր ջա նակ նե րում վե րա պատ րաս տող նե րին պետք է ներ կա յաց վեն այն հիմ
նա կան սկզ բունք նե րը, ո րոնց ներ քո պետք է կազ մա կերպ վի բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի պաշտ պա
նու թյու նը և այն մո տե ցում ե րը, ո րոնք ու ղ ղոր դում են կամ հու շում են պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման 
ձևը։ Դրան պետք է հա ջոր դի ե րե խայի կա րիք նե րի գնա հատ ման ե ռան կյու նու ներ կա յա ցու մը54։ Ե ռան
կյու նու մո տեց ման լա վա գույնս յու րա ցում ա պա հո վե լու հա մար պետք է կի րա ռել դեպ քե րի ու սում ա սի
րու թյան մե թո դը։ Ար դեն ձևա վոր ված խմ բե րին տր վում է բռ նու թյան դեպք (կա րող եք կի րա ռել նա խորդ 
օր վա նից ծա նոթ դեպ քե րը) և հանձ նա րար վում ա ռանձ նաց նել կա րիք նե րը՝ ը ստ ե ռան կյու նու կող մե րի55։ 

 Թե մա 4. Ե րե խայի նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քի ճա նա չու մը. վնա սի և ռիս կե րի գնա հա տում.  
Թե մայի ներ կա յաց ման շր ջա նա կում պետք է վե րա պատ րաս տո ղի կող մից ներ կա յաց վեն ռիս կայ նու թյան 
մա կար դակ նե րը, մա կար դակ նե րի ո րոշ ման գոր ծըն թացն ու այն հար ցե րը, ո րոնք կօգ նեն մաս նա գե տին 
նույ նա կա նաց նել ռիս կի մա կար դա կը (այս տեղ պետք է հղում ա նել ե րե խայի պաշտ պա նու թյան մա կար
դակ նե րին56)։ Թե մայի յու րաց ման հա մար կա րե լի է կի րա ռել նա խորդ թե մայի շր ջա նակ նե րում կա տար
ված ա ռա ջադ րան քի ար դյունք նե րը՝ այս ան գամ այն օգ տա գոր ծե լով նույ նա կա նաց նե լու և հիմ ա վո րե լու 
ռիս կայ նու թյան մա կար դա կը։ 

Ամ փո փու մը։

Թե ման ամ փո փե՛ք՝ մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն տա լով կի սե լու ի րենց տպա վո րու թյուն ներն ու 
ա ռա ջար կու թյուն ներ ա նե լու վե րա պատ րաստ ման հա ջորդ օր վա ըն թաց քի վե րա բե րյալ։

54 Այստեղ, վերապատրաստվողներին պետք է նաև ներկայացվի բռնության ենթարկված երեխայի կարիքների 
գնահատման ձևաթուղթը, որը կազմված է հիմնվելով կարիքների գնահատման եռանկյունու վրա։

55 Կարիքների գնահատման եռանկյունին պետք է պարտադիր կերպով ներառված լինի Վերապատրաստման 
բաժանվող նյութերում։

56 Երեխայի պաշտպանության մակարդակներից յուրաքանչյուրում երեխայի հայտնվելու ցուցիչները ներկայացված 
են Հավելված 3.-ում։



ՄՈ ԴՈՒԼ 3. 
ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՑ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ  

ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ՎԱԾ  
ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ. ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒՄ,  

ՎԱՂ ՀԱՅՏ ՆԱ ԲԵ ՐՈՒՄ, ՄԻ ՋԱՄ ՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ԵՎ ՎԵ ՐԱ ԿԱՆԳ ՆՈՒՄ
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ԹԵ ՄԱ 1. Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԲՌ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՑ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ. ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԱՅԻՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ 

 Մի ջազ գային պրակ տի կա յում ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյան մո տե ցում ե րի դի
տար կու մը թույլ է տա լիս ա սել, որ ը նդ հա նուր առ մամբ ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը, 
այդ թվում դեպ քե րին ար ձա գանք ման մե խա նիզմ ե րը, հիմ վում են գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված ե րեք 
հիմ ա կան սուբյեկտ նե րի՝ ե րե խած նողպե տու թյան միջև դե րե րի բաշխ ման վրա։ Ը ստ այդմ, կախ ված 
այն հան գա ման քից, թե խոս քը ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ա ռա վել ա զա տա կա՞ն, թե՞  ա ռա վել պահ
պա նո ղա կան հա մա կար գի մա սին է, կի րառ վող մո տե ցու մը ել նում է այն հան գա ման քից, թե ի նչ պի սի ի րա
վու նա կու թյուն ու նի ե րե խան, ո րոնք են ծնո ղա կան պա տաս խա նատ վու թյան սահ ման նե րը, որ քա նով և որ 
դեպ քե րում պե տու թյու նը կա րող է մի ջամ տել ըն տա նի քի կյան քում։ 

Երբ ան դրա դառ նում ե նք պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ մա նը, ան հրա ժեշ տու թյուն կա ևս մեկ ան գամ 
վեր հի շե լու ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան մա կար դակ նե րը (տե՛ս Գծա պատ կեր 7.): 

Գ ծա պատ կեր 7. Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված ծա ռա յու թյուն նե րում կի րառ վող հիմն ա կան 
մո տե ցումն ե րը՝ հիմն ված ռիս կե րի վրա57 

Ըստ այս մո տեց ման՝ ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու նը կազ մա կերպ վում է ե րեք մա կար դակ նե րով՝ հաշ
վի առ նե լով այն, թե ե րե խան կա րիք նե րի որ մա կար դա կում է գտն վում (Տե՛ս Մո դուլ 2ու մ ներ կա յաց ված 
Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան մա կար դակ նե րի բա ժի նը)։ Հա մա ձայն այս մո տեց ման՝ պաշտ պա նու թյան 
ար դյու նա վետ հա մա կար գը պետք է նե րա ռի ե րեք հիմ ա կան բա ղադ րիչ՝ կան խար գե լում, մի ջամ տու թյուն 
և պաշտ պա նու թյուն, վե րա կանգ նում։  Ի նչ պես կա րող եք տես նել Գծա պատ կեր 7.ու մ, որ քան ռիս կը ցածր 
է, այն քան հիմ ա կան կա րիք նե րի բա վա րար մանն ու ղղ ված ծա ռա յու թյուն նե րի ծա վա լը շատ ա վե լի փոքր 
է, այ սինքն առ կա հա մընդ հա նուր ծա ռա յու թյուն նե րը բա վա րար են դրանց ար ձա գան քե լու հա մար ։ Այ
սինքն՝ այս տեղ խոս քը կան խար գել ման մա սին է։ 

Մի ջին ռիս կի պա րա գա յում կար ևոր է մի ջամ տու թյան և պաշտ պա նու թյան դե րը ե րե խայի հա մար, քա
նի որ նա գտն վում է ե րկ րորդ մա կար դա կում, որ տեղ կա ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան կամ սե ռա կան բռ
նու թյան են թարկ վե լու ռիսկ։ Սա նշա նա կում է, որ պետք է լի նեն լրա ցու ցիչ ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք կա րող 
են մի ջամ տել և կան խար գե լել բռ նու թյան խոր քային ձևե րի դրս ևո րում ե րը։

 Բարձր ռիս կի պա րա գա յում ե րե խան լք վել է կամ սո ցի ա լա կան օ տար ման զոհ դար ձել։ Այս տեղ ան հրա
ժեշ տու թյուն կա սո ցի ա լա կան նե րառ մանն ու ղղ ված մաս նա գի տաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի։ Ծա ռա յու թյուն
նե րի ա մե նա մեծ չա փա բա ժինն ան հրա ժեշտ է չոր րորդ՝ ոչ ի նք նա բավ կյան քի մա կար դա կում։ Այս տեղ 

57 Source: David Tobis, Worldbank report; adjusted by H. Paulischin 
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խոս քը ե րե խայի մա սին է, ով ժա մա նա կին ան հրա ժեշտ խնամք և ծա ռա յու թյուն ներ չս տա նա լու հետ ևան
քով կորց րել է ի նք նու րույ նու թյան բո լոր հմ տու թյուն նե րը, հետ ևա բար կա րիք ու նի ա վե լի հա մա լիր և եր կա
րա ժամ կետ ծա ռա յու թյուն նե րի։ 

Ինչ պես տես նում ե նք Գծա պատ կեր 7.ու մ, որ քան ռիսկն ա ճում է, այն քան ա ճում է լրա ցու ցիչ ծա ռա
յու թյուն ներ ստա նա լու կա րի քը, միև նույն ժա մա նակ ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված ծա ռա յու
թյուն նե րը պետք է ի րա կա նաց նեն ոչ մի այն ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, այլև օգ նեն 
ծնող նե րին չխու սա փել պա տաս խա նատ վու թյու նից և դաս տի ա րա կել ու պաշտ պա նել սե փա կան ե րե խա
նե րին: Նման մո տեց ման պա րա գա յում, ե րբ ծնող նե րը ի րենց ծնո ղա կան պա տաս խա նատ վու թյունն ի րա
կա նաց նե լու հա մար ստա նում են հա մա պա տաս խան ա ջակ ցու թյուն և օգ նու թյուն, ծնող նե րի և ե րե խա նե րի 
ի րա վունք ներն ը ստ այդմ հա վա սա րակշռ վում ե ն58:

Բռ նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ռիս կե րի վրա հիմ ված պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման հա մար 
մաս նա գե տին, մաս նա վո րա պես սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղին, ան հրա ժեշտ է պա տաս խա նել մի քա նի հար
ցի՝ 

• Ինչ պե՞ս գնա հա տել ե րե խայի ռիս կայ նու թյան մա կար դա կը և սահ մա նել մի ջամ տու թյան խե լա միտ 
ժամ կետ ներ, 

• Ինչ պե՞ս ո րո շել ե րե խայի վնաս վե լու աս տի ճա նը և նույ նա կա նաց նել ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման 
փաս տի առ կա յու թյու նը, 

• Ո՞ր պա րա գա յում ըն թացք տալ դեպ քին։

 Վե րը տր ված հար ցե րին հնա րա վոր է պա տաս խա նել՝ կի րա ռե լով հետ ևյալ սխե մա նե րը։ 
Ինչ պե՞ս գնա հա տել ե րե խայի ռիս կայ նու թյան մա կար դա կը և սահ մա նել մի ջամ տու թյան խե լա միտ 

ժամ կետ ներ. Հա մա ձայն վե րոն շյալ սկզ բուն քի՝ ա ռանձ նաց նում ե նք ռիս կի 4 մա կար դակ, ո րոն ցից յու րա
քան չյու րը են թադ րում է ան հա պաղ մի ջամ տու թյուն նե րի կա տար ման և հրա տապ օգ նու թյան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ի րա կա նա ցում։ Մա կար դա կի ո րո շու մը որ պես այդ պի սին հիմ վում է ոչ մի այն ե րե խայի, այլև 
ծնո ղի ի րա վի ճա կի բնու թագ րիչ նե րի ա ռանձ նաց ման վրա, ի նչ պես ներ կա յաց ված է ներ քոն շյալ ա ղյու սա
կում (Տե՛ս Ա ղյու սակ 2.)։ 

Ա ղյու սակ 2. Ռիս կի մա կար դա կի գնա հա տումն ու գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման խե լա միտ ժամ-
կետ նե րի սահ ման ման հիմ քե րը

Ռիս կի մա
կար դա կը

Մա կար դակ 1.   
Բարձր ռիսկ

Մա կար դակ 2.               
Մի ջին ռիսկ

Մա կար դակ 3.  
Ցածր ռիսկ

Մա կար դակ 
4.
Անվ տանգ
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Գ նա հա տու մը պետք 
է ի րա կա նաց վի ա ռա
վե լա գույ նը 24 ժամ վա 
ըն թաց քում, ի սկ հե
տա գա մո նի թո րին գը 
ա ռն վազն շա բա թա
կան եր կու ան գամ

Գ նա հա տու մը պետք է 
ի րա կա նաց վի ա ռա վե
լա գույ նը 5 օր վա ըն թաց
քում, ո րին կհետ ևի ա ռն
վազն շա բա թա կան մե
կան գա մյա մո նի թո րին գը

Գ նա հա տու մը ա ռա վե
լա գույ նը 7 օր վա ըն
թաց քում, ո րին կհետ
ևի ա ռն վազն եր կու 
շա բա թը կամ ա մի սը 
մե կան գա մյա մո նի թո
րին գը

Գ  ն ա  հ ա տ 
ման ան հրա
ժեշտու թյուն 
չկա

58 Միջազգային առաջավոր պրակտիկայում, չնայած երեխայակենտրոն մոտեցումները կարծես թե դարձել 
են գործող համակարգերի օրգանական մասը, այնուամենայնիվ, դրանք էլ մեկ այլ խնդրի  հետ են առնչվում։ 
Հատկապես, արևմտյան երկրներում երեխաների/ընտանիքների հետ աշխատող ծառայությունները խիստ 
մասնագիտացված են և տարբաժանված: Երեխայի պաշտպանության ծառայությունները որպես կանոն զբաղվում 
են բացառապես երեխայի շահերի պաշտպանությամբ, իսկ ընտանիքի խնդիրներով զբաղվում են ընտանեկան 
սոցիալական ծառայությունները: Նման բաժանման արդյունքում, հաճախ այս ծառայությունների միջև կոնֆլիկտ է 
առաջանում, քանի որ մոտեցումները սկզբունքորեն տարբերվում են միմյանցից, ինչն արդյունքում վնասում է հենց 
շահառուներին։
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Ե րե խան Ե րե խայի կյան քին 
ան մի ջա կան վտանգ 
է սպառ նում, ո րը կա
րող է նշա նա կա լի ո
րեն վնա սել նրա ֆի
զի կա կան կամ հո գե
կան բա րե կե ցու թյա նը, 
ե րե խան են թարկ վում 
է ֆի զի կա կան և/ կամ 
սե ռա կան բռ նու թյան, 
ին տեն սիվ կամ եր կա
րատև հու զա կան բռ
նու թյան, թրա ֆի քին գի 
զոհ է և հա մա պա տաս
խան պաշտ պա նա կան 
մի ջոց ներ չկի րա ռե լու 
դեպ քում կլի նի հի վան
դու թյան և մահ վան 
ռիս կի ներ քո, կա րող է 
ըն տա նի քից ե րե խային 
հե ռաց նե լու ան հրա
ժեշ տու թյուն լի նել։

 Ե թե ե րե խան չս տա նա 
ան հրա ժեշտ ա ջակ ցու
թյուն կամ չի րա կա նաց վի 
ան հրա ժեշտ մի ջամ տու
թյուն, ա պա նա կհայտն
վի նշա նա կա լի ռիս կի 
ներ քո, կա ըն տա նի քից 
հե ռաց ման ռիսկ, ե րե
խայի տրա մադ րու թյու նը 
փո փո խա կան է, չկա հս
տակ տե ղե կատ վու թյուն 
ե րե խայի կյան քին կամ 
ա ռող ջու թյա նը սպառ նա
ցող վտանգ նե րի մա սին։

Ե րե խան ապ րում է 
ան վտանգ պայ ման նե
րում, այ նու ա մե նայ նիվ, 
կան ո րո շա կի մտա հո
գու թյուն ներ, որ ե րե
խան կա րող է են թարկ
վել ռիս կի, ե թե կան
խար գել ման և ա ջակց
ման ծա ռա յու թյուն ներ 
չտ րա մատր վեն (շեշ
տադր վե լով ծնո ղա
կան հմ տու թյուն նե րի և 
ծնող նե րի ի րա զեկ վա
ծու թյան  մա կար դա կի 
բարձ րա ցու մը)։ Ե րե
խան հիմ ա կա նում 
եր ջա նիկ է, դրա կան 
տրա մադր ված, կա րո
ղա նում է հա րա բե րու
թյուն ներ հաս տա տել, 
խո սել սե փա կան հույ
զե րի մա սին

Ե  ր ե  խ ա յ ի 
կյան քին և 
ա ռող ջու թյա
նը չի սպառ
նում որ ևէ 
տ ե  ս ա  կ ի 
ռիսկ, չի պա
հանջ վում որ
ևէ գոր ծո ղու
թյան ի րա կա
նա ցում։

Ծ նող 
(ներ)ը

Ծ նո ղը չի վե րահս կում 
իր սե փա կան կյան
քը, չու նի ա պա գայի 
պլան ներ, գտն վում է 
հու սա հատ, ան հան
գիստ, մտա հոգ կամ 
զայ րա ցած վի ճա կում, 
և սա ազ դե ցու թյուն է 
գոր ծում ե րե խայի ֆի
զի կա կան և հու զա կան 
բա րե կե ցու թյան վրա, 
ներգ րավ ված չէ հա
մայն քային խմ բե րում, 
չի հա ղոր դակց վում, չի 
ստա նում այլ ան ձան
ցից ա ջակ ցու թյուն, չու
նի ե րե խայի զար գաց
ման և ծնո ղա վար ման 
դե րե րի մա սին գի տե
լիք ներ, ե րե խային ժա
մա նակ չի տրա մադ
րում, չի կա րո ղա նում 
կա ռա վա րել սե փա կան 
հույ զե րը, մե կու սաց
ված է և մերժ ված։

Ծ նո ղը չի վե րահս կում 
ճգ նա ժա մը կամ ար տա
կարգ ի րա վի ճա կը, ու նի 
դժ վա րու թյուն ներ ճա
նա չե լու սե փա կան ու
ժեղ կող մերն և գտ նե լու 
ան հրա ժեշտ ռե սուրս
նե րը, հա ճախ ու նի տխ
րու թյան, տագ նա պի, 
ան հանգս տու թյան զգա
ցում եր, ո րը ազ դում է 
նրա ծնո ղա վար ման հմ
տու թյուն նե րի վրա։ Չի 
մաս նակ ցում հա մայն
քային կյան քին, ու նի շփ
ման նեղ շր ջա նակ, ե րբ 
ա ջակ ցե լու ան հրա ժեշ
տու թյուն կա, ցան կա
նում է ի մա նալ ե րե խայի 
զար գաց ման մա սին, դժ
վա րու թյուն ներ ու նի ե րե
խայի հետ շփում ե րում, 
չի կա րո ղա նում հաղ թա
հա րել սե փա կան բա ցա
սա կան զգա ցո ղու թյուն
նե րը։

Ծ նո ղը հիմ ա կա նում վե րահս կում է 
ի րա վի ճա կը, գի տի որ տե ղից  և ի նչ
պես ա ջակ ցու թյուն ստա նալ, ու նի 
ա պա գայի պլան ներ, եր ջա նիկ է և բա
վա րար ված իր կյան քով, վե րահս կում է 
ե րե խայի կյա քը տար բեր ի րա վի ճակ
նե րում, ու նի սո ցի ա լա կան կա պեր, 
ան հրա ժեշ տու թյան պա րա գա յում 
ստա նում է հա մա պա տաս խան ա ջակ
ցու թյուն, գի տի, թե ի նչ պես տե ղե կատ
վու թյուն ստա նալ ե րե խայի զար գաց
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա
սին, ե րե խայի հետ ու նի ա մուր կա պեր 
և մի ա սին ժա մա նակ են ան ցկան ցում, 
ու նի բա վա րար մի ջոց ներ ըն տա նիքն 
ա պա հո վե լու հա մար։

Գ նա հատ ման ըն թաց քում մաս նա գե տը պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նի ըն տա նի քի ռիս կայ նու թյու նը 
պայ մա նա վո րող հետ ևյալ գոր ծոն նե րին.

•  Սո ցի ալտն տե սա կան՝ նյու թա կան ա նա պա հո վու թյուն, ոչ կա յուն ե կա մուտ, ան բա վա րար բնա կա
րա նային պայ ման ներ, գոր ծազր կու թյուն. 

• Բժշ կա սո ցի ա լա կան՝ ըն տա նի քի ան դա մի հաշ ման դա մու թյուն կամ քրո նիկ հի վան դու թյուն, վնա
սա կար աշ խա տան քային պայ ման ներ (ծ նող ներ), ան գոր ծու նա կու թյուն.

•  Սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան՝ մի ած նող ըն տա նիք, բազ մա զա վակ ըն տա նիք, տա րեց նե րից և ան չա
փա հաս նե րից կազմ ված ըն տա նիք.
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•  Սո ցի ալհո գե բա նա կան՝ ա մու սին նե րի, ծնողե րե խա նե րի միջև կոնֆ լիկ տային փոխ հա րա բե րու
թյուն ներ, թմ րա նյու թե րից և ալ կո հո լից կախ վա ծու թյուն, ըն տա նե կան բռ նու թյուն.

•  Ման կա վար ժա հո գե բա նա կան՝ կր թա կան, ի րա վունք նե րի, հնա րա վո րու թյուն նե րի և պար տա կա
նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ի րա զեկ վա ծու թյան ցածր մա կար դակ։

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ այս կամ այն գոր ծո նի առ կա յու թյու նը դեռևս չի նշա նա կում, որ ան պայ մա
նո րեն տվյալ ըն տա նի քում ե րե խայի ի րա վունք նե րի խախտ ման խն դիր կա։ Միև նույն ժա մա նակ գոր ծո նի 
առ կա յու թյու նը մաս նա գե տին հու շում է, որ կա րող է լի նել բռ նու թյան հա վա նա կա նու թյուն։ 

Ե րե խայի վնաս վե լու աս տի ճա նը գնա հա տե լիս ա վե լի նպա տա կա հար մար է ու ղ ղորդ վել Ա ղյու սակ 
4ով, որ տեղ հա մադր ված են ռիս կի մա կար դակ նե րին բնո րոշ ցու ցիչ նե րը՝ ը ստ բռ նու թյան տի պի։ Այս տեղ 
ռիս կի 3րդ և 4րդ մա կար դակ նե րը ներ կա յաց ված են զու գակց ված։ 

Ա ղյու սակ 3. Ե րե խայի ի րա վի ճա կի գնա հատ ման մատ րի ցա

Բարձր ռիսկ/ Վտան գա վոր 
Ան հա պաղ մի ջամ տու թյան ան
հրա ժեշ տու թյուն 

Մի ջին ռիսկ / Ոչ ա պա հով
Չ կա ըն տա նի քից/ մի ջա վայ րից 
հե ռաց նե լու ան հրա ժեշ տու
թյուն 

Ցածր ռիսկ / Ա նվ տանգ 
ու ղ ղոր դում դե պի կան խար
գե լիչ/ վաղ մի ջամ տու թյան ծա
ռա յու թյուն ներ 

Ֆ
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•	Կյան քին վտանգ սպառ նա ցող 
վնաս ված քի առ կա յու թյուն, 
ո րը պա հան ջում է ան հա պաղ 
բժշ կա կան մի ջամ տու թյուն 

•	Ե րե խան են թարկ վում է շա
րու նա կա կան ըն տա նե կան 
բռ նու թյան 

•	Ե րե խայի մոտ նկատ վում է 
ան կա ռա վա րե լի ագ րե սիվ 
վար քա գիծ

•	Ֆի զի կա կան պատ ժի գոր
ծադ րում, ո րը հան գեց րել 
է հյուծ ման, կապ տուկ նե րի 
կամ հու զա կան վնա սի 

•	Ե րե խան են թարկ վել է վտան
գա վոր և/ կամ ոչ խե լա միտ 
վե րա բեր մուն քի/ գոր ծո ղու
թյան և/ կամ ըն տա նե կան բռ
նու թյան   

•	Բռ նու թյան/բռ նի գոր ծո ղու
թյուն նե րի բա ցա կա յու թյուն

•	Բռ նու թյուն գոր ծադ րող ան
ձը հե ռա ցել է, և չկա վե րա
դար ձի ցան կու թյուն 

Ս
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 նու
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յու
ն •	Ե րե խան գտն վում է սե ռա կան 

կա պի մեջ մե ծա հա սա կի հետ, 
ով կա րող է ցան կա ցած պա հի 
կոն տակ տի մեջ մտ նել ե րե
խայի հետ 

•	Ե րե խան ա մուս նա ցել է կամ 
գտն վում է նման ռիս կի ներ քո։ 

•	Ե րե խան մե ղադր վում է սե ռա
կան բռ նու թյան մեջ  

•	Ո րոշ ժա մա նակ ա ռաջ ե րե
խան են թարկ վել է սե ռա կան 
բռ նու թյան, սա կայն չի ստա
ցել ան հրա ժեշտ ա ջակ ցու
թյուն 

•	Ե րե խան գտն վում  է հար կա
դիր սե ռա կան կա պի մեջ մի 
մար դու հետ, ու մ իշ խա նու
թյան ներ քո է գտն վում, օ րի
նակ՝ ու սուց չի 

•	Ե րե խան և ըն տա նի քը ստա
ցել են ան հրա ժեշտ ա ջակ
ցու թյուն (սե ռա կան բռ նու
թյան դեպ քից հե տո), ի սկ 
ներ կա յումս ե րե խային ու
ղեկ ցում է ա ջակ ցող մե ծա
հա սակ, ով կա րող է պաշտ
պա նել նման ռիս կից

•	  Մի ջա վայ րում չկա սե ռա կան 
բռ նու թյան ռիսկ 
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•	Ե րե խան շա րու նա կա բար 
ստո րաց վում և/ կամ մե կու
սաց վում հիմ ա կան խնա մո
ղի կող մից և այդ ի րա վի ճա կը 
փո խե լու ցան կու թյուն ու նի 

•	Ե րե խան ի նք նավն աս ման, 
այդ թվում ի նք նաս պա նու
թյան փորձ է ա րել կամ ու նի 
նման մտ քեր 

•	Ե րե խայի մոտ դրս ևոր վում 
է հա կա սո ցի ա լա կան վարք, 
այդ թվում բռ նա րարք ներ 

•	Ե րե խան ու նի կախ վա ծու
թյուն ներ (ալ կո հոլ/թմ րա նյու
թեր)

•	  Ե րե խան հրա ժար վում է կր
թու թյու նից և դպ րոց գնա լուց 

•	Ե րե խան ապ րում և աշ խա
տում է փո ղոց նե րում 

•	Ե րե խան շա րու նա կա բար են
թարկ վում է ստո րաց ման և 
մե կու սաց ման 

•	Ե րե խային ա վե լի վատ են վե
րա բեր վում, քան ըն տա նի քի 
մյուս ե րե խա նե րին 

•	Ե րե խայի մոտ նկատ վում է 
ա նընդ հատ լար վա ծու թյուն/ 
դեպ րե սիվ վար քա գիծ

•	Հու զա կան վնա սի հան գեց
նող պատ ճառ նե րը ստա ցել 
են հա մա պա տաս խան ար
ձա գանք (օ րի նակ՝ խնա մո
ղը ա ջակ ցու թյուն է ստա ցել, 
փոխ վել է խնա մո ղը և այլն)

•	Բռ նու թյուն գոր ծադ րողն 
այլևս կապ չու նի ե րե խայի 
հետ
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•	Ան տես ման հետ ևան քով 
ա ռաջ ե կած լուրջ վնաս վածք 
կամ հի վան դու թյուն

•	Ծ նո ղա կան խնամ քի բա ցա
կա յու թյուն, ին չը ե րե խային 
են թար կում է նշա նա կա լի 
վնաս

•	Լ քում 

•	Հա մա պա տաս խան խնամ քի 
բա ցա կա յու թյուն/ հիմ ա րար 
կա րիք նե րը չեն բա վա րար
վում

•	Ծ նո ղա կան խնամ քի ժա մա
նա կա վոր բա ցա կա յու թյուն

•	Խ նա մո ղի կող մից ե րե խայի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րում 
հու զա կան կա պի բա ցա կա
յու թյուն 

•	Ե րե խայի սո ցի ա լա կան, Ի նք
նախ նամ քի հմ տու թյուն նե րը 
թույլ զար գա ցած են 

•	Ե րե խայի մոտ նկատ վում է 
•	Ե րե խան օգ տա գոր ծում է ալ

կո հոլ/թմ րա նյու թեր 
•	Ե րե խան հա ճախ տա նը չի 

գի շե րում

•	Ե րե խայի հիմ ա րար կա
րիք նե րը բա վա րար վում են 
հիմ ա կան խնա մո ղի կող
մից 

•	Ե րե խան ու նի սի րող և 
ա ջակ ցող հիմ ա կան խնա
մող 

•	Ե րե խայի մոտ մտա հո գու
թյան տե ղիք տվող վար քաձ
ևեր չեն նկատ վում 

•	Ե րե խան փոր ձել է ալ կո հոլ և 
թմ րա նյու թեր, սա կայն այլևս 
չի օգ տա գոր ծում 

 Ե թե խո սենք հա ջորդ հար ցի, դեպ քին ըն թացք տա լու մա սին, ա պա այս տեղ կա րե լի է ու ղ ղորդ վել հետ
ևյալ սկզ բուն քով.

 Դեպ քին ըն թացք է տր վում, ե թե 

• Ե րե խան գտն վում է ան մի ջա կան վտան գի ներ քո, նրա ի րա վունք նե րը ոտ նա հար վում են, կա րիք կա 
պաշտ պա նա կան մի ջամ տու թյուն ի րա կա նաց նե լու, 

• Ի լրում հրա տապ մի ջամ տու թյան՝ նաև եր կա րա ժամ կետ գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նա վոր ման և 
ի րա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն կա, 

• Ու շադ րու թյան ա ռանց քում կոնկ րետ դեպքն է, ան հա տա կան պատ մու թյու նը։

 Դեպ քին ըն թացք չի տր վում, ե թե 

• Ե րե խայի հիմ ա րար պա հանջ մունք նե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ կր թա կան, ա ռող ջա կան, սնն դի, բա վա
րար վում են ե րկ րում առ կա հա մընդ հա նուր կան խար գե լիչ ծա ռա յու թյուն նե րի մի ջո ցով կամ ե րե խայի 
խն դիր նե րը լու ծե լի են առ կա ըն թա ցա կար գե րի և ա ջակ ցու թյան մե խա նիզմ ե րի շր ջա նակ նե րում։ 

• Ի լրում, ե րե խայի խն դիր նե րի բնույ թը պա հան ջում է այլ տի պի ծա ռա յու թյուն։ Այդ դեպ քում խն դիրն 
ան մի ջա պես ու ղ ղորդ վում է հա մա պա տաս խան կա ռույ ցին։ 

• Ու շադ րու թյան ա ռանց քում սո ցի ա լա կան լայն խմ բի խն դիր ներն ե ն։

Ընդ հա նուր առ մամբ ե րե խա նե րին բռ նու թյու նից պաշտ պա նու թյան հա մա լիր ռազ մա վա րու թյու նը են
թադ րում է մի ջամ տու թյուն է կո լո գի ա կան մո դե լով, ին չը նշա նա կում է ազ դե ցու թյուն չորս հիմ ա կան մա
կար դակ նե րում (ո րոն ցից եր կու սը վեր ևում ար դեն ի սկ նշե ցինք)՝ ան հա տա կան, ըն տա նե կան, հա մայն
քային և հա սա րա կա կան։ Բա ցի այդ, այ սօր ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գե րի վե րա նայ ման 
կամ մշակ ման գոր ծըն թաց նե րում, ի լրում ե րե խայի պաշտ պա նու թյան տե սան կյու նից ար դյու նա վետ հա
մա կարգ ձևա վո րե լու գա ղա փա րի, փոր ձում են ա պա հո վել ա ռն վազն հետ ևյալ եր կու պայ ման նե րի առ կա
յու թյու նը՝  (1) հա սա նե լի ու թյու նը բռ նու թյան տե սան կյու նից ռիս կային բնակ չու թյա նը, (2) սահ մա նա փակ 
ռե սուրս նե րի ծախ սար դյու նա վետ օգ տա գոր ծում։ Հե տաքրք րա կան է նաև այն, որ խո սե լով գոր ծող հա
մա կար գե րի/ըն թա ցա կար գե րի ար դյու նա վե տու թյան մա սին՝ հե տա զո տող ներն ու ո րո շում կա յաց նող նե րը 
լա վա գույն փոր ձի օ րի նակ ներն ա ռանձ նաց նե լիս ա վե լի շատ կենտ րո նա նում են դրանց նա խագծ ման և 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի վրա, քան ու ղ ղա կի դրանց ազ դե ցու թյան գնա հատ ման։ 

Ըստ այդմ ա ռանձ նաց վում են հետ ևյալ հիմ ա կան մար տահ րա վեր ներն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
ո րոնք պետք է հաշ վի առ նել ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լուն ու ղղ ված ար դյու նա վետ մե
խա նիզմ մշա կե լիս և ի րա կա նաց նե լիս.

•  Կա րիք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի քար տե զագ րում. Ե թե հիմ ախն դի րը հա մա պա տաս խա նա բար 
չի ու սում ա սիր վել, հաշ վի չեն ա ռն վել մշա կու թային և սո ցի ա լա կան հա մա տեքս տով պայ մա նա վոր
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ված խն դիր նե րը, ա պա առ կա մե խա նիզ մը չի կա րող ար դյու նա վետ գոր ծել։
•  Են թա կա ռուց վածք ներ. Ա րդյո՞ք մշակ վող կամ ի րա կա նաց վող մե խա նիզ մը պա հան ջում է գոր ծող 

են թա կա ռուց վածք նե րի ը նդ լայ նում, թե՞ դրանց օգ տա գործ ման նոր մո դել է ա ռա ջար կում, ո ՞րն է 
տվյալ ըն թա ցա կար գով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րը հա մայն քի հա մար։

•  Կա րո ղու թյուն. Ա րդյո՞ք առ կա մարդ կային ռե սուրս նե րը տի րա պե տում են ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե
րի և կա րո ղու թյուն նե րի ե րե խային բռ նու թյու նից պաշտ պա նու թյան մա սին, ի նչ պե՞ս է ի րա կա նաց վե
լու նոր մո տե ցում ե րի ներդ րու մը հա մա կար գում։

•  Քա ղա քա կա նու թյուն. Ա ռա ջարկ վող մո դե լը ի նչ պե՞ս է փո խում գոր ծող օ րենսդ րա կան հա մա կար գը, 
ի նչ պի սի՞ մար տահ րա վեր ներ կա րող են ա ռաջ գալ օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի հետ ևան քով։

•  Հա մայն քային մաս նակ ցու թյուն. Ի նչ պի սի՞ն է հա մայն քի մաս նակ ցու թյու նը, ի նչ պի սի՞ հնա րա վո րու
թյուն ներ ու նի այն ո րո շում ե րի կա յաց մա նը մաս նակ ցե լու, ա րդյո՞ք մաս նակ ցու թյու նը նե րա ռա կան 
է հա մայն քում գոր ծող բո լոր դե րա կա տար նե րի տե սան կյու նից, ա րդյո՞ք հաշ վի են ա ռն ված նաև հա
մայն քի ա կն կա լիք նե րը։

•  Հա ղոր դակ ցու թյուն. Տար բեր մա կար դակ նե րի միջև հա ղոր դակ ցու թյան/ տե ղե կատ վու թյան փո
խանց ման ի նչ պի սի՞ ոճ է գոր ծում, ո ՞վ է պա տաս խա նա տու հա ղոր դակ ցու թյան ա պա հով ման հա մար։ 

• Ո րո շում ե րի կա յա ցում. Ի նչ պե՞ս են կա յաց վում ո րո շում ե րը, ու ՞մ կող մից59։

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ չկա մի այն պի սի մո տե ցում, ո րը կե րաշ խա վո րի նման ի րա վի ճա կում 
հայտն ված բո լոր ըն տա նիք նե րի հետ աշ խա տան քի ար դյու նա վետ կամ ցան կա լի ել քը։ Տար բեր ե րկր նե
րի պրակ տի կա յում առ կա փոր ձե րը, ձևա վոր ված ըն թա ցա կար գե րի ար դյու նա վե տու թյու նը ու ղ ղա կի ո րեն 
կախ ված են այն հան գա ման քից, թե դրան ցում որ քա նով են ար տա ցոլ ված մշա կու թային, հա մայն քային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որ քա նով է ը նտր ված մո տե ցու մը՝ հիմ ված փաս տե րի վրա։ Դրա հետ մի ա
սին վեր ջին շր ջա նում հե տա զո տող նե րը նշում են ար դյու նա վետ մո տե ցում ե րի հետ ևյալ հիմ ա կան բնու
թագ րիչ նե րը՝

 Մի ջամ տու թյան հիմ քում պետք է լի նի փո փո խու թյուն նե րի տե սու թյու նը. Ար դյու նա վետ ըն թա ցա կար գը 
պետք է ու նե նա հս տակ տրա մա բա նա կան շղ թա, որ տեղ սահ ման ված են հիմ ախն դի րը, դրանց հա մա
տեքս տը, նշ ված են չա փե լի նպա տակ նե րը և տր ված է մի ջամ տու թյան ըն թա ցա կար գը՝ քայլ առ քայլ։  

Ար դյու նա վետ գոր ծող կան խար գել ման ծրագ րե րի հիմ քում ծնողե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ամ
րապն դում է, ին չը նշա նա կում է, որ ըն թա ցա կար գում պետք է հս տա կո րեն նշ ված լի նեն մի ջամ տու թյան 
ըն թաց քում ծնո ղի, ե րե խայի և ըն տա նի քի դե րերն ու պար տա կա նու թյուն նե րը (Portwood, 2006)։

Լ րա ցու ցիչ մաս նա գի տաց ված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում. Ար դյու նա վետ գոր ծող են այն հա մա
կար գե րը, ո րոնք բնակ չու թյանն ա ռա ջար կում են ե րե խայի և ըն տա նի քի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման, 
ա ռող ջա պա հա կան, ծնո ղա կան կր թու թյան ծրագ րեր, ը նդ ո րում պետք է դրանց հա մա տեքս տում գոր ծի 
« տու նայ ցե րի» ի րա կա նաց ման հս տակ հա մա կարգ։ Նման ծրագ րե րը նա խա տես վում են բարդ, հա մա
լիր խն դիր ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի հա մար (MacMillan, Wathen, Barlow, Fergusson, Leventhal, & Taussig, 
2009) ։ 

Բռ նու թյան են թարկ ված կամ նման ռիս կի ներ քո գտն վող ե րե խայի ան վտան գու թյան և պաշտ պա նու
թյան կազ մա կերպ ման հա մար ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային հա մա կար գե րում ա ռն վազն հետ
ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է հս տա կո րեն սահ ման ված լի նեն (1) դեպ քե րի հայտ նա բե րում և վաղ մի
ջամ տու թյուն, (2) բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խա նե րին և նրանց ըն տա նիք նե րին շա րու նա կա կան ա ջակ
ցու թյան տրա մադ րում, (3) կրկ նա կի բռ նու թյան կան խար գե լում։ 

Հիմ վե լով վե րոն շյա լի վրա՝ բռ նու թյան դեպ քե րին ար ձա գան քող ցան կա լի ըն թա ցա կար գը պետք է 
ա պա հո վի շա հա ռու ի հա մար հետ ևյալ ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րու մը. 

59 Daro, D.; Barringer, E; and English, B. Key trends in prevention: Report for the National Quality Improvement Center on 
Early Childhood. Washington, DC: Center for the Study of Social Policy, National Quality Improvement Center on Early 
Childhood, 2009. 

7 Տե՛ս նույն տեղում։ 
8 Responding the child abuse and neglect; https://www.childwelfare.gov/responding/  
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1. Ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քի հա ղոր դում. Ծա ռա յու թյուն նե րը ստա նում են հա ղոր դում և 
ար ձա գան քում են ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քե րին։ Սա վե րա բե րում է բո լոր ներգ րավ
ված կող մե րին՝ մաս նա գետ նե րից մինչև քա ղա քա ցի ներ ու ա ռան ձին պա տաս խա նա տու ծա ռա յու
թյուն ներ։

Մի շարք Ա րևմ տյան ե րկր նե րում ցան կա ցած ան ձ սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ կա րող է տե ղե
կաց նել ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյամբ զբաղ վող սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյա նը կամ ոս տի կա նու թյա
նը ըն տա նի քում ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քի կամ դրա առ թիվ կաս կա ծի մա սին: Նման 
հայ տա րա րու թյուն նե րը հա մար վում են ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րին ներ կա յաց վող պար տա դիր պա հանջ 
հատ կա պես բժիշկ նե րի, ման կա վարժ նե րի, մար զիչ նե րի, դաս տի ա րակ նե րի և ե րե խա նե րի հետ ա ռնչ
վող այլ մաս նա գետ նե րի դեպ քում։ Հա ղոր դու մը60 կա րե լի է ի րա կա նաց նել հե ռա խո սով, փոս տով կամ 
ձևա կեր պել ան մի ջա կա նո րեն հա մա պա տաս խան հաս տա տու թյու նում (դեպ քի ար ձա նագ րու մից հե տո 
ոչ ու շ, քան 24 ժամ վա ըն թաց քում):

2.  Դեպ քի գրան ցում, գնա հա տում և ու սում ա սի րու թյուն. Դեպ քի գրան ցու մը նե րա ռում է դեպ քի նույ
նա կա նա ցու մը՝ հե տա գա մի ջամ տու թյան կա րի քի տե սան կյու նից։ Ու սում ա սի րու թյու նը են թադ րում 
է պար զել՝ ա րդյո՞ք ե րե խան կրել է վնաս կամ ե ղել է վնաս վե լու ռիս կի ներ քո։ Գնա հատ ման շր ջա
նակ նե րում մաս նա գե տի կող մից սահ ման վում է ռիս կայ նու թյան և ան վտան գու թյան մա կար դա կը, 
ըն տա նի քի ու ժեղ կող մերն ու ե րե խայի խնամ քի տե սան կյու նից առ կա կա րիք նե րը։ Սո վո րա բար այս 
ծա ռա յու թյուն նե րը մա տուց վում են բազ մա մաս նա գի տա կան թի մե րի կող մից հա մա գոր ծակ ցային 
աշ խա տան քի մի ջո ցով՝ ներգ րա վե լով պե տա կան և ոչ պե տա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե
րին։

3.  Դեպ քի վա րում. Մի ջամ տու թյուն նե րը կա րող են պա հան ջել դեպ քի վար ման կի րա ռում ի նչ պես նախ
նա կան գնա հատ ման ու ու սում ա սի րու թյան փու լում, այն պես էլ դեպ քի նույ նա կա նա ցու մից հետ։ 
Դեպ քի վա րու մը նե րա ռում է աշ խա տանք ըն տա նի քի հետ նպա տակ նե րի, դրանց հաս նե լու քայ լե րի, 
ծա ռա յու թյուն նե րը ըն տա նի քի և ե րե խայի կա րիք նե րի շուր ջը հա մախմ բե լու, ա ռա ջըն թա ցի մո նի թո
րին գի  մի ջոց նե րով։

4.  Բու ժում և կա րի քա հեն խնամք. Ա սե լով կա րի քա հեն խնամք՝ նկա տի ու նենք, որ գոր ծըն թա ցում 
ներգ րավ ված բո լոր կող մե րը, այդ թվում ե րե խան, ծնո ղը և մաս նա գետ նե րը, պետք է հաս կա նան բռ
նու թյան տրավ մայի հնա րա վոր ազ դե ցու թյան և հետ ևանք նե րի մա սին։ Ի նչ վե րա բե րում է մաս նա
գետ նե րին, նրանք պետք է հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ ու նե նան տրավ մայի հետ աշ խա տան քի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ե րկ րոր դային տրավ մայի բա ցառ ման վե րա բե րյալ։

 Վե րոն շյալ նե րը ծա ռա յու թյուն նե րի և ա ջակ ցու թյան մի ջոց նե րի այն նվա զա գույն զամ բյուղն են, ո րը թույլ 
կտա բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի պաշտ պա նու թյունն ա վե լի ար դյու նա վետ կազ մա կեր պել (Stepelton, 
McIntosh, & Corrington, 2010)։ 

Մի ջազ գային լա վա գույն պրակ տի կա յում, բա վա կա նին տա րած ված պրակ տի կա  է պաշտ պա նու թյան 
հիմ ա կան ըն թա ցա կար գին զու գա հեռ ու նե նալ նաև ա րագ ար ձա գանք ման մե խա նիզմ եր հա տուկ դեպ
քե րի հա մար։ 

Այն ըն տա նիք նե րում, որ տեղ բռ նու թյու նը սո վո րա կան եր ևույթ է, ճգ նա ժա մի պա հին ծնող նե րը հա ճախ 
են ու ժ և սպառ նա լիք կի րա ռում ա մե նից մոտ գտն վող նե րի՝ ի րենց ե րե խա նե րի նկատ մամբ: Ը նդ ո րում, 
ի րա կա նաց րած գոր ծո ղու թյան գի տակ ցու թյու նը գա լիս  է մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ  լսում են ցա վից ճչա
ցող ե րե խայի ձայ նը: Սա գա լիս է վկայե լու, որ ծնող նե րը ևս  ու նեն օգ նու թյան կա րիք, քա նի որ դժ վա րա
նում են կա ռա վա րել ի րենց զայ րույ թը, ագ րե սի ան, հույ զե րը, վար քը, սա կայն կա՛մ չգի տեն՝ ո ՞ւր դի մել, կա՛մ 
վա խե նում են խա րան վե լուց և քն նա դատ վե լուց, կա՛մ էլ ի րենց հան դեպ ծայ րա հեղ քայ լե րի կի րա ռու մից 

60 Դեպքի մասին հաղորդողները պաշտպանություն և իրավական երաշխիքներ են ստանում՝ համաձայն ազգային 
օրենսդրության նորմերին։ Ազգային օրենսդրությամբ նաև սանկցիաներ են սահմանվում դեպքի մասին հաղորդում 
չտված անձանց համար։
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(այլ խոս քով, վա խե նում են, որ ե րե խա նե րին կխ լեն ի րեն ցից):  Եվ մի այն հա մա լիր մո տե ցու մը  կա րող է 
ար դյու նա վետ լի նել, ո րը՝ որ պես շա հա ռու, թի րա խա վո րում է և՛ ե րե խային, և՛ ըն տա նի քին.

ա) ե թե մո տե ցու մը մաս նա գի տա կան է, ի սկ մաս նա գի տա կան մո տե ցու մը « հա վա տում է», որ մար դիկ 
ու նակ են փոխ վե լու (ե թե ի րենց հաս կա նան և քա ջա լե րեն), 

բ)  հնա րա վոր է մտա ծել այն մա սին, թե օգ նու թյան և մի ջամ տու թյան ի նչ պի սի՞ ձևեր պետք է ա ռա ջար
կել` փո խե լու հա մար բռ նա ցող ծնող նե րի վար քը: Ե թե բռ նա ցող ծնող նե րի կամ խնա մող նե րի մա սին 
մենք մտա ծենք այն պես, որ նրանք էլ «յու րա տե սակ զո հեր» են, որ հայտն վել են «բռ նու թյան ոս տայ
նում», մի տե սակ գե րի են դար ձել ա նօգ նա կան փոք րիկ նե րի հան դեպ ի րենց իշ խա նու թյու նը կի րա
ռե լու գայ թակ ղու թյա նը և կամ պար զա պես ան զոր են թո թափ վե լու սե փա կան խն դիր նե րի ճն շու մից, 
ա պա հա վա նա բար կգտն վեն այն ոչ ստան դարտ մե խա նիզմ ե րը, ո րոնք թույլ կտան կոնկ րետ դեպ
քի հա մար կոնկ րետ լու ծում եր և ու ղ ղոր դում եր գտ նել: 
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 ԹԵ ՄԱ 2. Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆՆ ՈՒ ՂՂ ՎԱԾ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ 
ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏԸ 

Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քե րը կան խար գե լե լու կամ հա մա պա տաս խան ար ձա գանք 
ցու ցա բե րե լու տե սան կյու նից տվյալ պե տու թյու նում առ կա ի րա վա կան, օ րենսդ րա կան կա նո նա կար գում
նե րը հս կա յա կան նշա նա կու թյուն ու նեն։ Նման կա նո նա կար գում ե րի ըն թա ցա կար գային հս տա կու թյունն 
ու ի րա վուն քա հե նու թյու նը այն հան գա մանք ներն են, ո րոնք կա րող են հիմք հան դի սա նալ մշա կու թային ու 
սո ցի ա լա կան նոր մե րով պայ մա նա վոր ված ոչ ըն դու նե լի վար քի և ըն կա լում ե րի փո փո խու թյան հա մար։ Ոչ 
ըն դու նե լի կամ բռ նի վար քը ի րա վա կան տե սան կյու նից պատ ժե լի դարձ նե լով՝ պե տու թյու նը իր հա սա րա
կու թյա նը ու ղերձ է հղում առ այն, որ դա մեր ժե լի է։ 

Բռ նու թյուն ներ պա րու նա կող վար քի նկատ մամբ պե տու թյուն նե րը տար բեր մո տե ցում եր ու նեն։ Կա րող 
է ան հա վա նա կան թվալ, սա կայն ներ կա յումս էլ բազ մա թիվ ե րկր ներ կան, ո րոնք ի րա վա կան տե սան կյու
նից չեն ա պա հո վում ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու նը ֆի զի կա կան պա տիժ նե րից կամ ծնող նե րի/խ նա մող
նե րի ան տե սու մից։ Միև նույն ժա մա նակ, հիմ վե լով մի ջազ գային փոր ձի վրա, պետք է նկա տի ու նե նալ, 
որ բռ նու թյան ի րա վա կան կա նո նա կար գու մը, սկզբ նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում բարձ րաց նում է բա
ցա հայտ ված/ար ձա նագր ված դեպ քե րի քա նա կը՝ դրա նով ստեղ ծե լով միֆ առ այն, որ բռ նու թյան դեպ քե րը 
շա տա ցել են, այ նինչ պար զա պես գրանց վում են դեպ քեր, որ մինչ այդ չէ ին գրանց վում61։

 Հարկ է նշել, որ թեև « պատ ժից վա խի» հա մա տեքս տում օ րենք նե րի կի րար կում է ա կան ազ դե ցու թյուն 
է ու նե նում, սա կայն ըն կա լում ե րի մա յուն փո փո խու թյուն նե րը շատ եր կար գոր ծըն թաց ներ ե ն62։ 

Ե րե խայի՝ բռ նու թյու նից պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը ՀՀու մ սահ ման վում է մի ջազ գային փաս տաթղ
թե րով և տե ղա կան օ րենսդ րու թյամբ։ Ը ստ է ու թյան՝ կա նո նա կար գում ե րը սահ ման ված են ՄԱԿի՝ Ե րե
խա նե րի ի րա վունք նե րի կոն վեն ցի այի շուրջ։ 

Ե՛վ ը ստ ՄԱԿի՝ Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին կոն վեն ցի այի, և՛ «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի, ե րե խա է հա մար վում 18 տա րին չլ րա ցած յու րա քան չյուր ոք, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ 
նա օ րեն քով սահ ման ված կար գով գոր ծու նա կու թյուն է ձեռք բե րել կամ գոր ծու նակ է ճա նաչ վել ա վե լի վաղ:

 Կոն վեն ցի այի ըն դու նու մը է ա կան փո փո խու թյուն բե րեց ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
ո լոր տում՝ ե րե խային դի տե լով ու ղ ղա կի ո րեն որ պես ի րա վուն քի սուբյեկտ և կար ծես թե մատ նան շե լով այն 
պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնք պետք է ա պա հով վեն պե տու թյուն նե րի կող մից ե րե խա նե րի նե րու ժի 
բա ցա հայտ ման և ի րաց ման գոր ծըն թաց նե րը  կա տա րե լու հա մար։ Ա հա ին չու պե տու թյուն նե րի կող մից 
Կոն վեն ցի այի վա վե րա ցու մը թույլ է տա լիս հու սալ, որ այն ըն դու նող ե րկ րի ե րե խա նե րը կօգտ վեն այն բո
լոր ի րա վունք նե րից, ո րոնք բխում են դրա պա հանջ նե րից: 

Չ նա յած ու ղ ղա կի ո րեն Կոն վեն ցի այի Հոդ ված 19ն է ան դրա դառ նում և ամ րագ րում ե րե խայի՝ բռ նու թյու
նից պաշտ պան ված լի նե լու ի րա վուն քը՝ դրա հետ մի ա սին ը նդ գծե լով նաև մաս նա կից պե տու թյուն նե րի՝ 
ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու գոր ծըն թա ցում կան խար գե լիչ և պաշտ պա նա կան մի ջոց
ներ ձեռ նար կե լու ու կի րա ռե լու պար տա վո րու թյու նը, սա կայն Կոն վեն ցի այի այլ հոդ ված ներ ևս ա ռնչ վում 
են այդ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյա նը։ Ը ստ է ու թյան, հոդ ված 19ը հաս տա տում է ե րե խա նե րի ար ժա
նա պատ վու թյան նկատ մամբ հար գան քի, ֆի զի կա կան ու ան ձնա կան զար գաց ման ամ բող ջա կա նու թյան 
ի րա վունքն ան կախ հան գա մանք նե րից, այ սինքն այն մի ջա վայ րից, որ տեղ ի րա կա նաց վել է բռ նա րար քը ու 
դրա պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Ի սկ Կոն վեն ցի այի հա րա կից հոդ ված նե րը (Հոդ ված ներ 3, 6, 
18, 24.3, 34, 35, 36, 37, 38) ան դրա դառ նում են այն հնա րա վոր ի րա վի ճակ նե րին ու վար քաձ ևե րին, ո րոնք 
կա րող են հան գեց նել ե րե խայի նկատ մամբ բռ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի կի րառ ման63։ Ը ստ այդմ՝ Կոն վեն ցի
այի ով սահ ման ված դրույթ նե րը պետք է հաս կա նալ ամ բող ջու թյան մեջ՝ որ պես ե րե խայի կյան քի ու զար

61 Ի դեպ, այդպես տեղի ունեցավ նաև Հայաստանում, «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում 
բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» 
ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո։

62 Changing cultural and social norms supportive of violent behaviour. (Series of briefings on violence prevention: the 
evidence), WHO, 2009; https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/norms.pdf 

63 «Երեխայի իրավունքների մասին» Կոնվենցիայի կիրառման ձեռնարկ, ամբողջովին վերանայված հրատարակում, 
Ռաշել Հոջկին, Փիթեր Նյուվել, ՅՈՒՆԻՍԵՖ, 2002
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գաց ման ի րա վուն քի մաս, և դի տար կել ե րե խայի լա վա գույն շա հի սկզ բուն քի ի րաց ման հա մա տեքս տում։ 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին Կոն վեն ցի ա (1989/ Նյու Յորք), Հոդ ված 19

1. Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը ձեռ նար կում են ան հրա ժեշտ բո լոր օ րենսդ րա կան, վար չա կան, սո
ցի ա լա կան և կր թա կան մի ջոց նե րը՝ պաշտ պա նե լու ե րե խային ծնող նե րի, օ րի նա կան խնա մա կալ
նե րի կամ ե րե խայի մա սին հոգ տա նող ցան կա ցած այլ ան ձի կող մից ֆի զի կա կան կամ հո գե կան 
բռ նու թյան բո լոր ձևե րից, վի րա վո րան քից կամ չա րա շա հու մից, հո գա տա րու թյան բա ցա կա յու
թյու նից կամ ա նու շադ րու թյու նից, կո պիտ վե րա բեր մուն քից կամ շա հա գոր ծու մից, նե րա ռյալ սե
ռա կան չա րա շա հու մը:

2. Պաշտ պա նու թյան այդ պի սի մի ջոց ներն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նե րա ռում են սո ցի ա լա կան 
ծրագ րե րի մշակ ման ար դյու նա վետ ըն թա ցա կար գեր՝ նպա տակ ու նե նա լով ան հրա ժեշտ ա ջակ
ցու թյուն տրա մադ րել ե րե խային և այն ան ձանց, ով քեր հոգ են տա նում նրա մա սին, ի նչ պես նաև 
ե րե խայի նկատ մամբ դա ժան վե րա բեր մուն քի՝ վե րը նշ ված դեպ քե րը կան խար գե լե լու և բա ցա
հայ տե լու, դրանց մա սին տե ղե կաց նե լու, քն նարկ ման հանձ նե լու, հե տաքն նե լու, բու ժե լու և այդ 
առ թիվ հե տա գա մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու այլ ձևե րի ի րա կա նաց ման, այդ թվում՝ ը ստ ան հրա ժեշ
տու թյան դա տա կան գործ հա րու ցե լու հա մար:

Ե րե խան, պայ մա նա վոր ված իր զար գաց ման կա րիք նե րով ու դրանք ի նք նու րույն բա վա րա րե լու խն
դիր նե րով, սե փա կան պաշտ պա նու թյունն ամ բող ջու թյամբ ի րաց նել չի կա րող, ի սկ սո ցի ա լա կան նոր մե րը, 
ո րոնց մի ջո ցով կար գա վոր վում է մարդ կանց վար քը, տար բեր հա սա րա կու թյուն նե րում տար բեր ե ն։ Մի
այն հա տու կենտ նոր մեր կան, ո րոնց կա րե լի է հան դի պել ա ռանց բա ցա ռու թյան բո լոր հա սա րա կու թյուն
նե րում: Դրան ցից մեկն այն է, որ բո լոր մար դիկ հա մա ձայն են, որ ե րե խա նե րը խնամ քի կա րիք ու նեն: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով բազ մա թիվ պե տու թյուն նե րի կող մից այս դրույթն ամ րագր վում է որ պես օ րի նա կան 
պա հանջ ի նչ պես ե րե խայի խնա մա կալ նե րի/ծ նող նե րի հա մար, այն պես էլ ե րե խայի խնամ քի ու պաշտ պա
նու թյան հա մար պա տաս խա նա տու այլ պե տա կան ու ոչ պե տա կան կա ռույց նե րի և, ի վեր ջո, նաև պե տու
թյան՝ որ պես ի րա վունք նե րի ի րաց ման հիմ ա կան ե րաշ խա վո րի նկատ մամբ։ 

Ի րա վա կան հիմ քե րի մա սին խո սե լիս շատ կար ևոր է ան դրա դառ նալ այն հան գա ման քին, թե առ կա 
կար գա վո րում երն ու սահ մա նում ե րը որ քա նով են մի կող մից թույլ տա լիս սահ մա նել ե րե խա նե րի հան
դեպ դա ժան վե րա բեր մուն քի հնա րա վո րինս լայն սպեկտ րը, և ե րկ րորդ, որ քա նով են տվյալ սահ մա նում ե
րը թույլ տա լիս նույ նա կա նաց նել ե րե խայի նկատ մամբ կի րառ ված գոր ծո ղու թյու նը՝ որ պես բռ նու թյուն՝ ը ստ 
այդմ նա խա տե սե լով դրանց ար ձա գանք ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ, օ րի նակ՝ «ե րե խայի հան դեպ 
ան փու թու թյուն», « նե ղաց ված ե րե խա», «ո րո շա կի հնա րա վո րու թյուն նե րից զրկ ված ե րե խա», « կա րի քա վոր 
ե րե խա» և « պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նե ցող ե րե խա»: 

Ե րե խան հա մար վում  է  բռ նու թյան կամ դա ժա նու թյան զոհ,  ե թե  նա  լր ջո րեն վնաս ված է  կամ 
ա կն հայ տո րեն գտն վում է  նման ռիս կե րի ներ քո: Սա կայն, թե ո րն է ռիս կի նույ նա կա նաց ման սահ մա նը, 
դեռևս մում է հար ցա կան։  Ա հա թե ին չու ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նա րարք նե րը (հատ կա պես սե ռա կան 
ո տնձ գու թյան) մե ծա մա սամբ մում են չպարզ ված կամ չպատժ ված, քա նի որ ա րար քը դժ վար ա պա ցու ցե
լի է, ի սկ ե րե խան տու ժում է թե՛ իր հան դեպ տե ղի ու նե ցա ծի, թե՛ բա րո յա կան վնա սի պատ ճա ռով: 

Տե ղա կան օ րենսդ րու թյան ան դրա դառ նա լիս կար ևոր է նշել, որ 2015թ.ի սահ մա նադ րա կան փո փո խու
թյուն նե րի ար դյուն քում ա ռա ջին ան գամ սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում ը նդ գծ վեց ե րե խայի ի րա վունք
նե րի կար ևո րու թյու նը։ Նշ ված դրույթ նե րից ե րե խային բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու հա մա տեքս տում 
կար ևոր է նշել ե րե խայի շա հե րի ա ռաջ նա հեր թու թյան սկզ բուն քի և պե տու թյան՝ ե րե խայի ան հա տա կա
նու թյան լի ա կա տար և բազ մա կող մա նի զար գաց ման հա մար բա րեն պաստ պայ ման ներ ստեղ ծե լու պար
տա վո րու թյան հան գա մանք նե րի սահ մա նու մը64։ 

Օ րենսգր քե րի մա կար դա կում բռ նու թյու նից պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի հա մա տեքս տում պետք է 
նշել Ըն տա նե կան, Քրե ա կան և Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենս գիր քը։ 

Վար չա կան ի րա վա խախ տում ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ հիմ ա կա նում ան դրա դարձ է կա
տար վում ե րե խայի ան տես մա նը՝ նշե լով ծնող նե րի կող մից ե րե խայի խնամ քից չա րամ տո րեն խու սա փե լու 

64 Պետրոսյան, Երեխաների իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
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(Հոդ ված 178.1) հան գա ման քը՝ մա ցած դեպ քե րում հղում տա լով ««Ըն տա նի քում բռ նու թյան կան խար գել
ման, ըն տա նի քում բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նու թյան և ըն տա նի քում հա մե րաշ խու թյան 
վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի ա ռան ձին դրույթ նե րին, ո րոնք վե րա բե րում են բռ նա րարք ի րա կա
նաց րած ան ձի նկատ մամբ սանկ ցի ա նե րի կի րառ մա նը։

ՀՀ Ըն տա նե կան օ րենս գիրք 

Ե րե խայի պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, Հոդ ված  43

1.  Ե րե խան ու նի իր ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վունք։ 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նում են ծնող նե րը 
(օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը), ի սկ սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մար մի նը։ 

2. Ե րե խան ու նի իր ծնող նե րի (օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի) չա րա շա հում ե րից պաշտ
պան վե լու ի րա վունք։ 

Ե րե խայի ի րա վունք նե րի և շա հե րի խախտ ման դեպ քում (ը նդ ո րում՝ ծնող նե րի կամ նրան ցից մե
կի կող մից ե րե խային դաս տի ա րա կե լու, կր թու թյան տա լու պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու կամ ոչ 
պատ շաճ կա տա րե լու կամ ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը չա րա շա հե լու դեպ քե րում) ե րե խան ի րա վունք ու
նի պաշտ պա նու թյան հա մար ի նք նու րույն դի մե լու խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին:

3.  Պաշ տո նա տար ան ձինք և այլ քա ղա քա ցի ներ, ո րոնց հայտ նի են դար ձել ե րե խայի կյան քին 
և ա ռող ջու թյա նը սպառ նա լու, նրա ի րա վունք նե րի և շա հե րի խախ տում ե րի դեպ քեր, այդ 
մա սին պետք է հայտ նեն ե րե խայի փաս տա ցի գտն վե լու վայ րի խնա մա կա լու թյան և հո գա
բար ձու թյան մար մին: 

Ն ման տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լուն պես խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը պետք է 
ձեռ նար կի ե րե խայի ի րա վունք նե րի և շա հե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ։

ՀՀ Ըն տա նե կան օ րենսգր քում բռ նու թյու նից ե րե խային պաշտ պա նու թյան հա մա տեքս տում կա րե լի է 
ը նդ գծել մի քա նի հոդ ված ներ, մաս նա վո րա պես Հոդ ված 51, 52, 53 և 59: Ըն տա նե կան օ րենսգր քի դրույթ
նե րը բռ նու թյու նից պաշտ պա նու թյան տե սան կյու նից կար ևոր են այն քա նով, որ դրանք փոր ձում են սահ
մա նա զա տում դնել ե րե խայի և ծնող նե րի ի րա վունք նե րի միջև՝ ը նդ գծե լով ծնո ղի՝ ե րե խայի նկատ մամբ 
ու նե ցած ի րա վունք նե րի շր ջա նա կը։ Ը ստ այդմ ցույց է տր վում գոր ծո ղու թյուն նե րի այն շր ջա նա կը, ո րոնց 
ի րա կա նա ցու մը ծնո ղի կամ խնա մա կա լի կող մից ոտ նա հա րում է ե րե խայի ի րա վունք ներն ու շա հե րը, հետ
ևա բար ա նըն դու նե լի է։ Վե րոն շյալ հոդ ված նե րում այս պի սով ամ րագր ված է հետ ևյա լը, որ.

• Ե րե խայի ծնո ղը/օ րի նա կան խնա մա կա լը նրա ի րա վունք նե րի ու շա հե րի ա ռաջ նային պա տաս խա
նա տուն է, ի սկ ե րե խա նե րի ամ բող ջա կան զար գա ցում ա պա հո վե լը՝ ծնո ղի պար տա կա նու թյու նը,

• Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րը չեն կա րող ի րա կա նաց վել ե րե խա նե րի շա հե րին հա կա ռակ, քա նի որ 
ե րե խայի շա հը ծնող նե րի հիմ ա կան հո գա ծու թյան ա ռար կան է,

• Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում պետք է բա ցառ վի ե րե խայի ֆի զի կա կան և 
հո գե կան ա ռող ջու թյա նը, նրա բա րո յա կան զար գաց մա նը վնա սող որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կամ դրա 
բա ցա կա յու թյու նը։ 

• Ե րե խա նե րի դաս տի ա րա կու թյան ե ղա նակ նե րը պետք է բա ցա ռեն նրանց նկատ մամբ քա մահ րա
կան, դա ժան, կո պիտ, մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը նսե մաց նող վե րա բեր մուն քը, վի րա վո
րան քը կամ շա հա գոր ծու մը։



Բռ նություն նե րից ե րե խա նե րի պաշտ պա նության հա մա կարգ ված կազ մա կեր պու մը 77

ՀՀ Ըն տա նե կան օ րենս գիրք

Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րից զր կե լը, Հոդ ված 59
1. Ե րե խայի կեն սա կան շա հերն ա պա հո վե լու նպա տա կով ծնող նե րը կամ նրան ցից մե կը կա րող են 

զրկ վել ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից, ե թե նրանք`
1) մեկ տա րի ա նընդ մեջ չա րամ տո րեն խու սա փում են ծնո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա

տա րե լուց, այդ թվում` ա լի մենտ վճա րե լուց.
2) չեն փո խում ի րենց վար քա գի ծը ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման մա սին դա տա

րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո` վեց ա մս վա ըն թաց քում.
3)  ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի հրա ժար վում են վերց նել ի րենց ե րե խային ծնն դատ նից կամ բժշ

կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րից.
4)  մեկ տա րի ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի հրա ժար վում են վերց նել ի րենց ե րե խային դաս տի ա

րակ չա կան, բնակ չու թյան սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան կամ նմա նա տիպ այլ հաս տա տու
թյուն նե րից.

5) չա րա շա հում են ի րենց ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը, այդ թվում` ի րենց վար քագ ծով վնա սա կար 
ազ դե ցու թյուն են գոր ծում ե րե խայի վրա.

6)  տա ռա պում են քրո նիկ ալ կո հո լա մո լու թյամբ, թմ րա մո լու թյամբ կամ թու նա մո լու թյամբ.
7)  տա ռա պում են քրո նիկ հո գե կան հի վան դու թյուն նե րով, ո րոնց ցան կը սահ մա նում է Հա յաս

տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը.
8)  դա ժա նա բար են վար վում ե րե խայի հետ, մաս նա վո րա պես` 

ա. պար բե րա բար այն պի սի ֆի զի կա կան բռ նու թյուն են գոր ծադ րում նրա նկատ մամբ, ո րը 
չի պա րու նա կում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրե ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված 
հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ,

բ.  պար բե րա բար հո գե բա նա կան բռ նու թյուն են գոր ծադ րում նրա նկատ մամբ, այն է` դի տա վո
րու թյամբ հո գե կան ու ժեղ տա ռա պանք պատ ճա ռե լը, այդ թվում` ֆի զի կա կան, սե ռա կան բռ
նու թյուն գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քը, ար ժա նա պատ վու թյան պար բե րա կան նվաս տա ցու մը:

2.  Ծնո ղը զրկ վում է ծնո ղա կան ի րա վունք նե րից, ե թե դա տա պարտ վել է իր ե րե խայի դեմ ու ղղ ված դի
տա վո րյալ հան ցա գոր ծու թյան հա մար:

Ըն տա նե կան օ րենսգր քում նա խա տես վում են ի նչ պես ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի զր կե լու, այն պես էլ 
ծնո ղա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման պայ ման նե րը65։ 

Երբ խո սում ե նք բռ նու թյան այն տա րա տե սակ նե րի մա սին, ո րոնք օ րեն քով պատ ժե լի են, պետք է ան
դրա դառ նալ Քրե ա կան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րին։ Մաս նա վո րա պես դրանք ա ռանձ
նաց վում են ը ստ մի քա նի հիմ ա կան խմ բե րի՝

•  Կյան քի և ա ռող ջու թյան դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ. սպա նու թյու նը, այդ թվում մոր կող մից 
նո րա ծին ե րե խայի սպա նու թյու նը, ի նք նաս պա նու թյան հասց նե լը կամ հա կե լը, դի տա վո րու թյամբ 
ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լը, ծե ծը, խոշ տան գու մը, սե ռա վա րակ նե րով վա րա կե լը (այդ թվում 
ՄԻ ԱՎ), ան ձին իր հա մա ձայ նու թյամբ բժշ կա կան կամ գի տա կան փոր ձե րի են թար կե լը, կյան քի հա
մար վտան գա վոր դրու թյան մեջ թող նե լը, 

• Ան ձի ա զա տու թյան, պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ՝ առ
ևան գու մը, թրա ֆի քին գը կամ շա հա գոր ծու մը, ա զա տու թյու նից ա պօ րի նի զր կե լը, սե ռա կան բնույ թի 
և ա նա ռա կա բա րո գոր ծո ղու թյուն նե րը, բռ նա բա րու թյու նը, 

• Ըն տա նի քի և ե րե խայի շա հե րի դեմ ու ղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը. ան չա փա հա սին հան ցան
քի կա տար մա նը ներգ րա վե լը, ե րե խային պոռն կու թյան կամ պոռն կագ րա կան բնույ թի նյու թեր կամ 
ա ռար կա ներ պատ րաս տե լու հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լուն ներգ րա վե լը կամ դրան 
նպաս տե լը, ո գե լից խմիչք նե րի օգ տա գործ մա նը, ու ժեղ ներ գոր ծող կամ այլ թմ րեց նող նյու թե րի ոչ 
բժշ կա կան օգ տա գործ մա նը, թա փա ռաշր ջի կու թյա նը ներգ րա վե լը, դրանց հա կե լը կամ մու րաց կա

65 Ավելի մանրամասն Տե՛ս ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք։
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նու թյան հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լուն ներգ րա վե լը, ե րե խային դաս տի ա րա կե լու 
պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լը կամ ե րե խային պա հե լուց չա րամ տո րեն խու սա փե լը, ան չա փա հա
սին հան ցան քի կա տար մա նը ներգ րա վե լը, ե րե խայի կյան քի ան վտան գու թյան ա պա հով ման կամ 
ա ռող ջու թյան պահ պան ման պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լը, խնա
մա կա լի կամ հո գա բար ձու ի ի րա վունք նե րը չա րա շա հե լը, ծնո ղի կող մից ե րե խային կամ տաս նութ 
տա րին լրա ցած ա նաշ խա տու նակ զա վա կին դա տա րա նի վճ ռով ապ րուս տի մի ջոց ներ վճա րե լուց 
ե րեք ամ սից ա վե լի չա րամ տո րեն խու սա փե լը, վաշ խա ռու թյու նը, պա տանդ վերց նե լը, վարձ կա նու
թյու նը։

 Փաս տա ցի ստաց վում է, որ գրե թե ամ բող ջու թյամբ ծածկ վում է բռ նու թյուն պա րու նա կող ա րարք նե
րի շր ջա նա կի ներ կա յա ցու մը. այս տեղ ամ բողջ խն դիրն այն է, թե որ քա նով են տվյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար սահ ման ված պա տիժ նե րը հա մա պա տաս խան բռ նա րար քի բնույ թին և որ քա նով 
կա րող են մի կող մից զս պող դեր կա տա րել, ի սկ մյուս կող մից՝ ստեղ ծել հա մա պա տաս խան պատ ժի հա
մար պայ ման ներ։ 

Ի լրում Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին օ րեն քի՝ 2018 թվա կա նի  հուն վա րի 31ից ու ժի մեջ մտած 
«Ըն տա նի քում բռ նու թյան կան խար գել ման, ըն տա նի քում բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նու
թյան և ըն տա նի քում հա մե րաշ խու թյան վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի շր ջա նակ նե րում ա ռա ջարկ
վող կա նո նա կար գում ե րը կի րա ռե լի են ե րե խա նե րին ըն տա նի քում բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու հա
մա տեքս տում։  Կար ևոր է նկա տի ու նե նալ, որ դրանք կա նո նա կար գում են մի այն ըն տա նե կան բռ նու թյան 
դեպ քե րը, ի սկ բռ նու թյան այլ դրս ևո րում ե րը՝ բու լինգ, շա հա գոր ծում, թրա ֆի քինգ և այլն, այլ կար գա վո
րում եր ու նեն։

ՀՀու մ ըն տա նի քում ան ձի նկատ մամբ բռ նու թյան կան խար գել ման և բռ նու թյան են թարկ ված ան ձի 
պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը հիմ ված է հետ ևյա լի վրա.

1.  ըն տա նի քում բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց ան վտան գու թյան և պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման 
ա ռաջ նայ նու թյուն, 

2. ըն տա նի քի՝ որ պես հա սա րա կու թյան բնա կան և հիմ ա կան բջ ջի ա ջակ ցու թյուն, ըն տա նի քում 
ա վան դա կան ար ժեք նե րի ամ րապնդ ման և ըն տա նի քում հա մե րաշ խու թյան վե րա կանգ նում, 

3. ե րե խայի լա վա գույն շա հե րի ա ռաջ նա հեր թու թյուն, 
4. ի րա վա հա վա սա րու թյան ա պա հով ման և խտ րա կա նու թյան ար գելք, 
5. ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյուն,
6. մաս նա վոր և ըն տա նե կան կյան քի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի ան ձեռնմ ե լի ու թյուն
7.  պե տա կան, տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 

միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան ա պա հո վում։

«Ըն տա նի քում բռ նու թյան կան խար գել ման, ըն տա նի քում բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա
նու թյան և ըն տա նի քում հա մե րաշ խու թյան վե րա կանգն ման մա սին» օ րեն քում ըն տա նի քում բռ նու թյու նը 
սահ ման վում է որ պես  ֆի զի կա կան, սե ռա կան, հո գե բա նա կան կամ տն տե սա կան բնույ թի բռ նի ա րարք, 
ի նչ պես նաև ան տե սում, ո րը կա տար վել է ըն տա նի քի՝   ան կախ հա մա տեղ բնա կու թյան հան գա ման քից՝ 
ա մու սի նը (այդ թվում՝ փաս տա կան ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտն վող ան ձը), նախ կին 
ա մու սի նը, ծնո ղը, այդ թվում՝ խորթ ծնո ղը, որ դեգ րող ծնո ղը, խնա մա տար ծնո ղը, ե րե խան (նաև որ դեգր
ված, խորթ, հո գե զա վակ), որ դեգ րող ծնո ղի ա մու սի նը, ա մուս նու ծնող նե րը, նախ կին ա մուս նու ծնող նե րը, 
ի նչ պես նաև  հա մա տեղ բնակ վող տատ, պապ, քույր և եղ բայր (նաև հա մա մայր կամ հա մա հայր), ա մուս
նու քույր, ա մուս նու եղ բայր, ի նչ պես նաև ա մուս նու ծնող նե րի, քրոջ և եղ բոր հա մար՝ փե սան և հար սը, 
ան դամ ե րի  միջև: Օ րեն քով պե տա կան մար մին նե րի, մաս նա վո րա պես ոս տի կա նու թյան հա մար սահ
ման վե ցին ըն տա նի քում բռ նու թյան դրս ևո րում ե րի կան խար գել մանն ու ղղ ված գոր ծուն ի րա վա կան մե
խա նիզմ եր՝ ըն տա նի քում բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նու թյան հետ ևյալ մի ջոց նե րը`

1) նա խազ գու շա ցու մը.
2) ան հե տաձ գե լի մի ջամ տու թյան ո րո շու մը.
3) պաշտ պա նա կան ո րո շու մը:
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Նշ ված պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րից  նա խազ գու շա ցու մը և ան հե տաձ գե լի մի ջամ տու թյան ո րո շու
մը կա յաց վում է ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի կող մից ըն տա նի քում բռ նու թյան վե րա բե րյալ ա հա զան գի 
դեպ քում՝ բռ նու թյան դեպ քը հիմ ա վոր վե լու ար դյուն քով , ի սկ պաշտ պա նա կան ո րո շու մը՝ դա տա րա նի 
կող մից:

 Նա խազ գու շա ցու մը կի րառ վում է այն դեպ քե րում, ե րբ ըն տա նի քում բռ նու թյան դեպ քը ոս տի կա նու
թյու նը հայտ նա բե րել է ա ռա ջին ան գամ, կա տար ված ա րար քը հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ ա ռեր ևույթ չի 
պա րու նա կում, և ան հե տաձ գե լի մի ջամ տու թյան հիմ քերն առ կա չեն: Նա խազ գու շա ցում կի րա ռե լու մա սին 
ոս տի կա նու թյան ծա ռայո ղի կա յաց րած պատ ճա ռա բան ված ո րոշ ման պատ ճե նը ըն տա նի քում բռ նու թյուն 
գոր ծադ րած ան ձին հանձն վում է ստո րագ րու թյամբ՝ առ ձեռն:  

Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տու թյան ո րո շու մը կի րառ վում է այն դեպ քե րում, ե թե ըն տա նի քի մեկ ան դա մը 
մյու սի նկատ մամբ բռ նու թյուն է կի րա ռել, և առ կա է հիմ ա վոր են թադ րու թյուն բռ նու թյան կրկն ման կամ 
շա րու նակ ման ան մի ջա կա նո րեն սպառ նա ցող վտան գի մա սին, ա պա ըն տա նի քի մյուս ան դա մի կյան քի 
և ա ռող ջու թյան ա պա հով ման նպա տա կով ոս տի կա նու թյան ի րա վա սու ծա ռայողն ան հա պաղ կա յաց նում 
է ան հե տաձ գե լի մի ջամ տու թյան ո րո շում: Ան հե տաձ գե լի մի ջամ տու թյան ո րո շում կա րող է կա յաց վել նաև 
այն դեպ քում, ե րբ նա խազ գու շա ցում ստա նա լուց հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց քում, ան ձը կա տա րել է այն
պի սի բռ նի ա րարք, ո րը չի պա րու նա կում հան ցա կազ մի հատ կա նիշ ներ:

 Պաշտ պա նա կան ո րոշ ման հա մար դա տա րան կա րող է դի մել ըն տա նի քում բռ նու թյան են թարկ ված 
կամ են թադ րա բար են թարկ ված ան ձը կամ նրա հա մա ձայ նու թյամբ` ա ջակ ցու թյան կենտ րո նը: Ե թե ըն
տա նի քում բռ նու թյան են թարկ վածն ան չա փա հաս կամ դա տա կան կար գով ան գոր ծու նակ կամ սահ մա նա
փակ գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձ է, ա պա պաշտ պա նա կան ո րոշ ման հա մար դա տա րան կա րող են դի մել 
նրա մեր ձա վոր ազ գա կան նե րը, օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը և խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան 
մար մի նը:

Նշ ված նե րը այն ի րա վա կան հիմ քերն են, ո րոն ցով պետք է ա ռաջ նորդ վել ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե
րից պաշտ պա նե լիս66։

66 Բուն պաշտպանության գործընթացին առնչվող իրավական ակտերին, օրինակ առանձին կառույցների 
կանոնադրություններին կանդրադառնանք Գլուխ 3.-ում։
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 ԹԵ ՄԱ 3. ԲՌ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԵՆ ԹԱՐԿ ՎԱԾ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ  
ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ ՀՀ-ՈՒ Մ

Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գը մեկ նա բան վում է լայն և նեղ ի մաս տով: Նեղ ի մաս տով 
ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան կամ բա րե կե ցու թյան հա մա կար գը, ի նչ պես ըն դուն ված է այն ան վա նել 
բազ մա թիվ ե րկր նե րում, ներ կա յա նում է որ պես ծա ռա յու թյուն նե րի, մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
տար բեր ձևե րի, օ րենք նե րի և ի րա վա կան նոր մա տիվ ակ տե րի ամ բող ջու թյուն, ո րն ու ղղ ված է սո ցի ա լա
կան տա րաբ նույթ ռիս կե րից ե րե խա նե րին պաշտ պա նե լուն, նրանց հիմ ա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե
լուն և ի րա վունք նե րի ի րա գոր ծում ա պա հո վե լուն: Լայն ա ռու մով ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա
կար գը գործ ու նի ոչ մի այն դժ վա րին ի րա վի ճակ նե րը կան խե լու և դրանք հաղ թա հա րե լու հար ցե րի հետ, 
այլև նպա տակ ու նի բո լոր ե րե խա նե րի հա մար ա պա հո վել սո ցի ա լա կան բա րե կե ցու թյուն, ա ճի, խնամ քի և 
զար գաց ման հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ67:

ՀՀ ե րե խայի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում 2003 թվա կա նից սկ սած փո փո խու թյուն նե րի 
ար դյուն քում ՀՀու մ ձևա վոր վեց ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե ռաս տի ճան հա մա կար
գը (2005թ.), ո րը նպա տակ էր հե տապն դում ա պա հո վել ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու նը՝ հա մայն քային, 
մար զային և ազ գային մա կար դակ նե րում։ Տար բեր գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո այ սօր շատ հա ճախ 
հար ցա կա նի տակ է դր վում պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի ե ռաս տի ճան լի նե լու հան գա ման քը, չնա յած 
պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րում դեռևս մեր ե րկ րում գոր ծող հա մա կար գը շա րու նա կում է ան վան վել 
ե ռաս տի ճան։ Վեր ջի նիս հա մա ձայն՝ ա ռանձ նաց վում են հա մայն քային, մար զային և ազ գային մա կար
դակ նե րում պա տաս խա նա տու կա ռույց ներ, հա մա պա տաս խա նա բար ԽՀՀնե րը, Ը ԿԵ ԻՊԲնե րը և Ե րե
խա նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային հանձ նա ժո ղո վը։

Հա մայն քային մա կար դա կում գոր ծում են խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րը, ո րոնք 
ի րա կա նաց նում են ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ա ռաջ նային օ ղա կի գոր ծա ռույթ ներ։ Խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղովն ե րին վե րա պահ ված է կար ևոր դեր և լի ա զո րու թյուն նե րի բա վա կա նին 
մեծ շարք, ո րոնց նպա տակն է ըն տա նի քում ապ րե լու ու դաս տի ա րակ վե լու ե րե խայի ի րա վուն քի ա պա հո
վու մը հիմ ախն դիր նե րի վաղ կան խար գել ման և վաղ հայտ նա բեր ման մի ջո ցով, ի նչ պես նաև կյան քի դժ
վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված, այդ թվում ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մա ցած ե րե խա նե րի ի րա վունք
նե րի ու շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը, խնամ քի կազ մա կեր պում ու վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը68: 

 Մար զային մա կար դա կում դե րա կա տար նե րը՝ Ըն տա նի քի, կա նանց և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան բա ժին ներն են, ո րոնք գոր ծում են ՀՀ յու րա քան չյուր մար զում որ պես մարզ պե տա րան
նե րի կա ռուց ված քային ստո րա բա ժա նում եր, ի նչ պես նաև Եր ևա նում՝ որ պես քա ղա քա պե տա րա նի բա
ժին: Բաժ նի հիմ ա կան գոր ծա ռույթ նե րը կապ ված են մար զում/ Եր ևա նում կա նանց, ե րե խա նե րի և ըն
տա նիք նե րի հիմ ախն դիր նե րի և դրանց լուծ մանն ու ղղ ված մար զային մա կար դա կում հա մա պա տաս խան 
քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու հետ: Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գում ըն տա նի քի, կա նանց 
և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բա ժին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րը նպա տա կաուղղ ված են 
ա պա հո վե լու ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը մար զային մա կար դա կում։ Ը ստ է ու թյան, 
հա մա ձայն իր կա նո նադ րու թյան՝ Ը ԿԵ ԻՊԲներն ու նեն նաև ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ
ման գոր ծըն թա ցում ա ջակ ցող դեր, օ րի նակ՝ ա ջակ ցու թյուն ԽՀՀին ե րե խային ծնո ղից վերց նե լու և ժա մա
նա կա վոր տե ղա վո րում ան մի ջա պես կազ մա կեր պե լու հա մար69։

Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ե ռաս տի ճան հա մա կար գի մյուս օ ղա կը ազ գային հանձ նա ժո ղովն է, 
ո րը պա տաս խա նա տու է ո լոր տում հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լու, ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու, տար բեր ո լորտ նե րում ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի ի րա գործ ման կամ պաշտ
պա նու թյան նպա տա կով հա մա պա տաս խան օ րի նագ ծեր ստեղ ծե լու կամ օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն
ներ նա խա ձեռ նե լու հա մար: Ազ գային մա կար դա կում Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հանձ

67 Տե՜ս Child Protection Systems. International Trends and Orientations/ N. Gilbert, N. Parton, M. Skivenes. New York, 
Oxford Press, 2011, էջ 15:

68 Ավելի մանրամասն տե՛ս ԽՀՀ Կանոնադրություն, Մաս 2 և 3:
69 Ավելի մանրամասն տե՛ս ԸԿԵԻՊԲ օրինակելի կանոնադրություն։
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նա ժո ղո վը ղե կա վա րում է ՀՀ Ա ՍՀՆ նա խա րա րը, ան դամ ե րը ներ կա յաց նում են ե րե խա նե րի խն դիր նե
րին ա ռնչ վող նա խա րա րու թյուն նե րի փոխ նա խա րար նե րը: Հանձ նա ժո ղո վը հա մա կար գում է ե րե խա նե րի 
պաշտ պա նու թյան ո լոր տի աշ խա տանք նե րը, մշա կում ռազ մա վա րա կան պլան` որ դեգ րած քա ղա քա կա նու
թյան շր ջա նակ նե րում: Հանձ նա ժո ղո վը քն նար կում է ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը վե
րա բե րող ա ռանց քային խն դիր նե րը: Ազ գային հանձ նա ժո ղո վը ե ռաս տի ճան հա մա կար գում ա մե նա պա սիվ 
գոր ծող օ ղակն է, ո րը, սա կայն, վեր ջին շր ջա նում հա մա ձայն ՀՀ Ա ՍՀ նա խա րա րի հրա մա նի՝ գտն վում է 
վե րա կազ մա վոր ման փու լում։ 

Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային հա մա կար գում ներ կա պա հին առ կա մար տահ րա վեր նե րից 
մեկն այն է, որ հա մա կար գում նոր դե րա կա տար ներ են հայտն վել՝ ի դեմս ՍԱՏԲ/Գ դեպք վա րող նե րի և հա
մայն քային սո ցի ա լա կան աշ խա տող նե րի, ով քեր նույն պես ո րո շա կի գոր ծա ռույթ ներ են ստա ցել ե րե խա
նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում։ Սա կայն նման փո փո խու թյու նը որ պես այդ պի սին չու ղեկց վեց ար դեն 
ի սկ գոր ծող մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րի է ա կան վե րա նա յում ե րով, ին չը թույլ 
կտար պաշտ պա նու թյան գոր ծըն թա ցը դարձ նել ա վե լի ար դյու նա վետ և ա ռանց վե րա ծած կե րի, ա մե նա
կար ևոր ևո րը՝ պա տաս խա նատ վու թյան հա մա չափ բաշխ ման։ Դա չի ա պա հով վել ան գամ այն դեպ քում, 
ե րբ նոր ի րա վա կան կար գա վո րում եր հայտն վե ցին՝ ի դեմս «Ըն տա նի քում բռ նու թյան կան խար գել ման, 
ըն տա նի քում բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա նու թյան և ըն տա նի քում հա մե րաշ խու թյան վե
րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րեն քին և « Միջ գե րա տես չա կան սո ցի ա լա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին» 
1044Ն Կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման։

Ըստ այդմ ստաց վում է այն պես, որ ներ կա հա մա կար գում ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քի 
բա ցա հայտ ման գոր ծող ըն թա ցա կար գը կրկն վող շր ջա նակ է, որ տեղ ներգ րավ ված գրե թե բո լոր մար մին
նե րը ի րա կա նաց նում են ե րե խայի դեպ քի ու սում ա սի րու թյուն և դրա հի ման վրա տա լիս եզ րա կա ցու թյուն 
դեպ քի վե րա բե րյալ։ Հա յաս տա նում բռ նու թյան դեպ քե րի հետ այս կամ այն կերպ ա ռնչ վող գրե թե բո լոր 
կա ռույց ներն ու նեն դեպ քի գնա հատ ման գոր ծա ռույթ, ին չը շատ դեպ քե րում հան գեց նում է բռ նու թյան զո
հի մոտ կրկ նա կի տրավ մայի ա ռա ջաց ման ռիս կի։ 

Գծապատկեր 8. Երեխաների պաշտպանության գործընթացն ապահովող կառույցների շրջանակը՝ 
ազգային, մարզային և համայնքային մակարդակներում
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Գծապատկեր 9. Բռնության ենթարկված երեխայի ուղղորդման մեխանիզմ

ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ հս տա կո րեն սահ ման ված է ըն տա նե կան բռ նու թյուն նե րի պա րա գա յում դեպ քի 
գնա հատ ման և ու սում ա սի րու թյան պա հան ջը, սա կայն ոչ ըն տա նե կան բռ նու թյան պա րա գա յում բռ նու
թյու նը դի տարկ վում է կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կում հայտն ված ե րե խայի այլ խն դիր նե րին հա մար ժեք։ 
Մինչ դեռ կա րիք կա գնա հատ ման գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու մը պար տա դիր պա հանջ դարձ նել բռ նու
թյան ցան կա ցած տի պի պա րա գա յում։70 Ի սկ ե րե խայի հետ աշ խա տող ծա ռա յու թյուն նե րը որ պես այդ պի
սին բա ցա կա յում ե ն։ 

Ներ կա յումս, ե թե ե րե խան են թարկ վել է բռ նու թյան և մի ջա վայ րից հե ռաց նե լու խն դիր կա, ա պա 
ա պաս տա նու մը հնա րա վոր է ՀՕՖի Ե րե խա նե րի ա ջակ ցու թյան կենտ րո նում71 և « Զա տիկ» ե րե խա նե րի 
ա ջակ ցու թյան կենտ րո նում72, ո րոնք ան հե տաձ գե լի մի ջամ տու թյան ծա ռա յու թյուն ներ են տրա մադ րում։ 
Ե թե խոս քը ըն տա նե կան բռ նու թյան մա սին է, և ե րե խան մոր ու ղեկ ցու թյամբ է կամ խնա մա կա լի, ա պա 
պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը հնա րա վոր է 23 ա պաս տա րան նե րում, ո րոնք ծա ռա յու թյուն ներ են 
մա տու ցում ըն տա նե կան բռ նու թյան զո հե րին։

Բռ նու թյան դեպ քի բա ցա հայտ ման պա րա գա յում այն հա մա ժա մա նա կո րեն ու ղ ղորդ վում է  և ԽՀՀին, 
և Ը ԿԵ ԻՊԲին, և ՍԱՏԲ/Գին, ի նչ պես նաև Ե րե խայի և ըն տա նի քի ա ջակ ցու թյան գոր ծող կենտ րոն նե րին։ 
Սա կայն հե տա գա աշ խա տան քը ա ռնչ վում է մի շարք դժ վա րու թյուն նե րի հետ, մաս նա վո րա պես կապ ված 
ու ղ ղորդ ման ըն թա ցա կար գի ան հս տա կու թյուն նե րի, բռ նա րա րի և զո հի հետ աշ խա տան քի հա մար մաս
նա գետ նե րին պատ րաստ վա ծու թյան խն դիր նե րի հետ։ 

Ն կա տի ու նե նա լով մի ջազ գային դրա կան փոր ձը՝ բռ նու թյան են թարկ ված կամ բարձր ռիս կի խմ բում 
նե րառ ված ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյու նը պետք է կազ մա կերպ վի հա մա ձայն հս տակ ըն թա ցա կար գի, 
որ տեղ ներգ րավ ված յու րա քան չյուր դե րա կա տար հս տակ պար տա կա նու թյուն ներ,  պա տաս խա նատ վու
թյան չափ և գոր ծըն թա ցում ի րա կա նաց վե լիք դե րեր ու գոր ծա ռույթ ներ ու նի։ 

Որ պես նման մո տեց ման օ րի նակ կա րե լի է դի տար կել ներ քոն շյալ Գծա պատ կե րում բեր ված օ րի նա կը, 
ո րը նկա րագ րում է, թե ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գում ներ կա պա հին առ կա դե րա կա տար
նե րի և ռե սուրս նե րի պա րա գա յում ի նչ պես կա րե լի է ար դյու նա վե տո րեն կազ մա կեր պել պաշտ պա նու թյան 
գոր ծըն թա ցը՝ ա ռաջ բե րե լով մի քա նի գա ղա փար ներ՝

•  Դեպ քին կց ված սո ցի ա լա կան աշ խա տող, 

70 «Հայաստանում երեխաների խնամքի և պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների մշտադիտարկում, 
գնահատում և վերհանված խնդիրներին արձագանքում» մասնակցային գնահատման հաշվետվություն, 2018 թ., 
Հայաստան։ 

71 Ավելի մանրամասն տե՛ս  http://farusa.org/child-protection/children-center/
72 Ավելի մանրամասն տե՛ս https://www.facebook.com/Zatik.Centre/
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• Ե րե խայի պաշտ պա նու թյան մաս նա գի տաց ված խոր հուրդ, 
• Ըն տա նի քի և ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հար ցե րով մաս նա գի տաց ված դա տա րան,
•  Դեպ քի վար ման մո դե լի կի րա ռե լի ու թյուն։

Այս ցան կա լի մե խա նիզ մը վե րը նշ ված գա ղա փար նե րի ը նդ հան րա ցու մից են թադ րում է մի շարք հանձ
նա ռու թյուն ներ ա ռնչ վող մաս նա գետ նե րի հա մար։ Մաս նա վո րա պես՝

 Կան խար գել ման նպա տա կով պետք է.

• Ու շա դիր լի նել բռ նու թյան և ան տես ման պո տեն ցի ալ գոր ծոն նե րի նկատ մամբ, 
• Ու շա դիր լի նել այն ռիս կե րի նկատ մամբ, ո րոնք կա րող են ա ռա ջաց նել ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու

թյուն գոր ծադ րող և նրանց կա րիք նե րը ան տե սող խնա մող նե րը,
•  Փո խա նա կել տե ղե կատ վու թյու նը, վեր լու ծել այն այն պես, որ ե րե խա նե րի կա րիք նե րի և ի րա վի ճա կի 

գնա հա տում հնա րա վոր լի նի ի րա կա նաց նել, 
• Ա ջակ ցել այն գոր ծո ղու թյուն նե րին, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ե րե խա նե րին պաշտ պա նե լու  հա մար,
•  Պար բե րա բար վե րա նայել ե րե խա նե րի խն դիր նե րի լուծ ման ու ղ ղու թյամբ ար ված քայ լե րի ար դյունք

նե րը,
•  Հա մա գոր ծակ ցել ե րե խա նե րի ծնող նե րի հետ։

 Հրա տապ պաշտ պա նու թյան կա րի քի դեպ քում պետք է.

• Ան հա պաղ կապ վել ԵՊ հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյան հետ,
• Քն նար կել ի րա վի ճա կը ծնո ղի/խ նա մա կա լի և ե րե խայի հետ (ո րոշ դեպ քե րում դա կա րող է ե րե խային 

ա վե լի մեծ ռիս կի են թար կել),
•  Ման րա մասն փաս տաթղ թա վո րել դեպ քը և ձեռ նարկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
• Ին ֆոր մա ցի ան փո խա նա կել այն մաս նա գետ նե րի հետ, ով քեր ծա նոթ են ե րե խային/ըն տա նի քին 

(դպ րոց, ման կա պար տեզ և այլն): 

Ե թե ի րա վի ճա կը վտան գա վոր չէ , ա պա` 

• Քն նար կել ի րա վի ճա կը ծնո ղի/խ նա մա կա լի հետ, ե թե դա ան հար մար կամ վտան գա վոր չէ,
• Լ սել ե րե խային և  հաս կա նալ նրա զգաց մունք նե րը,
• Ս տու գել ե րե խայի/ըն տա նի քի մա սին առ կա հա րա կից տե ղե կու թյուն նե րը, 
• Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում խոր հուրդ հարց նել ո րո շում կա յաց նող կամ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող 

մաս նա գետ նե րից մե կից կամ այլ փոր ձա ռու կո լե գայից,
• Քն նար կել հար ցը այն կո լե գա նե րի հետ, ով քեր կա րող են տե ղյակ լի նել ե րե խայի/ըն տա նի քի ի րա վի

ճա կից, ի նչ պի սիք ե ն՝ սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը,  ըն տա նե կան բժիշ կը կամ ու սու ցի չը,
•  Ման րա մասն փաս տաթղ թա վո րել դեպ քը և ձեռ նարկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
• Ո րո շել ե րե խային ե րե խայի պաշտ պա նու թյան կա ռույց նե րին և հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյուն 

ու ղ ղոր դե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:

 Բո լոր կաս կա ծե լի ի րա վի ճակ նե րը ան հրա ժեշտ է քն նար կել ե րե խայի պաշտ պա նու թյան բա ժին նե րի, 
ի սկ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում` նաև ոս տի կա նու թյան հետ:
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Գծապատկեր 10. Բռնության ենթարկված երեխայի ուղղորդման ցանկալի մեխանիզմ
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 ԹԵ ՄԱ 4. Ի ՞ՆՉ ԿԱ ՐՈՂ ԵՆ Ա ՆԵԼ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԸ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 
ՆԵՐ ԿԱ ԳՈՐ ԾԱՌ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ.  
ՀԱ ՋՈՂ ՎԱԾ ՓՈՐ ՁԻ Օ ՐԻ ՆԱԿ

 Նա խորդ հատ վա ծում խո սե լով ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյան հա յաս տա նյան պրակ
տի կայի մա սին՝ հաս կա ցանք, որ հա մա կար գային և ըն թա ցա կար գային ի մաս տով դեռևս կան ո րո շա կի 
հան գա մանք ներ, ո րոնք խո չըն դո տում են բռ նու թյու նից ե րե խայի պաշտ պա նու թյան գոր ծըն թա ցի ար դյու
նա վետ կազ մա կեր պու մը։ Սա կայն լո կալ մա կար դա կում տար բեր միջ մաս նա գի տա կան  աշ խա տան քային 
խմ բե րի գոր ծու նե ու թյան ու սում ա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս ա սել, որ ոչ ամ բող ջա կան   ի րա վա կան կար
գա վո րում ե րի` ու ղ ղորդ ման հս տակ ըն թա ցա կար գե րի, դե րե րի տրա մա բա նա կան բա ժան ման և ծա ռա յու
թյուն նե րի նվա զա գույն  գոր ծառ նա կան ստան դարտ նե րի, ի նչ պես նաև ան հրա ժեշտ ծա ռա յու թյուն նե րի ոչ 
ամ բող ջա կան  ցան կի պա րա գա յում ան գամ, հեն վե լով  մաս նա գի տա կան հանձ նա ռու թյան վրա, կա րե լի 
է ու նե նալ հա ջող ված պրակ տի կա։ Ան շուշտ, շատ ա վե լի շա հե կան կլի ներ, ե թե այդ ա ռան ձին հա ջող ված 
պրակ տի կա նե րը վե րած վե ին հա մա կար գային սո վո րա կան պրակ տի կայի: 

Այս հատ վա ծում կներ կա յաց նենք, Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում գոր ծող 
նման օ րի նակ նե րից մե կը73։ 

Սա կայն մինչ այդ մի փոքր խո սենք հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա հիմ ված պրակ տի կայի մա սին, քա նի 
որ հենց նման մո տե ցում է հնա րա վո րու թյուն տա լիս ձևա վո րե լու ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար 
նպաս տա վոր մի ջա վայր՝ նվա զեց նե լով հնա րա վոր հա մա կար գայինգոր ծառ նա կան և ի րա վա կան խո չըն
դոտ նե րի ազ դե ցու թյու նը։

 Վեր ջին տա րի նե րին միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը սկ սել է հա մար վել սո ցի ա լա կան ծա
ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ա մե նաար դյու նա վետ ե ղա նակ նե րից մե կը։ Վեր ջինս դի տարկ վում է որ պես 
հա մա կար գային փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ, ո րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ներգ
րավ ված կող մե րին (ա ռանձ նաց նե լով յու րա քան չյու րի կա րո ղու թյուն նե րը) ձևա վո րել ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման հա մա կարգ ված և հնա րա վո րինս « հա մա լիր» մո դել74։ 

Հա մա գոր ծակ ցային մո դե լով աշ խա տան քի սկզ բունք նե րը

• Ար ձա գան քել հա մա տեղ սահ ման ված հիմ ախն դիր նե րին,
• Ն պաս տել ծա ռա յու թյուն նե րի/ հա մա կար գե րի աշ խա տանք նե րի բա րե լավ մա նը, 
• Ն պաս տել ծա ռա յու թյուն նե րի մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը, այդ թվում հա

ջող ված փոր ձե րի օ րի նակ նե րի տա րած ման մի ջո ցով, 
• Ար ձա գան քել բարդ, փոխ կա պակց ված հիմ ախն դիր նե րի լուծ մա նը, օ րի նակ՝ ըն տա նե կան բռ նու

թյան դեպ քեր։

 Հա մա գոր ծակ ցել նշա նա կում է աշ խա տել մի ա սին և հա մա տեղ աշ խա տան քի ար դյունք նե րի հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրել (Gardner, 1999; Lawson & Barkdull, 1999)։ Նման մո տե ցու մը են թադ րում է, 
որ մեկ ծա ռա յու թյու նը կամ մեկ մաս նա գետն ի նք նու րույն չեն կա րող հա մար ժեք ար ձա գանք տալ բռ նու
թյան են թարկ ված ե րե խա նե րի հիմ ախն դիր նե րին։ Ը ստ այդմ, մաս նա գետ նե րը, հա մայն քի բնա կիչ նե րը, 
ըն տա նիք ներն ու ե րե խա նե րը, հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու կա րիք ու նեն։

Անդ րա դառ նա լով ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քի հա ջող ված փոր ձին՝ պետք է նշենք, որ այն 
ը ստ է ու թյան դեպ քի վար ման մե թո դա բա նու թյան կի րառ ման օ րի նակ է, ո րի շր ջա նակ նե րում բո լոր շա
հագր գիռ կող մերն ու դեպ քին ա ռնչ վող ան ձինք ու կա ռույց նե րը հա մախմ բում են ի րենց կա րո ղու թյուն
նե րը, ի րա վա սու թյուն ներն ու ռե սուրս նե րը՝ ար դյու նա վետ և ե րե խայի շա հից բխող լա վա գույն լու ծում եր 
գտ նե լու հա մար։ Մի փոքր նկա րագ րենք գոր ծող մո դե լը։

73 Կարող է դառնալ հետաքրքիր օրինակ ՀՀ Կառավարության 1044-Ն պրակտիկ կիրառման մասին։
74 Banks et al. / Collaborative Approaches
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 Դեպ քի օ րի նակ. ի նչ կա րող են ա նել մաս նա գետ նե րը` գոր ծե լով  մի աս նա կան ...

 Սե ռա կան բռ նու թյան հատ կա նիշ նե րով դեպ քը բա ցա հայտ վել է հա մայն քում գոր ծող ոչ պե տա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կի սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի կող մից, ո րն աշ խա տում է ըն տա նի քի հետ։  13 
տա րե կան Ա.ն բնակ վում է գյու ղում իր կեն սա բա նա կան մոր, խորթ հոր, հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ 
կապ ված խն դիր ներ ու նե ցող հո րաք րոջ և ման կա հա սակ եղ բոր հետ: Ե րե խա նե րը տար բեր հայ րե րից ե ն։ 
Ե րե խայի մայ րը պատ մել է սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղին, որ իր ե րե խայի նկատ մամբ ե րկ րորդ ա մու սի նը 
բռ նու թյուն է գոր ծադ րել, մաս նա վո րա պես հար բած ժա մա նակ ե րե խային ցու ցադ րել է իր սե ռա կան օր
գան նե րը, սե ռա կան բնույ թի հայ հո յանք ներ հն չեց րել, ե րե խայի կյան քի հա մար վտան գա վոր այլ բռ նա
րարք ներ ի րա կա նաց րել։ Ի լրում, ա մուս նա կան զույ գը բա վա կա նին կոնֆ լիկ տային է և մի քա նի ան գամ 
մի մյանց վե րա բե րյալ հա ղոր դում եր են ներ կա յաց րել ոս տի կա նու թյուն։ 

Սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը, ծա նո թա նա լով ի րա վի ճա կին, գրու թյամբ դի մում է հա մայն քի ԽՀՀ՝ հրա
վի րե լու դեպ քի քն նար կում։ Դեպ քի քն նարկ մա նը ներ կա է ին հա մայն քա պե տը, ոս տի կա նը, հկի սո ցի ա
լա կան աշ խա տո ղը, Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան բաժ նի ի րա վա բա նը, ե րե խայի մայ րը և շա հագր գիռ 
այլ կող մեր։ Դեպ քի քն նարկ ման ժա մա նակ բո լո րի ներ կա յու թյամբ մայ րը խոս տո վա նում է, որ նախ կի նում 
սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղին իր կող մից ներ կա յաց ված տե ղե կատ վու թյու նը լի ո վին հա մա պա տաս խա նում 
է ի րա կա նու թյա նը, և, իս կա պես, խորթ հայ րը լուրջ վտանգ է ներ կա յաց նում ե րե խայի ան վտան գու թյան, 
հո գե կան և ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյան տե սան կյու նից։ Այ նու ա մե նայ նիվ, այն պա հին, ե րբ հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ ե րը հոր դո րում են կնո ջը ներ կա յա նալ ոս տի կա նու թյուն և ներ կա յաց նել հա ղոր դում, նա մի ան գա
մից հրա ժար վում է իր խոս քե րից և կտ րա կա նա պես ժխ տում քիչ ա ռաջ հն չեց րած իր բո լոր մե ղադ րանք
նե րը։ Ո ւս տի ԽՀՀ կող մից կա յաց վում է ո րո շում ան դամ ե րի ստո րագ րու թյամբ հա ղոր դում ներ կա յաց նել 
ոս տի կա նու թյուն և քայ լեր ձեռ նար կել ե րե խային ան վտանգ մի ջա վայր տե ղա փո խե լու ու ղ ղու թյամբ։ Հիմք 
ըն դու նե լով ԽՀՀ կող մից ներ կա յաց ված հա ղոր դու մը՝ քնն չա կան մար մի նը նա խաքն նու թյուն է սկ սում.  բա
վա րար ա պա ցույց նե րի/ հիմ քե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում՝ քրե ա կան գործ կհա րուց վի ե րե խայի խորթ 
հոր նկատ մամբ։ Մինչ նա խաքն նու թյան փու լի ա վար տը ո րոշ վում է ե րե խային տե ղա վո րել ժա մա նա կա վոր 
ա պաս տա րա նում (ՀՕՖի կենտ րո նում)։

 Կենտ րո նում գտն վե լու սկզբ նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում ե րե խան բա վա կա նին ճնշ ված, դեպ րե սիվ, 
լար ված վի ճա կում է գտն վում,  բարձր տագ նա պայ նու թյամբ... Ա նընդ հատ կրկ նում է, որ ցան կա նում է վե
րա դառ նալ իր մոր և խորթ հոր մոտ, ան դա դար հե ռա խո սով խո սում է մայ րի կի հետ: Վեր ջի նը նրան հոր
դո րում է շա րու նակ ա սել, որ Կենտ րո նում նա ի րեն վատ է զգում և ու զում է ժամ ա ռաջ հե ռա նալ։ Կենտ րո
նում ե րե խայի հետ աշ խա տում է հո գե բան, ա րտ. թե րապևտ, ման կա վարժ ներ, աս տի ճա նա բար քչա նում 
է մայ րի կի կող մից ե րե խային ու ղղ ված զան գե րի քա նա կը (յուր. օր 23 ան գամ), ջան քեր են գոր ծադր վում 
ե րե խայի ան դոր րը վե րա կանգ նե լու և լար վա ծու թյու նը թեթ ևաց նե լու ու ղ ղու թյամբ։ 

Ե րե խան ո րոշ ժա մա նակ ան ց բա վա կա նին հա ջո ղու թյամբ ին տեգր վում է Կենտ րո նում, հա ճույ քով և 
բարձր տրա մադ րու թյամբ մաս նակ ցում ա ռօ րյա կյան քին, հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն նե րին, դա դա րում է 
թա քուն հե ռա խո սազ րույց ներ ու նե նալ մայ րի կի հետ։ Մի ա ժա մա նակ աշ խա տանք է տար վում ե րե խայի 
մայ րի կի հետ. նա խոս տա նում է տե ղա փոխ վել այլ հա մայնք իր ե րե խա նե րի հետ, ե րաշ խա վո րել ե րե խա
նե րի ան վտան գու թյու նը և կա մացկա մաց սկ սում է հա մա գոր ծակ ցել Կենտ րո նի ան ձնա կազ մի հետ։ Այ
նու ա մե նայ նիվ, չնա յած ի րա կա նաց ված բո լոր աշ խա տանք նե րին և գոր ծադր ված ջան քե րին, մեկ շա բաթ 
ան ց մայ րը կր կին սկ սում է ան հանգս տաց նել ե րե խային թե՛ զան գե րով, թե՛ հա ճա խա կի այ ցե լու թյուն նե րով 
Կենտ րոն։  Այ ցե րից մե կի ժա մա նակ նա հայտ նում է, որ չի հե ռա նա Կենտ րո նից ա ռանց Ա.ի և չի ցան
կա նում հա մա գոր ծակ ցել մաս նա գետ նե րի հետ։ Նրան պա տաս խա նում են, որ մի այն հա մայն քա պե տի և 
ԽՀՀ հա մա պա տաս խան գրու թյամբ ե րե խան դուրս կգր վի կենտ րո նից։ 

Մայ րը կր կին դի մում է հա մայն քա պե տին, և վեր ջի նիս նա խա ձեռ նու թյամբ հրա վիր վում է հեր թա կան 
ԽՀՀ նիս տը։ Նիս տի ըն թաց քում ո րոշ վում է, որ ե րե խան կմ ա ժա մա նա կա վոր ա պաս տա րա նում մինչև 
նա խաքն նու թյան ա վար տը, և այս ո րոշ ման մա սին ԽՀՀ ան դամ ե րը հայտ նում են ե րե խայի մո րը, ո րը 
նույն պես ներ կա էր քն նարկ մա նը։ Մայ րը խիստ բա ցա սա բար և մեծ դժ գո հու թյամբ է ըն դու նում այս ո րո
շու մը. հայտ նում է, որ չի վե րա դառ նա տուն ա ռանց իր ե րե խայի, պա հան ջում ան հա պաղ հանձ նել իր ե րե
խային, շա րու նակ կրկ նում, որ այդ ո րո շու մը ա նօ րի նա կան է։  
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Ժա մեր ան ց հա մայն քա պե տա րա նից ա հա զանգ է ստաց վում, որ ե րե խայի մայրն այս պա հին գտն վում 
է հա ման քա պե տա րա նի շեն քում։ Նա գրել է գրու թյուն, որ պատ րաստ վում է ի նք նաս պան լի նել և դրա նում 
մե ղադ րում է այս դեպ քի հետ ա ռն չու թյուն ու նե ցող կա ռույց նե րին։ Այս մե ղադ րանքն ի րա րան ցում է ա ռա
ջաց նում ի նչ պես ԽՀՀ ան դամ ե րի, այն պես էլ ոս տի կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շր ջա նում։ Վեր ջին
նե րիս մտա հո գու թյունն այն էր, որ ե րե խայի մորն ի նք նաս պա նու թյան հասց նե լու մեջ կմե ղադ րեն հենց 
ի րենց,  և գոր ծը լայն հան րային ար ձա գանք կս տա նա։ Ո ւս տի այս ար տա կարգ ի րա վի ճա կում նույն օ րը 
ո րոշ վում է կր կին ԽՀՀ նիստ հրա վի րել, ո րի ար դյուն քում փոխ վում է ժա մեր ա ռաջ կա յաց ված ո րո շու մը. 
այս ան գամ ար դեն ո րո շում է կա յաց վում ԽՀՀ հա մա պա տաս խան գրու թյամբ ե րե խային հանձ նել մո րը 
և հա ճա խա կի տու նայ ցե րի մի ջո ցով վե րահս կել ի րա վի ճակն ըն տա նի քում։ Վե րահս կո ղու թյու նը հանձն է 
առ նում տա րած քը սպա սար կող տե սու չը և ԽՀՀ ներ կա յա ցու ցի չը։ 

Ե րե խան վե րա դառ նում է  ըն տա նիք՝ բռ նա րար քի մեջ կաս կած վող  խորթ հոր հետ մեկ տա նի քի ներ
քո։ Նա խաքն նու թյու նը դեռ ըն թաց քի մեջ է, և մի այն օ րեր ան ց պարզ  կդառ նա, թե ա րդյո՞ք կան բա վա
րար հիմ քեր խորթ հոր, ի նչ պես նաև մոր (բռ նու թյան փաս տը թաքց նե լու հիմ քով) նկատ մամբ քրե ա կան 
գործ հա րու ցե լու հա մար։ Կան հան գա մանք ներ, ո րոնք կաշ կան դում են ե րե խային պաշտ պա նե լու ա վե լի 
կոնկ րետ քայ լեր ձեռ նար կել. ան գամ քրե ա կան գոր ծի հա րուց ման պա րա գա յում, ել նե լով ան մե ղու թյան 
կան խա վար կա ծից, ը ստ է ու թյան չկա որ ևէ ի րա վա կան հիմք և մե խա նիզմ ե րե խայի ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման նպա տա կով հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման, մաս նա վո րա պես ըն տա նի քից 
հե ռաց ման հա մար։

 Կաս կա ծը և ան հանգս տու թյու նը, սա կայն, մում են, և մաս նա գետ նե րը ի րենց մե ղա վոր են զգում, որ 
ե րե խայի հետ նոր դեպ քեր կա րող են տե ղի ու նե նալ ան կա ռա վա րե լի պայ ման նե րում: Ի նչ պե՞ս են ո րո շում 
մաս նա գետ նե րը ար ձա գան քել այս ա մե նին: 

Նո րից հրա վիր վում է  դեպ քի քն նար կում դեպ քը հայտ նա բե րած ՀԿի սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի հրա
վե րով (Գ ծա պատ կեր 10ու մ այս գոր ծըն թա ցը ԵՊ մաս նա գի տա կան խորհր դի նիստն է հի շեց նում): Դեպ
քի քն նարկ մա նը ներ կա յաց վում են բազ մա թիվ հար ցեր, մաս նա վո րա պես 

• Որ քա նո՞վ է ա պա հով ե րե խան` տուն վե րա դառ նա լով: 
• Ո՞վ պետք է տու նայ ցեր կա տա րի, ի ՞նչ պատր վա կով, ո ՞վ ու նի լի ա զո րու թյուն դա կա տա րե լու, ի ՞նչ 

հիմ ա վոր մամբ 
• Ինչ պե՞ս ե րե խային հա նել մոր`ա մուս նուց  կախ վա ծու թյան հան գա ման քից այն պես, որ ե րե խան վս

տա հի մաս նա գե տին ու պատ մի, ե թե ի րեն սպառ նա ցող վտանգ ներ կան 
• Ինչ պե՞ս հաս նել այն բա նին, որ մայ րը հա մա գոր ծակ ցող դառ նա` իր ե րե խային պաշտ պա նե լու նպա

տա կով 
• Ինչ պե՞ս այս բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը/ա նե լիք նե րը հա մադ րել քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ, 

ո րոնք ա ռան ձին են և, ը ստ է ու թյան, քն նարկ ման ա ռար կա չեն և այլն: 

 Հն չում են հա կա սա կան կար ծիք ներ այն մա սին, թե ի նչ պես ի րա վա կան զս պող մե խա նիզմ ե րի պա
րա գա յում այ նու ա մե նայ նիվ մի ջամ տել, ով մի ջամ տի, կան ա րդյոք դրա հա մար բա վա րար հիմ քեր, նա խա
ձեռ նել պաշտ պա նել ե րե խային այն դեպ քում, ե րբ մոր հետ շատ մեծ զգա յա կան կապ ու նի ե րե խան, ի սկ  
մայ րը շա րու նա կում է  հան դուր ժել  սո ցի ա լա պես ա նըն դու նե լի վար քա գիծ ու նե ցող ա մուս նու պահ ված քը:    
Գոր ծել մի այն լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կու՞մ (ին չը կն շա նա կի սպա սել մինչև հա ջորդ մի ջա դե պը) թե՞ 
կա րե լի է ի նչ որ բան ձեռ նար կել:  Ի ՞նչ է նշա նա կում հա ճա խա կի տու նայ ցեր, ո ՞վ պետք է ի րա կա նաց նի, ի ՞նչ 
պատր վա կով, ի ՞նչ լի ա զո րու թյամբ: 

Դեպ քի քն նարկ մա նը հրա վիր ված էր նաև Ա բո վյա նի հա մայն քային ա ջակ ցու թյան կենտ րո նի տնօ րե
նը: Նա ա ռա ջար կեց իր օգ նու թյու նը տան փոք րի կի` ե րե խայի եղ բոր հետ  աշ խա տան քի « պա տու հա նից»: 
Նա  նշեց, որ ի րենք ան վճար ծա ռա յու թյուն ներ են մա տու ցում փոք րի կին, վեր ջինս հա ճույ քով է հա ճա խում 
կենտ րոն, և մայ րը ի րենց վս տա հում է, քա նի որ ե րբ ևէ չեն ա ռնչ վել քն նարկ վող թե մայով, այ սինքն եր բեք 
մոր հետ չեն խո սել ա ղջ կա հետ կապ ված հար ցե րով: Միև նույն ժա մա նակ մայ րը ի րենց սո ցի ա լա կան 
աշ խա տո ղի  հետ հան դի պում ե րի ժա մա նակ  գան գատ վել է իր հան դեպ ա մուս նու բռ նա րարք նե րից, սա
կայն չի նշել որ ևէ ան հանգս տաց նող եր ևույթ դս տեր ա ռն չու թյամբ, հետ ևա բար բա նա լի ե լա կե տը կա րող է 
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լի նել ոչ թե ա ղջ կա (ո րի հետ կապ ված մայ րը չի հա մա գոր ծակ ցում, մեր ժում է որ ևէ մի ջամ տու թյուն)75, այլ 
իր բռ նու թյան են թարկ վե լու փաս տը։

 Դեպ քի քն նարկ ման հու նը տա րավ ո րո շա կի պլա նի. գոր ծել  ա նուղ ղա կի ո րեն, ըն տա նի քը պա հել ու
շադ րու թյան ներ քո, հաս նել նրան, որ մայ րը կողմ ո րոշ վի այն հար ցում, թե  ա րդյոք շա րու նա կում է   հան
դուր ժել ա մուս նու բռ նա րարք նե րը իր հան դեպ, թե ոչ, ա րդյոք ի վի ճա կի է պաշտ պա նել սե փա կան ե րե
խա նե րին, դրա հա մար ին չի կա րիք ու նի, ի նչ պես կու զե նա, որ մաս նա գետ նե րը ի րեն օգ տա կար լի նեն: 
Պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ձեռք բեր վեց, որ սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը ին քը ե րբ ևէ չի բա ցի դս տեր թե ման՝ 
թող նե լով, որ մայրն ին քը դրա մա սին խո սի: 

Նոր պլա նի պա րա գա յում վե րա նայ վե ցին դե րե րի բաշ խու մը դեպ քին ա ռնչ վող դե րա կա տար նե րի միջև. 
Ա ռայժմ ան չա փա հաս նե րի տե սու չը մի այն ե րե խայի հոր հետ կաշ խա տի` կան չե լով նրան հան դի պում ե րի, 
ԽՀՀն կս պա սի Ա բո վյա նի կենտ րո նի սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի դի տար կում ե րին` նոր ո րո շում ըն դու
նե լու հա մար, և ե թե մայ րը կողմ ո րոշ վի, և կա րիք լի նի օգ նել նրան՝ կազ մա կեր պե լու իր կյան քը ա ռանց 
ա մուս նու, ա պա ժա մա նա կա վո րա պես  հոգ կտա նի նրա կե ցու թյան, տա րած քի տրա մադր ման և այլ հար
ցե րում: Մինչ այդ հա վա նա բար պարզ կդառ նա քրե ա կան գոր ծի ըն թաց քը: ԽՀՀ ան դամ դպ րո ցի ներ
կա յա ցու ցի չը հոգ կտա նի, որ դպ րո ցում ե րե խային ա վե լորդ հար ցե րով չնե ղեն, կպա հի իր հո գա ծու թյան 
ներ քո: Ի դեպ, ՀՕՖի Կենտ րո նի սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը նշեց, որ ե րե խան լավ դի մա կա յու նու թյուն 
ու նի և ըն կեր նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում կա րո ղա նում է պաշտ պա նել իր ար ժա նա պատ վու թյու նը։ 
Դպ րո ցի ներ կա յա ցու ցի չը նշեց, որ այ նու ա մե նայ նիվ կփոր ձի  դա սե րից ո րո շա կի ըն թացք բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով    ա ռա ջա դի մու թյան  ա պա հով ման պատր վա կով ե րե խային ա վե լի մոտ պա հել ի րեն ,այս ըն
թաց քում  կփոր ձի մտեր մա նալ հե տը: Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան բաժ նի աշ խա տո ղը հան դես կգա  
«ս տու գո ղի» կար գա վի ճա կով՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վեր ջին նիս տի ժա մա նակ նա ծնո ղի 
կող մից ըն կալ վեց որ պես հիմ ա կան դի մադ րող կողմ (դեմ էր, որ ե րե խան ՀՕՖի Ճգ նա ժա մային կենտ
րո նից վե րա դառ նար մոր մոտ` նշե լով հնա րա վոր սպառ նա լիք նե րը և բռ նա րար քի կրկն ման վտանգ նե րը): 
Նա մի եր կու ան գամ հե ռա խո սա զանգ կու նե նա կամ այց ըն տա նի քին` «ս տու գե լու» ի րա վի ճա կը: 

Ն ման հա մա գոր ծակ ցային մո տեց մամբ սկս վեց մոր, ե րե խայի և հոր հետ աշ խա տան քի բա վա կա
նին ին տեն սիվ փուլ (ե թե նկա տենք, Գծա պատ կեր 10.ու մ ներ կա յաց ված ցան կա լի ըն թա ցա կար գի « նոր 
պլա նի» փուլն է), ո րի ար դյուն քում  ե րե խայի մայ րը,  ա ռանց սպա սե լու քնն չա կան գոր ծի    ա վար տին, 
հե ռա ցավ ա մուս նուց եր կու զա վակ նե րի հետ, հա մայն քի ղե կա վա րի օգ նու թյամբ լք ված մի տա րած քում 
ո րո շա կի հար մա րա ցում ե րից հե տո բնա կու թյուն հաս տա տեց: Ե րե խա նե րը դա սե րից հե տո շա րու նա կում 
են հա ճա խել Ա բո վյա նի ցե րե կային կենտ րոն: Ան շուշտ, դժ վար է մոր հա մար, նրա հետ շա րու նա կում է  
աշ խա տել սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը, բայց մայրն ի րեն ու ժեղ է զգում և իր քայ լը ար դա րաց ված այն տե
սա կե տից, որ գո նե հա ջող վեց ե րե խա նե րին հե ռու պա հել  հնա րա վոր բռ նա րարք նե րից: Նա դեռ վա խեր 
ու ներ, որ տղային ա մու սի նը չի զի ջի ի րեն, որ ա ղջ կան կա րող է վնա սել նաև դր սում` ըն տա նի քից դուրս, 
որ ա մու սի նը կա րող է  ան սպա սե լի, ալ կո հոլ օգ տա գոր ծած ներ խու ժել իր կա ցա րա նը և այլն,  և մտա ծում 
էր բնա կա վայ րը փո խե լու մա սին: 

Մաս նա գետ նե րը կր կին կազ մա կեր պե ցին դեպ քի քն նար կում (Տե՛ս՝ Գծա պատ կեր 10. Նոր պլա նի մշա
կում)` հա մադ րե լու տար բեր կար ծիք նե րը և ո րո շե լու հե տա գա ըն թաց քը` մոր հետ մի ա սին: Ոս տի կա նը 
հա վաս տի աց րեց, որ նրա ա մու սի նը հի մա բա վա կա նին խեղ ճա ցած է և հա զիվ թե որ ևէ ան նպաստ քայլ 
կա տա րի հի մա, հատ կա պես որ գոր ծը դեռևս քն նու թյան ըն թաց քում է: Նաև կփոր ձի ի մա նալ քն նի չից, 
թե ե րբ վեր ջա պես կա վարտ վի քն նու թյու նը: Բա ցի այդ, հս կո ղու թյան տակ կպա հի  ի րա վի ճա կը: Քա նի որ 
դա սե րը շու տով ա վարտ վում են, ա պա հո վու թյան հա մար հա մայն քի ղե կա վա րը կմիջ նոր դի, որ ե րե խա նե
րը ճամ բար գնան ան մի ջա պես դա սե րից հե տո: Մայ րը այդ ըն թաց քում  կբ նակ վի քրոջ տա նը` Իջ ևա նում, 
մինչև քն նու թյան ա վար տը:  Կախ ված ա մուս նու վե րա բե րյալ դա տա րա նի ո րո շու մից՝ նա կկողմ ո րոշ վի. 
ե թե ա մու սի նը դա տա պարտ վի, ա պա ին քը կվե րա դառ նա իր տուն` ե րե խա նե րի հետ մի ա սին, ե թե ոչ, 
ա պա կմ տա ծի, թե որ տեղ ա վե լի ա պա հով վայր կլի նի ե րե խա նե րի հետ  հե տա գա բնա կու թյան հա մար:    
Ա բո վյա նի կենտ րո նի սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը նրան փո խան ցեց « Լայթ հաուզ» ա պաս տա րա նի տվյալ
նե րը, որ տեղ նա կա րող է դի մել, ե թե սպառ նա լիք զգա իր կամ զա վա կի հան դեպ: 

75 Ըստ ԽՀՀ ներկայացուցչի, մայրը վախենում է համայնքում աղջկա շուրջ խոսակցությունից, որի հետևանքով 
աղջկա պատվի հետ կապված հարցեր են առաջանում, նրան մեղադրում են, նաև ծաղրում։



Բռ նություն նե րից ե րե խա նե րի պաշտ պա նության հա մա կարգ ված կազ մա կեր պու մը 89

Կո տայ քի մար զի, մաս նա վո րա պես Ա բո վյան քա ղա քի ԵՊ գոր ծառ նա կան ներ քին 
սխե մա

 Գոր ծող մո դե լում ներգ րավ ված կա ռույց նե րը. Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղով, 
հա մայն քային սո ցի ա լա կան աշ խա տող, Ոս տի կա նու թյան ան չա փա հաս նե րի բա ժին, Ե րե խա նե րի/ըն տա
նի քի ա ջակ ցու թյան հա մայն քային ծա ռա յու թյուն, Սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան տա րած քային գոր ծա կա
լու թյուն, հա մա պա տաս խան դպ րոց, պո լիկ լի նի կա, տա րա ծաշր ջա նում գոր ծող ՀԿներ (եր կու ՀԿնե րի 
աշ խա տա կից նե րը ու ղ ղա կի ո րեն ներգ րավ ված են գոր ծըն թա ցում)։

 Դեպ քի բա ցա հայ տու մը: Բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի հետ աշ խա տան քը սկս վում է դեպ քի բա
ցա հայ տու մից։ 

Քայլ 1. Դեպ քի մա սին կաս կա ծի առ կա յու թյան դեպ քում հա մա պա տաս խան կա ռույ ցը ե րե խային ու ղ
ղոր դում է Ա բո վյա նի` ե րե խա նե րի ա ջակ ցու թյան հա մայն քային ծա ռա յու թյուն՝ հո գե բա նա կան 
խորհր դատ վու թյան՝ բռ նու թյան կաս կա ծի հաս տատ ման կամ հերք ման հա մար։ Ե թե հերք վում 
է, ա պա գոր ծը փակ վում է 76։

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ան կախ այն հան գա ման քից դեպ քը նույ նա կա նաց վում է, թե ոչ, այս փու լից 
սկ սած` ե րե խան և ըն տա նի քը ը նդ գրկ վում են Ա բո վյա նի հա մայն քային ծա ռա յու թյան շա հա ռու նե րի ցան-
կում՝ կան խար գել ման նպա տա կով

 Դեպ քի նախ նա կան ու սում ա սի րու թյուն և հա ղոր դում77

 Քայլ 2. Ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից նե րը դեպք վա րո ղի և հա մայն քային սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյամբ ու սում ա սի րում են ե րե խայի մի ջա վայ րը՝ ըն տա նիք, դպ րոց, հար ևա
նու թյուն, և փոր ձում լրա ցու ցիչ փաս տեր հա վա քագ րել ու հաս կա նալ բռ նու թյան գոր ծադր ման 
պատ կե րը, պատ ճառ ներն ու հան գա մանք նե րը։ Սրանց հի ման վրա կազմ վում է ան հա տա կան 
գոր ծի փա թեթ և ե րե խային կց վում է հա մա պա տաս խան մաս նա գետ՝ հա մայն քային ծա ռա յու
թյու նից։

 Քայլ 3. Սրա ար դյուն քում, ե րբ վերջ նա կա նա պես հաս տատ վում է բռ նու թյան կաս կա ծը, հա մայն քային 
ծա ռա յու թյու նում հրա վիր վում է Ոս տի կա նու թյան Ան չա փա հաս նե րի բաժ նի աշ խա տա կի ցը, ու մ 
ներ կա յաց վում է ե րե խայի ի րա վի ճա կը։ Ո րոշ դեպ քե րում կա րիք է լի նում տե սու չի՝ ե րե խայի 
հետ զրույ ցի, ո րը ան պայ մա նո րեն ու ղեկց վում է կց ված սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի կող մից։

 Քայլ 4. Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում Ոս տի կա նու թյու նը քրե ա կան վա րույթ է սկ սում դեպ քի ա ռն չու
թյամբ, ին չը կր կին ու ղեկց վում է ծա ռա յու թյան աշ խա տակ ցի կող մից, ով շա րու նա կում է լի նել 
ե րե խայի հետ աշ խա տող հիմ ա կան մաս նա գե տը (ԵՊ պա տաս խա նա տու)։

 

Ի րա վի ճա կի ռիս կայ նու թյան գնա հա տում78

 Քայլ 5. Զու գա հե ռա բար սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի կող մից ի րա կա նաց վում է ե րե խայի ի րա վի ճա կի 
ռիս կայ նու թյան մա կար դա կի գնա հա տում, ո րը հե տա գա յում հիմք է հան դի սա նում ե րե խային 
իր մի ջա վայ րից դուրս բե րե լու վե րա բե րյալ ո րոշ ման կա յաց ման հա մար (ԵՊ մաս նա գետ նե րի 
խորհր դի նիստ)։ 

76 Երեխայի հետ հարցազրույցի իրականացման սկզբունքները տես Հավելված 4.
77 Դեպքի հաղորդման ձևաթուղթը տես Հավելված 2.1.
78 Գնահատման ձևաթուղթը տե՛ս Հավելված 2.
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Բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի գնա հատ ման վե րա բե րյալ գործ նա կան խոր հուրդ ներ

•  Կազ մա կեր պե՛ք ե րե խայի ան հա տա կան հար ցազ րույ ցը ա ռանց իր հա մար նշա նա կա լի ան ձանց 
մաս նակ ցու թյան։ 

• Բա ցա ռե՛ք « վիկ տի մի զա ցի ան» ե րե խայի հետ վս տա հե լի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման 
մի ջո ցով։

•  Բա ցա ռե՛ք զո հին մե ղադ րող որ ևէ հարց կամ եզ րա հան գում։
• Ձ ևա վո րե՛ք ե րե խա յա կենտ րոն մի ջա վայր, ո րը կն պաս տի ե րե խայի բաց լի նե լուն ու կխ րա խու սի 

նրան խո սել «զ գա յուն» թե մա նե րից։
•  Փոր ձե՛ք նույ նա կա նաց նել ե րե խայի զգաց մունք նե րը գնա հա տո ղա կան հար ցազ րույ ցի ըն թաց

քում։

Բռ նու թյուն կի րա ռած ան ձի գնա հատ ման ըն թաց քում կի րառ վող գործ նա կան խոր հուրդ ներ

• Պ լա նա վո րե՛ք սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի ան վա տան գու թյու նը։
• Բռ նա րա րի հետ հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում օգ տա գոր ծե՛ք եր րորդ ան ձանց կող մից ստաց ված 

տեղ կատ վու թյու նը։ 
• Ու շադ րու թյու՛ն դարձ րեք բռ նա րա րի վար քագ ծին և սե փա կան մեղքն ըն դու նե լու իր պատ րաս տա

կա մու թյա նը կամ վեր ջի նիս բա ցա կա յու թյա նը։

Հ րա տապ ո րոշ ման կա յա ցում

 Քայլ 6. Ե թե սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի կող մից ի րա կա նաց ված գնա հատ ման ար դյուն քում մի ջա վայ րը 
նույ նա կա նաց վում է որ պես վտան գա վոր, ա պա հրա վիր վում է Դեպ քի քն նար կում ե րե խայի 
ա պաս տան ման մա սին ո րո շում կա յաց նե լու մա սին, ո րին մաս նակ ցում են վե րոն շյալ բո լոր կա
ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ի նչ պես նաև Ըն տա նի քի, կա նանց և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե
րի պաշտ պա նու թյան բա ժի նը։ 

Ե թե ռիս կը մեծ է, և բո լոր մար մին նե րին հնա րա վոր չէ տվյալ պա հին նիս տի հրա վի րել, ա պա ո րո շու մը 
կա յաց վում է ա ռն վազն ԽՀՀ Ոս տի կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ։

 
Ե թե ծնո ղը հա մա ձայն չէ ո րոշ մա նը, ա պա այն կի րառ վում է Ոս տի կա նու թյան լի ա զո րու թյուն նե րի շր-

ջա նա կում։

Ե րե խայի ան վտան գու թյան ա պա հով մանն ու ղղ ված կի րա ռա կան խոր հուրդ ներ

•  Կապ հաս տա տե՛ք ե րե խայի ֆոր մալ ցան ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, տե ղե կաց րե՛ք ե րե խայի ան
վտան գու թյան խն դիր նե րի վե րա բե րյալ՝  խու սա փե լով գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան հրա պա րա
կու մից։ 

• Ե րաշ խա վո րե՛ք ֆոր մալ ցան ցի հա մար ժեք ար ձա գան քը բռ նու թյան կրկ նու թյան կամ շա րու նա
կու թյան պա րա գա յում։

•  Խոր հու՝րդ տվեք, մտա պա հել թեժգիծ ծա ռա յու թյան հե ռա խո սա հա մա րը, ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում՝ գրի՛ ա ռեք։ 

• Գ րի՝ ա ռեք և ե րե խային հանձ նե՛ք այն բո լոր հե ռա խո սա հա մար ներն ու հաս ցե նե րը, ո րոնք կա րող 
են ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ան վտանգ մի ջա վայր տրա մադ րել և նա խա ձեռ նել պաշտ պա նա
կան մի ջո ցա ռում եր։ 

• Խ րա խու սե՛ք ե րե խային փո խել հե ռա խո սա հա մա րը։  
• Ա ռա ջար կե՛ք  գրա ռում եր չկա տա րել սո ցի ա լա կան ցան ցե րում (facebook / odnoklassniki և այլն)։
• Խ րա խու սե՛ք, որ ե րե խան հրա պա րա կային չդարձ նի իր գտն վե լու վայ րը, մտադ րու թյուն նե րը:
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Պ լա նա վո րում և մի ջամ տու թյուն

 Քայլ 7. Գնա հատ ման ար դյունք նե րի հի ման վրա հրա վիր վում է շա հագր գիռ կող մե րի ը նդ լայն ված նիստ 
(ե թե ե րե խան ա պաս տա րա նում է, ա պա նաև այն տե ղի ներ կա յա ցու ցիչն է հրա վիր վում), որ տեղ 
հա մա տեղ ո րո շում է կա յաց վում ե րե խայի պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման վե րա բե րյալ և 
հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք բեր վում ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման գոր ծըն թա ցում յու րա քան
չյու րի մաս նակ ցու թյան մա սին։ 

 Նիս տի քն նարկ ման ար դյունք նե րը ար ձա նագր վում են և մաս նա կից նե րի կող մից ստո րագր վում։

 Քայլ 8. Ե թե ե րե խան ա պաս տան ված է, ա պա շա րու նա կում է ծա ռա յու թյուն ստա նալ ա պաս տա րա նում, 
ի սկ ըն տա նի քի հետ աշ խա տում է հա մայն քային ծա ռա յու թյու նը։ Ե թե ե րե խան հա մայն քում է, 
ա պա և՛ ե րե խայի, և՛ ըն տա նի քի հետ աշ խա տանքն ի րա կա նաց վում է հա մայն քային ծա ռա յու
թյան կող մից։ Աշ խա տան քի ըն թաց քում ե րե խայի ան հա տա կան պլա նը ա նընդ հատ են թարկ
վում է վե րա նա յում ե րի՝ կապ ված ի րա վի ճա կի փո փո խու թյան կամ այլ հան գա մանք նե րի հետ։

 Դեպ քի ա վարտ կամ փա կում

 Քայլ 9. Ե րե խայի վե րա բե րյալ վերջ նա կան ո րոշ ման կա յաց ման հա մար կր կին հրա վիր վում է ը նդ լայն
ված նիստ (այս դեպ քում Ե ԿԵ ԻՊ բա ժի նը պար տա դիր ներ կա յաց ված է լի նում), որ տեղ վերջ
նա կան ո րո շում է կա յաց վում ե րե խայի վերջ նա կան տե ղա վոր ման մա սին, ին չը հա մա ձայ նեց
ված կո լե գի ալ ո րո շում է բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի և ըն տա նի քի մաս նակ ցու թյամբ։ Ո րոշ մա
նը մաս նակ ցում է նաև ըն տա նի քը։

 Այս նիս տի ար դյունք նե րը նույն պես ար ձա նագր վում ե ն79։
 Ըստ է ու թյան, այս մո դե լում փորձ է ար վել տե ղի կա ռույց նե րի կող մից հնա րա վո րինս ար դյու նա վետ և 

ռա ցի ո նալ դարձ նել ի րենց ու նե ցած ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծում ու ա վե լի պար զեց նել ըն թա ցա կար գը։ 
Այս օ րի նա կը վկա յու թյուն է այն մա սին, որ ան գամ ան կա տար ըն թա ցա կար գե րի և կա նո նա կար գող 

մե խա նիզմ ե րի պա րա գա յում  հիմ վե լով միջ մաս նա գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա՝ կա րե լի է օգ
նել բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խա նե րին: Հիմ քում միջ մաս նա գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան մշա կույթն 
է, որ են թադ րում է մաս նա գետ նե րի միջև փո խա դարձ հար գանք, փոխվս տա հու թյուն, այլ խոս քով՝ « գոր
ծըն կե րային հա մա գոր ծակ ցու թյուն (կոլ լո բո րա ցի ա)», ո րը  միջ մաս նա գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մշա կույթ է ձևա վո րում: Այդ մշա կույ թի կա րի քը կա ան գամ այն պա րա գա յում, ե րբ  հս տակ կա նո նա կար
գում եր և ու ղ ղորդ ման ըն թա ցա կար գեր կան աս պա րե զում, ի սկ դրանց բա ցա կա յու թյան կամ ան հս տա
կու թյան պայ ման նե րում` ա ռա վել ևս: 

Գոր ծըն կե րային կոլ լոր բո րա ցի ան, կամ միջ մաս նա գի տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան  մշա կույ թը բա նա
լի է ըն տա նիք նե րի հետ աշ խա տան քում: Դա գոր ծըն թաց է, որ տեղ տար բեր խմ բեր, ի նք նա վար, ա ռան
ձինա ռան ձին գոր ծող  կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ հանձն են առ նում  հա մա տեղ նա խա ձեռ նու թյուն, 
լու ծում ը նդ հա նուր մտա հո գու թյան հիմ ախն դիր ներ և հաս նում ըն տա նի քի հետ աշ խա տան քի հա մա ձայ
նեց ված նպա տա կին: Դա փո խա դարձ շա հի, փոխ կա պակց վա ծու թյան, փո խազ դե ցու թյան հա մա ձայ նեց
ված գոր ծո ղու թյուն նե րի շղ թա է, որ տեղ գոր ծում է ոչ թե խն դի րը  մի կա ռույ ցից մյու սին փո խան ցե լը (ֆուտ
բո լի գն դա կի է ֆեկտ), այլ մաս նա գետ նե րի միջև հա մա ձայ նեց ված աշ խա տա կարգ, ո րը թույլ է տա լիս  ծա
ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը ըն տա նի քի/ե րե խայի հա մար դարձ նել  ին տեգր ված, այլ խոս քով` հա մա տեղ 
աշ խա տանք:  Նման ին տեգր ման հա մար ա ռնչ վող կա ռույց նե րը ան ցնում են մի քա նի փու լե րով`

•  փո խա դարձ ճա նա չում.  ով ի նչ է ա ռա ջար կում
•  հա մա կար գում. ով ի նչ պետք է ա նի իր ա ռա ջարկ նե րի շր ջա նա կում
•  հա մա գոր ծակ ցու թյուն. ու մից ի նչ է պա հանջ վում. կա րի քի և ա ռա ջար կի հա մա ձայ նե ցում
•  ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա մա տեղ աշ խա տանք կամ միջ մաս նա գի տա կան հա մա գոր ծակ

ցու թյուն: 

79 Ընդայնված քննարկման արդյունքների արձանագրության ձևաթուղթը տե՛ս Հավելված 2.-ում։
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Նշ ված օ րի նա կում Կո տայ քի տա րա ծաշր ջա նի ե րե խա նե րի/ըն տա նիք նե րի հար ցե րին ա ռնչ վող կա ռույց
նե րի միջև հա ջող վել է  հաս նել հա մա տեղ միջ մաս նա գի տա կան աշ խա տան քին: Դա  կո լե գի ալ հա մա գոր
ծակ ցու թյան հե տաքր քիր աշ խա տե լաոճ է, ո րը հաշ վի է առ նում ձևայ նաց ված հա րա բե րու թյուն նե րը, բայց 
հիմ վում է ա վե լի շատ մաս նա գետ նե րի միջև փո խա դարձ վս տա հու թյան և հար գան քի վրա: Հե տաքր քա
կան է, որ նման ար դյուն քի մաս նա գետ նե րը կա րո ղա ցել են հաս նել հետ ևյալ գոր ծոն նե րի շնոր հիվ. 

• « Սյու նա շա րային» ներգ րավ վա ծու թյուն. Յու րա քան չյու րի ներգ րա վու մը բխում է իր գե րա տես չա կան 
մո տե ցում ե րից

•  Հա մա ձայ նեց ված նպա տակ. Ին չի հետ են բո լո րը հա մա ձայն
• Հ նա րա վո րու թյուն նե րի բաշ խում. ե րբ կող մե րը փո խա դար ձա բար օ գտ վում են մի մյանց սյու նա շար 

գե րա տես չա կան  բաշխ վա ծու թյան լի ա զո րու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված հնա րա վո րու թյուն նե րից
•  Ռե սուրս նե րի  վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյուն. ե րբ կող մե րը հս տակ գի տեն, թե  ով ի նչ ներդ րում 

կա րող է կա տա րել 
• Ո րո շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցու թյուն հա վա սա րի ի րա վունք նե րով
•  Մաս նակ ցու թյուն և հա մա ձայ նու թյուն գնա հատ ված կա րիք նե րի ու դրանց ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի 

վե րա բե րյալ 
• Ընդ հա նուր տե սա կետ նե րի և ար ժեք նե րի շուրջ հա մա ձայ նու թյուն, այդ թվում` ըն տա նի քի/ե րե խայի 

մաս նակ ցու թյան  ու այլ դե րե րի վե րա բե րյալ: 

Հո րի զո նա կան կա ռույց նե րի միջև այս գոր ծոն նե րի հետ հա վա սա րակշռ ված աշ խա տան քը թույլ է տա
լիս ըն տա նի քի/ե րե խայի հա մար ի րա տե սա կան նպա տակ ներ դնել` ի րենց ի սկ նա խընտ րու թյամբ և ի րենց 
ի սկ ո րոշ մամբ` հա վա տա լով, որ դժ վա րին վի ճա կում հայտն ված ե րե խան/ըն տա նի քը և մաս նա վո րա պես 
բռ նու թյան եր ևույ թի հետ բախ վե լու պա րա գա յում ըն տա նի քի գրե թե բո լոր ան դամ ե րը գտն վում են ար
տա ռոց կամ ար տա կարգ ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված  բազ մաբ նույթ գոր ծոն նե րի (ա մոթ, խառ նաշ
փոթ, ան սպա սե լի թի րա խա վոր վա ծու թյուն, ըն տա նե կան նուրբ հար ցե րը օ տար մարդ կանց կող մից քն նու
թյան առ նե լը, ի րա վա պահ նե րի հետ շփում ե րը` քնն չա կան գոր ծըն թաց նե րի սթ րես նե րով պայ մա նա վոր
ված և այլն), ազ դե ցու թյան ներ քո։ Ը ստ այդմ, հա մա գոր ծակ ցող կող մե րի խն դի րը դառ նում է այն, թե ով 
ին չով կա րող է օգ նել ըն տա նի քի/ե րե խայի դի մա կա յու նու թյան զար գաց ման հա մար, ըն տա նի քի ներ քին 
ու ժե րը ամ րապն դե լու հա մար: Այն են թադ րում է, որ հա մա գոր ծակ ցող կող մե րը ել նում են ոչ թե սե փա կան 
ծրագ րե րից կամ ծա ռա յու թյուն նե րից, այլ ե րե խայի/ըն տա նի քի կա րիք նե րից` ի րենց ծրագ րե րի շր ջա նա
կում, ին չը բազ մա պատ կում  է ըն տա նի քի ու ժե ղաց ման պոն տեն ցյա լը: 

Ն ման հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են նաև ձևայ նաց վել, ին չը են թադ րում է, օ րի նակ, 1044 ո րո շու մը: 
Այս օ րի նա կը նշ ված  ո րոշ ման պրակ տիկ կի րա ռում է, ո րը  զար գա ցել է փո խա դարձ վս տա հու թյան և 
փո խա դարձ օգ տա կա րու թյան պա հան ջի հի ման վրա և վե րած վել հա մա գոր ծակ ցող կող մե րի միջև ա ռօ րյա 
աշ խա տան քային մշա կույ թի80:   

80 Կազմակերպության և համագործակցող կողմերի միջև համաձայնեցված ներքին ընթացակարգի օրինակ տե՛ս 
Հավելված 4.-ում
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 Մո դու լի հա կիրճ նկա րագ րու թյու նը

 Մո դուլ 3ը վե րա պատ րաստ ման ամ փո փիչ մո դուլն է, որ տեղ խոս վում է ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան 
հա մա կար գի հա մա տեքս տում բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյու նը կազ մա կեր պե լու գոր ծառ նա կան հա
մա տեքս տի, խն դիր նե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին։ 

Մո դու լի նպա տակն է վե րա պատ րաստ վող նե րին ցույց տալ պրակ տի կա յում ե րե խա նե րի նկատ մամբ 
բռ նու թյան դեպ քե րի հետ աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյուն նե րը գոր ծող ըն թա ցա կար գե րի շր ջա նակ նե րում 
և ձևա վո րել հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տանք։

 Մո դու լի ար դյուն քում նա խա տես վում է, որ վե րա պատ րաստ վող նե րը.

• Կ ծա նո թա նան ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման հիմ ա կան մո
տե ցում ե րին,

• Կ ծա նո թա նան ՀՀու մ ե րե խա նե րին պաշտ պա նու թյան և մաս նա վո րա պես բռ նու թյուն նե րից պաշտ
պա նու թյան հա մա կար գին,

• Կ տի րա պե տեն ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի ներ կա գոր ծառ նա կան հա մա տեքս
տում պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման հնա րա վո րու թյուն նե րին,

• Կ տե ղե կա նան ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան դեմ պայ քա րի ի րա վա կան կար գա վո րում ե րին,
•  Կյու րաց նեն բռ նու թյու նից ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա գոր ծակ ցային մո դե լը։

 Մո դու լի նա խընտ րե լի կա ռուց ված քը81

ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՑ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ

1.  Ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը. հա մա կար գային մո տե ցու մը
2.  Ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված ի րա վա կան կար գա վո րում ե րի հա մա

տեքս տը
3.  Բռ նու թյուն նե րի են թարկ ված ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը ՀՀու մ
4.  ՀՀու մ ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի գոր ծառ նա կան հա մա տեքս տը
5.  Ի՞նչ կա րող են ա նել մաս նա գետ նե րը հա մա կար գի ներ կա գոր ծառ նա կան հա մա տեքս տում

Ուղ ղոր դում եր վե րա պատ րաս տո ղին.

 Նա խորդ օր վա ամ փո փում. Վե րա պատ րաստ ման մաս նա կից նե րի ներգ րավ մամբ (կա րող է օգ տա
գործ վել ու ղեղ նե րի գրո հի մե թո դը) քն նար կեք նա խորդ օր վա թե մա նե րը, ի նչ պես նաև օր վա ըն թաց քում 
ա մե նատ պա վո րիչ պա հե րը։ Քն նար կու մը տա րեք այն ճա նա պար հով, որ պես զի օր վա թե մային ան ցու մը 
լի նի սա հուն։

 Թե մա նե րի ներ կա յա ցու մը

 Թե մա 1. Ե րե խա նե րին բռ նու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը.  հա մա կար գային մո
տե ցում. Թե մա 1ի ներ կա յա ցու մը վե րա պատ րաս տո ղը սկ սում է այն հար ցի քն նար կու մից, թե ո րն է ծնող
ե րե խա հա րա բե րու թյուն նե րի, պար տա կա նու թյուն նե րի և ի րա վունք նե րի սահ մա նը, և որ դեպ քե րում կա
րող է պե տու թյու նը մի ջամ տել։ Ա պա վե րա պատ րաս տո ղը ցույց է տա լիս, թե ի նչ պես են մի մյանց կապ ված 
ե րե խայի ռիս կայ նու թյան աս տի ճանն ու պաշտ պա նու թյան մա կար դա կը։ Այ նու հետև վե րա պատ րաս տո ղի 
կող մից ներ կա յաց վում են պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցում մաս նա գե տի ա ռջև դր ված 
հիմ ա կան խն դիր նե րը։

 Թե մա 2. Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյանն ու ղղ ված ի րա վա կան կար գա վո րում ե րի հա մա տեքս տը. 
Թե մայի ներ կա յաց ման ժա մա նակ կա րող է ու ղ ղոր դող հան գա մանք լի նել վե րա պատ րաստ վող նե րի տե ղա
կաց վա ծու թյունն ու փոր ձա ռու թյու նը ո լոր տում։ Ա վե լի փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րի դեպ քում, ով քեր ու նեն 
ի րա վա կան կա նո նա կար գե րի հետ աշ խա տան քի փորձ, ու սուց ման գոր ծըն թա ցը պետք է կազ մա կեր պել 

81 Մոդուլի կառուցվածքը ներկայացված է ըստ ուսուցանվող թեմաների նախընտրելի հաջորդականությամբ, 
վերապատրաստողը ազատ է ընտրելու թեմաներից յուրաքանչյուրի ներկայացման ձևը։ Խրախուսվում է 
վերապատրաստման ընթացքում օգտագործել խմբային աշխատանքներ, վարժություններ, ֆիլմի դիտումներ, 
դերային խաղեր, ինչպես նաև դեպքի քննարկումներ։
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ի րա վա կան ակ տե րի վեր լու ծու թյան և բուն պրակ տի կա յում օգ նող և խան գա րող ի րա վա կան դրույթ նե րի 
շուրջ։ Ա վե լի քիչ տե ղե կաց ված խմ բում պետք է ներ կա յա ցում ը նդ գր կի ո ղջ ի րա վա կան հա մա տեքս տը։

 Թե մա 3. Բռ նու թյուն նե րից են թարկ ված ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պու մը ՀՀու մ. 
Վե րա պատ րաս տո ղը նախ մաս նա կից նե րին ներ կա յաց նում է ՀՀու մ ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան հա մա կար գը, հիմ ա կան դե րա կա տար նե րին, են թա կա յու թյուն նե րի շր ջա նա կը, ի նչ պես նաև 
դե րա կա տար նե րի միջև դե րե րի բաշ խու մը։ Ա պա ան դրա դառ նում է ԿԴԻԳ (այդ թվում բռ նու թյան են թարկ
ված) ե րե խայի առ կա ու ղ ղորդ ման մե խա նիզ մի մեկ նա բան մա նը։ 

 Թե մա 4. Ի՞նչ կա րող են ա նել մաս նա գետ նե րը հա մա կար գի ներ կա գոր ծառ նա կան հա մա տեքս
տում. հա ջող ված փոր ձի օ րի նակ. Թե մային ան դրա դար ձը սկ սեք մաս նա կից նե րին հանձ նա րա րե լով 
նկա րագ րել, թե ի րենց հա մայնք նե րում ի նչ պես են աշ խա տում բռ նու թյան դեպ քե րի հետ։ Թույլ տվեք, որ 
թե ման ան ցնի քն նար կում ե րի մթ նո լոր տում և հնա րա վո րու թյուն տվեք մաս նա կից նե րին ար տա հայ տե
լու ի րենց տե սա կետ նե րը։ Քն նար կում ե րի ամ փո փում ե րը ի րա կա նաց րեք՝ որ պես հիմ ա կետ ու նե նա լով 
Ձեռ նար կում նկա րագր ված հա ջող ված փորձ։

 Ամ փո փու մը

Քն նար կում երն ամ փո փել՝ մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն տա լով կի սե լու ի րենց տպա վո րու թյուն
նե րը և՛ օր վա նից, և՛  վե րա պատ րաս տու մից։
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ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՑԱՆԿ ԵՎ ՆՅՈՒ ԹԵՐ  
ԼՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

1.  Ե րե խայի հան դեպ բռ նու թյան եր ևույ թի դեմ պայ քա րի հայե ցա կար գը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2014 թ. 
դեկ տեմ բե րի 4ի նիս տի N 51 ար ձա նագ րային ո րոշ ման Հա վել ված N 1:

2.  «Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան դրս ևո րում ե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում», հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան հաշ վետ վու թյուն, հե տա զո տա կան խմ բի ղե կա վար` Ա. Բաբ լո
յան, Եր ևան, 2014: 

3. Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյուն: Ու սում աօ ժան դակ ձեռ նարկ ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տի 
մաս նա գետ նե րի հա մար (Ան տո նյան Մի րա, ԳմյուրԿա րա պե տյան Ար մի նե, Դու րյան Նել լի, Խա չատ
րյան Ար տակ, Հով հան նի սյան Ար թուր, Սարգ սյան Սեր գեյ): Եր.: ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ և « Հա յաս տա նի մա նուկ
ներ» բա րե գոր ծա կան հիմ ադ րամ (COAF), 2009. 

4. «Ե րե խայի ի րա վունք նե րի մա սին» Կոն վեն ցի այի կի րառ ման ձեռ նարկ, ամ բող ջո վին վե րա նայ ված 
հրա տա րա կում, Ռա շել Հոջ կին, Փի թեր Նյու վել, ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ, 2002

5.  «Ըն տա նի քում բռ նու թյան կան խար գել ման, ըն տա նի քում բռ նու թյան են թարկ ված ան ձանց պաշտ պա
նու թյան և ըն տա նի քում հա մե րաշ խու թյան վե րա կանգն ման մա սին» ՀՀ օ րենք

6.  Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան և ա ռող ջա պա հու թյան հար ցեր, հե տա զո տու թյուն 201516։

7. « Հա յաս տա նում ե րե խա նե րի խնամ քի և պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի բա րե փո խում ե րի մշ տա դի
տար կում, գնա հա տում և վեր հան ված խն դիր նե րին ար ձա գան քում» մաս նակ ցային գնա հատ ման հաշ
վետ վու թյուն, 2018 թ., Հա յաս տան։ 

8. « Հա յաս տա նի հել սին կյան կո մի տե» ՀԿ, Դի տորդ,  # 39, 2008թ., զե կույց դպ րոց նե րում ե րե խա նե րի 
հան դեպ բռ նու թյուն նե րի մո նի թո րին գի վե րա բե րյալ:

9. «Ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան դրս ևո րում ե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում», հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյան հաշ վետ վու թյուն, հե տա զո տա կան խմ բի ղե կա վար Ա, Բաբ լո
յան, Եր ևան, 2014:

10. ՀՀ Ըն տա նե կան օ րենս գիրք, ՀՀ Քրե ա կան օ րենս գիրք

11. ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 1044Ն ո րո շու մը միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին։

12. ԽՀՀ/Ը ԿԵ ԻՊԲ օ րի նա կե լի կա նո նադ րու թյուն ներ

13. « Մար դա սի րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան նվա զա գույն չա փո րո շիչ ներ», 
հայե րեն թարգ ման ված և ա դապ տաց ված տար բե րակ, ՄԱԿ ՓԳՀ, Սեյվ դը չիլդրեն Հայաստան, 2016թ.

14. The Girl Nobody Wants: A Shocking True Story of Child Abuse in Ireland, Copyright 2011 by Lily O’Brien. 

15. Al Odhayani A, Watson WJ, Watson L. Behavioural consequences of child abuse. Can Fam Physician. 
2013;59(8):831–836.

16. A Study On Parental Disciplinary Practices And An Awareness Program To Reduce Corporal Punishment 
And Other Forms Of Negative Parental Practices, Piyanjali De Zoysa Ba (Hons.) Psychology, Ma Applied 
Psychology, Ph D Senior Lecturer In Clinical Psychology, Faculty Of Medicine, University Of Colombo

17. Behind the numbers:Ending school violence and bullying, UNESCO, 2019

18. Changing cultural and social norms supportive of violent behaviour. (Series of briefings on violence 
prevention: the evidence), WHO, 2009; https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/norms.pdf

19. Child Abuse and Neglect: Attachment, Development and Intervention, Published August 6th 2005 by 
Palgrave Macmillan.

20. Child Abuse: Towards a Knowledge Base, 3rd Edition, Brian Corby. 

21. Child Protection Systems. International Trends and Orientations/ N. Gilbert, N. Parton, M. Skivenes. 
New York, Oxford Press, 2011։
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22. Child Centered Approach: The Basis For Sustainable Human Development, UNICEF, https://www.
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1. ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ ՆՅՈՒ ԹԵՐ ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈ ՂԻ ՀԱ ՄԱՐ

 Հա վել ված 1.1 Սա ռույ ցը կոտ րե լու վար ժու թյան օ րի նակ ներ 

Օ րի նակ Ա.  Մաս նա կից նե րը գրում են ի րենց ա նուն նե րը ծալ վող թղ թի վրա այն պես, որ մյուս նե րին 
տե սա նե լի լի նի: Այ նու հետև հեր թով ներ կա յաց նում են ի րենց բնու թագ րող ա մե նա կար ևոր 3 հատ կա նիշ 
(թեթև հու մո րով), ո րից հե տո որ ևէ փա փուկ փոք րիկ խա ղա լիք կամ փոք րիկ գն դակ տր վում է մաս նա կից
նե րից որ ևէ մե կին, ո րը մյու սին նե տե լուց ա ռաջ փոր ձում է հի շել նրա 3 հատ կա նիշ նե րը, և այդ պես շա րու
նակ, մինչև վեր ջին մաս նա կի ցը: 

Օ րի նակ Բ.  Վա րո ղը խնդ րում է 2ա կան մաս նա կից նե րի 2 րո պե ի ըն թաց քում պատ մել մի մյանց մա սին, 
ա պա զու գըն կեր նե րից յու րա քան չյու րը խմ բին ներ կա յաց նում է իր զույ գի մա սին հա մա ռոտ. 3 կար ևոր 
հատ կա նիշ, ո րոնք լա վա գույնս են նրան բնու թագ րում և այլն: 

 Հա վել ված 1.2 Սո ցի ա լա կան դեպ քի պատ մու թյուն ներ
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ԿՆ 15 տա րե կան տղա է, ու նի 7 տա րե կան քույր, տա տիկ/ պա պիկ ներ, հո րա քույր, քե ռի և այլ հա րա
զատ ներ։ Նա բազ մա թիվ բաց թո ղում ե րով հա ճա խում է դպ րոց, սի րում է զբաղ վել խո հա րա րու թյամբ։

13 տա րե կան հա սա կում նա ա կա նա տես է ե ղել, թե ի նչ պես է հայ րը խան դի հո ղի վրա դի տա վո րու
թյամբ սպա նում մո րը՝ հասց նե լով նրան դա նա կի բազ մա թիվ հար ված ներ։ Դեպ քի վայր է ժա մա նում ոս
տի կա նու թյու նը, հո րը ձեր բա կա լում են, նրան դա տա րա նը 13 տար վա ա զա տազրկ ման է են թար կում՝ որ
պես մեղ մա ցու ցիչ հան գա մանք դի տե լով ի ր՝ 2 ան չա փա հաս ե րե խա նե րի ծնող լի նե լը։ Այդ դեպ քը խո րը 
հո գե բա նա կան հետ ևանք ներ է թող նում տղայի վրա. նա ագ րե սիվ է, շուտ հի աս թափ վող, կոնֆ լիկ տային, 
ան հան դուր ժող, հա ճախ պրոեկ տում է հոր բռ նա րարքն այլ հա րա զատ նե րի վրա և խու սա փում կամ դժ
վա րա նում նրանց հետ հա ղոր դակց վե լու հար ցում։ Ե րե խան ո րոշ ժա մա նակ բնակ վել է մայ րա կան կող մից 
տա տիկ/ պա պի կի հետ, սա կայն բուռն վե ճե րի, ե րկ կող մա նի ֆի զի կա կան բռ նու թյուն նե րի հետ ևան քով իր 
խնամ քը պա պի կի ըն տա նի քում այլևս ան հնար է։ Մյուս կող մից հայ րա կան կող մի հա րա զատ ներն հրա
ժար վում են ստանձ նել ե րե խայի խնամ քը՝ մենկ նա բա նե լով, որ չու նեն բա վա րար ռե սուս ներ, նե րուժ և « մո
տի վա ցի ա»։ Ե րե խան փաս տա ցի հայտն վել է լու սանց քում, ստիպ ված է գի շե րել տար բեր ժա մա նա կա վոր 
կա ցա րան նե րում, աշ խա տել ա ռանց հանգս տյան օ րե րի։ Ե րե խային հայտ նա բե րել են հան րա կա ցա րա նի 
բնա կիչ նե րը և դի մել սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյան տա րած քային բա ժին։ 
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Ս.ն (15 տա րե կան) 2017 թ.ին, Սյու նի քի մարզ պե տա րա նի միջ նոր դու թյամբ ըն դուն վել է Ե րե խա նե
րի ա ջակ ցու թյան կենտ րոն (այ սու հետ՝ կենտ րոն)՝ որ պես սե ռա կան բռ նու թյան զոհ։ Ը ստ միջ նորդ կող մի 
հայտ նած տե ղե կու թյուն նե րի՝ սե ռա կան բռ նու թյան մեջ մե ղադր վում է ե րե խայի կեն սա բա նա կան հայ րը, 
ու մ նկատ մամբ հա րուց վել է քրե ա կան գործ, չնա յած վեր ջինս ժխ տում է այդ փաս տը։ 

Ե րե խայի մոր խոս քե րով հայ րը քնա բեր դե ղեր է տվել ե րե խային, ո րից հե տո նրա հետ սե ռա կան հա
րա բե րու թյուն է ու նե ցել։ Ար դյուն քում ե րե խայի մոտ բա ցա հայտ վել է հղի ու թյուն, սա կայն ըն տա նի քի ան
դամ ե րի ճնշ ման ազ դե ցու թյան տակ կա տար վել է հղի ու թյան ար հես տա կան ը նդ հա տում։ 

Կենտ րո նում ա պաս տան ման ըն թաց քում Ս.ի մոտ նկատ վել է մե կու սաց վա ծու թյուն, խու սա փում այլ 
ե րե խա նե րի հետ շփու մից։ Ե րե խան միշտ ձգ տում էր կապ հաս տա տել ըն տա նի քի ան դամ ե րի հետ, հատ
կա պես հոր հետ (ե րե խան փոր ձում էր մեր ժել, որ կա տար վա ծը բռ նու թյուն է, շա րու նակ նշե լով, որ հայրն 
ի րեն շատ է սի րում)։
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11 տա րե կան Ս.ն  Ե րե խա նե րի ա ջակ ցու թյան կենտ րոն (այ սու հետ՝ կենտ րոն) է ըն դուն վել 2017 թվա
կա նին Կո տայ քի մար զի Ոս տի կա նու թյան Ան չա փա հաս նե րի բաժ նի միջ նոր դու թյամբ։ Ե րե խան կենտ րոն 
է տե ղա փոխ վել հի վան դա նո ցից դուրս գր վե լուց ան մի ջա պես հե տո, որ տեղ հայտն վել էր մոր կող մից դա
նա կա հար վե լուց հե տո։

Ս.ն մի այ նակ մոր ե րե խա է, ապ րում է մոր և եր կու կրտ սեր եղ բայր նե րի հետ։ Նախ կի նում ըն տա նի քը 
բնակ վել է մոր հայ րա կան տա նը, սա կայն մոր ծնող նե րի մա հից հե տո ե րե խա նե րի մոր և քե ռու միջև ծա
գած վե ճե րի հետ ևան քով ըն տա նի քը մա ցել է ա ռանց տա նի քի։ Մայ րը մեծ դժ վա րու թյամբ կա րո ղա նում է 
աշ խա տանք գտ նել և բնա կա րան վար ձա կա լել։ 

Ժա մա նա կի ըն թաց քում ծնող նե րի մա հը, ա մե նօ րյա եր կա րա ժամ աշ խա տան քը, ե րե խա նե րի խնամ քը 
ի նք նու րույն կազ մա կեր պե լու ան կա րո ղու թյու նը (խ նամ քում օգ նո ղի, հա րա զատ նե րի հետ կա պե րի բա
ցա կա յու թյու նը) ե րե խա նե րի մոր մոտ սկ սում է նկատ վել դյու րագր գիռ վար քը, սե փա կան զգաց մունք
նե րը/ հույ զե րը վե րահս կե լու ան կա րո ղու թյուն։  Ա վագ որ դին սկ սում է ներգ րավ վել կրտ սեր եղ բայր նե րի 
խնամ քի կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցում, ե րե խան սկ սում է հա ճախ բա ցա կայել դա սե րից, ին չը մոր հետ 
կոնֆ լիկ տային հա րա բե րու թյուն նե րի պատ ճառ է դառ նում։ Հա րա բե րու թյուն նե րում կոնֆ լիկ տայ նու թյունն 
այն քան է խո րա նում, որ ե րե խայի մոր հա մար խն դիր նե րի լուծ ման ըն դուն ված տար բե րա կը դառ նում է 
ծե ծը։  Հեր թա կան մի ջա դե պե րից մե կի ժա մա նակ, մայ րը, չկա րո ղա նա լով զս պել իր զայ րույ թը, դա նա կով 
հար վա ծում է Ս.ին, ին չը ար դյուն քում ե րե խան հոս պի տա լաց վում է ։
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 Դեպ քը տե ղի է ու նե ցել 2018թ.ի ամ ռա նը։ Լ.ն (12 տա րե կան) Ե րե խա նե րի ա ջակ ցու թյան կենտ րոն (այ
սու հետ՝ կենտ րոն)  է ու ղեկց վել Ա րա րա տի Ոս տի կա նու թյան Ան չա փա հաս նե րի բաժ նի կող մից, հեր թա կան 
ան գամ տա նից փախ չե լու և դր սում գի շե րե լու փաս տով։ Կենտ րոն ըն դուն ման ժա մա նակ, ե րե խայի նկատ
մամբ նկատ վել է ը նկճ վա ծու թյուն, դեպ րե սիվ վար քա գիծ, ար տա քին տես քը ե ղել է ան խնամ, սկզբ նա կան 
շր ջա նում նկատ վել է նաև Կենտ րո նից փա խուստ կա տա րե լու ցան կու թյուն։

 Մոր և ե րե խայի հո րաք րոջ հետ զրույց նե րից ի հայտ ե կան դեպ քին ա ռնչ վող այլ ման րա մաս ներ։ Մաս
նա վո րա պես Լ.ին մայ րը եր կու տա րե կա նում՝ հոր մա հից հե տո, քրոջ և եղ բոր հետ տե ղա վո րել է ման
կատ նում։ Ո րոշ ժա մա նակ ան ց քույրն ու եղ բայ րը որ դեգր վել են, ի սկ Լ.ն շա րու նա կել է ապ րել ման կա տա
նը մինչև 8 տա րե կան հա սա կը։ Այդ ըն թաց քում մայրն ա մուս նա ցել է ե րկ րորդ ան գամ, ու նի ե րեք ե րե խա։ 
8 տա րե կա նում Լ.ի հո րա քույ րը պատ րաս տա կա մու թյուն է ստանձ նում իր վրա վերց նել ե րե խայի խնամ քը 
և նրան դուրս է բե րում ման կատ նից։ Սա կայն մայ րը, հա մա ձայն չլի նե լով այս ո րոշ ման հետ, թույլ չի տա լիս 
հո րաք րո ջը զբաղ վել ե րե խայի խնամ քով և Լ.ին տե ղա վո րում է հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րի հա մար 
նա խա տես ված գի շե րօ թիկ հաս տա տու թյու նում։ Լ.ի` գի շե րօ թիկ դպ րոց տե ղա վոր վե լուց հե տո թվում էր, 
որ ա մեն բան նոր մալ է։ Լ.ն դրա կան է ար ձա գան քում ըն տա նիք վե րա դառ նա լուն, սա կայն մյուս կող մից 
չի կա րո ղա նում հաս կա նալ, թե ին չու մայ րը կա րող էր խնա մել իր մյուս ե րե խա նե րին, սա կայն ի րեն՝ ո չ։ Այդ 
փաս տով պայ մա նա վոր ված` Լ.ի մոտ սկ սում են նկատ վել վար քային խն դիր ներ՝ տա նից փախ չել, մու րաց
կա նու թյուն և այլն։ Մայ րը հրա ժար վում է ի րա կա նաց նել  Լի խնամ քը, ը ստ նրա՝ աղ ջի կը  « վատ օ րի նակ 
է» նաև մյուս եր կու ե րե խա նե րի հա մար և  ըն տա նի քում կոնֆ լիկտ նե րի ա ռա ջաց ման « մե ղա վորն» է: Լ.ի 
մայ րը  գրա վոր հրա ժար վել է, նա  դեմ չէ, որ աղ ջի կը գնա ման կա տուն:

 Սո ցի ա լա կան դեպ քի պատ մու թյուն N 5.

2016 թ.ի դեկ տեմ բե րին Մ.ն (12 տա րե կան) կրտ սեր եղ բոր ու քրոջ հետ տե ղա վոր վում է ՀՕՖի Ե րե
խա նե րի ա ջակ ցու թյան կենտ րո նում (այ սու հետ՝ կենտ րոն) Ա ջափ նյա կի Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար
ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի միջ նոր դու թյամբ։ Կենտ րոն ըն դուն վե լու ժա մա նակ ե րեք ե րե խա ներն էլ ե ղել են 
ան խնամ վի ճա կում, գեր լար ված։

 Դեպ քի ու սում ա սի րու թյու նից պարզ է դառ նում, որ Մ.ի մայ րը լքել է նրանց, ե րբ նա ըն դա մե նը 6ը 
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տա րե կան է ե ղել։ Այդ ժա մա նա կից սկ սած` ե րե խա նե րի խնամքն ի րա կա նաց նում են հայ րը և հայ րա կան 
տա տի կը։ Ե րե խա նե րի հայրն ու նի հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ, ին չի ար դյուն քում հա ճախ դժ վա րա
նում է կա ռա վա րել սե փա կան վար քը, վնա սում է ե րե խա նե րին, իր մո րը։ Չնա յած ե րե խա նե րը սր տա ցավ 
տա տիկ ու նեն, այ նու ա մե նայ նիվ, նրա ա ռող ջու թյունն ու տա րի քը չեն նե րում հա մա պա տաս խան խնամք 
ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 

Ե րե խա նե րը Կենտ րո նում տե ղա վոր վել են հեր թա կան մի ջա դե պից հե տո, ե րբ ե րե խա նե րի ներ կա յու
թյամբ  հայ րը ֆի զի կա կան բռ նու թյան է են թար կում տա տի կին՝ սկզ բում բռունցք նե րով, ա պա նաև  դա նա
կով հար վա ծե լով ծեր տա տի կի գլ խին, ին չի ար դյուն քում տա տիկն ու շա թափ վում է։ 

Կենտ րո նում տե ղա վոր վե լուց հե տո Մ.ի մոտ նկատ վում է գի շե րա մի զու թյուն։ Ե րե խան հրա ժար վում է 
ներգ րավ վել որ ևէ աշ խա տանք նե րում, հա ճա խել դպ րոց, գե րա դա սում է ժա մա նակն ան ցկաց նել մի այ նակ։  
Հո գե բա նի հետ զրույ ցում ե րե խան նշել է, որ հա ճախ ու նե նում է մեղ քի զգա ցում, որ չի կա րո ղա ցել օգ նել 
տա տի կին։

 Սո ցի ա լա կան դեպ քի պատ մու թյուն N 6.

Ա.ն 11 տա րե կան է: Մոր մոտ ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ ի հայտ ե կած թթ ված նային քաղ ցը գլ խու ղե
ղի թերս նուց ման պատ ճառ է հան դի սա ցել, ի նչն էլ հան գեց րել է Աի մոտ հե նա շար ժո ղա կան հա մա կար գի 
ոչ լի ար ժեք զար գաց ման: Նույն հան գա ման քը պատ ճառ է հան դի սա ցել նաև խոս քի ո րոշ խան գա րում
նե րի: Մայ րը ե րե խային խնա մե լու նպա տա կով դուրս է ե կել աշ խա տան քից և իր ո ղջ ժա մա նա կը նվի րել 
ե րե խայի վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադր մա նը։ Ար դյուն քում Ա.ն դժ վա րու թյամբ, բայց 
կա րո ղա նում է քայ լել: 

Աի հայ րը ե րե խայի ծն վե լուց հե տո դար ձել է խիստ ան հան դուր ժող։ Յու րա քան չյուր օր աշ խա տան քից 
վե րա դա ռան լիս օգ տա գոր ծել է ալ կո հոլ և ի րեն թույլ տվել վի րա վո րա կան ար տա հայ տու թյուն ներ ի նչ պես 
ե րե խայի, այն պես էլ կնոջ հան դեպ։ Ալ կո հո լի հան դեպ « սերն» այն քան է խո րա ցել, որ Աի հայ րը սկ սել է 
չկա ռա վա րել իր ի սկ վար քա գի ծը և « հար ցե րը լու ծել» ծե ծի մի ջո ցով։ Ար դյուն քում ա մու սին նե րը բա ժան վել 
ե ն։ 

Աի մայ րը որ ևէ օգ նող չու նի։ Ծնող նե րը մա հա ցել են, քույր և եղ բայր չու նի։ Նա խա տե սում է ե րե խային 
տե ղա վո րել որ ևէ հա տուկ դպ րո ցում, որ պես զի կա րո ղա նա աշ խա տանք գտ նել։ Ո րոշ մա նը դեմ է ա մուս նու 
քույ րը, ով պատ րաստ է ե րե խայի խնա մե լուն ա ջակ ցել։ 

Հա վել ված 1.3 Օպ տի կա կան խաբ կանք. ըն կալ ման բազ մա զա նու թյու նը

 Մար դիկ կա րող են նայել միև նույն պատ կե րին, սա կայն տար բեր պատ կեր ներ տես նել…

Ի՞նչ եք տես նում: Ի ՞նչ պես կար ձա գան քեք
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Հա վել ված 1.4 Դա սըն թա ցի գնա հատ ման հար ցա շա րի օ րի նակ

 
1. Սե ռը՝           ա րա կան      ի գա կան 

2. Կր թու թյու նը` ______________________________________________________________________________________________________

3. Մաս նա գի տու թյու նը՝ _____________________________________________________________________________________________
 
4. Աշ խա տան քային փոր ձը սո ցի ա լա կան ո լոր տում՝ ______________________________________________________________

5. Խնդ րում ե նք, գնա հա տել դա սըն թա ցի կազ մա կերպ ման և ի րա կա նաց ման ըն թաց քը հա մա ձայն ներ
քոն շյալ սանդ ղա կի, որ տեղ 1ը նվա զա գույնն է, ի սկ 5` ա ռա վե լա գույն։ 

5.1. Որ քա նո՞վ էր դա սըն թացն ար դյու նա վետ.

Ընդ հան րա պես 
ար դյու նա վետ չէր

Մա սամբ էր  
ար դյու նա վետ

Հիմն ա կա նում 
ար դյու նա վետ էր

Ա վե լի քան  
ար դյու նա վետ էր

Լի ո վին  
ար դյու նա վետ էր

1 2 3 4 5

5.2. Որ քա նո՞վ են դա սըն թա ցի ըն թաց քում ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րը կի րա ռե լի Ձեր՝ որ պես վե րա
պատ րաս տո ղի պրակ տի կա յում.

Ա մեն ևին  
կի րա ռե լի չէ

Մա սամբ է  
կի րա ռե լի

Հիմն ա կա նում
 կի րա ռե լի է

Ա վե լի քան  
կի րա ռե լի է

Լի ո վին  
կի րա ռե լի է

1 2 3 4 5

5.3. Ի նչ պե՞ս կգ նա հա տեք դա սըն թա ցի վա րող նե րի գի տե լիք նե րի փո խանց ման հմ տու թյուն նե րը.

Շատ վատ Վատ Բա վա րար Լավ Շատ լավ

1 2 3 4 5

1ին օր

2րդ օր

3րդ օր

….

5.4. Ի նչ պե՞ս կգ նա հա տեք դա սըն թա ցի բո վան դա կու թյու նը և կա ռուց ված քը. 

Շատ վատ Վատ Բա վա րար Լավ Շատ լավ

1 2 3 4 5

5.5. Որ քա նո՞վ էր ար դյու նա վետ ը նտր ված դա սըն թա ցի մա տուց ման ձևա չա փը.

Ընդ հան րա պես 
ար դյու նա վետ չէր

Մա սամբ էր  
ար դյու նա վետ

Հիմն ա կա նում 
ար դյու նա վետ էր

Ա վե լի քան  
ար դյու նա վետ էր

Լի ո վին  
ար դյու նա վետ էր

1 2 3 4 5
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5.6. Որ քա նո՞վ է ին ճիշտ ը նտր ված վե րա պատ րաստ ման քն նար կում ե րի ձևա չա փե րը, վար ժու թյուն նե
րը, ներխմ բային աշ խա տանք նե րը, տե սա նյու թե րը և այլն

Ընդ հան րա պես 
ճիշտ չէր

Մա սամբ էր  
ճիշտ

Հիմն ա կա նում
 ճիշտ էր

Ա վե լի քան  
ճիշտ էր

Լի ո վին  
ճիշտ էր

1 2 3 4 5

5.7. Որ քա նո՞վ է ին օգ տա կար դա սըն թա ցի բա ժան վող նյու թե րը.

Ընդ հան րա պես 
օգ տա կար չէր

Մա սամբ էր  
օգ տա կար

Հիմն ա կա նում 
օգ տա կար էր

Ա վե լի քան  
օգ տա կար էր

Լի ո վին  
օգ տա կար էր

Բա ժան վող 
նյու թեր 1 2 3 4 5

5.8 Որ քա նո՞վ էր բա վա րար դա սըն թա ցի թե մա նե րին հատ կաց ված ժա մա նա կը.

Ընդ հան րա պես 
բա վա րար չէր

Մա սամբ էր  
բա վա րար

Հիմն ա կա նում
 բա վա րար էր

Ա վե լի քան 
բա վա րար էր

Լի ո վին  
բա վա րար էր

1 2 3 4 5

5.9 Ւնչ պի սի՞ն էր դա սըն թա ցին հատ կաց ված ժա մա նա կը (օ րե րի քա նա կը).

Ընդ հան րա պես 
բա վա րար չէր

Մա սամբ էր  
բա վա րար

Հիմն ա կա նում
 բա վա րար էր

Ա վե լի քան  
բա վա րար էր

Լի ո վին  
բա վա րար էր

1 2 3 4 5

6. Ո՞րն էր դա սըն թա ցի ա ռա վել ար դյու նա վետ մա սը

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Ո՞րն էր դա սըն թա ցի  պա կաս ար դյու նա վետ մա սը

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Ինչ պի սի՞ թե մա ներ կա ռա ջար կեք ը նդ գր կել հե տա գա յում նմա նա տիպ դա սըն թաց նե րի կազ մա կերպ
ման դեպ քում 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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9. Ինչ պի սի՞ ա ռա ջար կու թյուն ներ ու նեք հե տա գա յում նմա նա տիպ դա սըն թաց ներ ա վե լի ար դյու նա վետ 
դարձ նե լու հա մար

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 

10. Ինչ պե՞ս կգ նա հա տեք դա սըն թա ցի կազ մա կերպ չա կան մա սը

Շատ վատ Վատ Բա վա րար Լավ Շատ լավ

1 2 3 4 5

Ս նուն դը

Մի ջո ցառ ման վայ րը

Հա ղոր դակ ցու թյու նը 
կազ մա կեր պիչ նե րի հետ

Այո Ոչ

Ժա մա նա կին տե ղե կաց վե՞լ ե ք մի ջո ցառ ման ժամ կետ նե րի մա սին 

Ու նե ցե՞լ ե ք հե տա դարձ կա պի հնա րա վո րու թյուն

Հ նա րա վո րու թյուն ստա ցե՞լ ե ք Ձեր հար ցե րի պա տաս խան նե րը ստա նա լու

11. Այլ նշում եր

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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 Հա վել ված 1.5 Մաս նա գետ նե րի գի տե լի քի չափ ման հար ցա շա րի օ րի նակ

1. Նշ ված նե րից ո՞ րը ե րե խա նե րի հան դեպ բռ նու թյան տե սակ չէ։ 

Ա. Ծե ծը՝ որ պես դաս տի ա րա կու թյան նպա տակ
Բ. Ա մո թանք տա լը
Գ. Գերխ նամ քը
Դ. Գայ թակ ղե լը 
Ե. Նշ ված նե րից ոչ մե կը

2. Նշ ված նե րից ո ՞ր գոր ծո ղու թյունն է բնո րոշ ե րե խա նե րի հան դեպ սե ռա կան բռ նու թյա նը։ 

Ա. ե րե խայի ֆի զի կա կան և հո գե կան կա րիք նե րը բա վա րա րե լու շա րու նա կա կան և տևա կան ան տե սու մը
Բ . ե րե խա նե րին սե ռա կան ան հանգս տու թյուն պատ ճա ռե լը չա փա հաս նե րի կամ այլ ե րե խա նե րի կող

մից
Գ. հար վա ծի,  ցնց ման, վայր գցե լու, թու նա վոր ման, այր ման, խեղ դե լու կամ այլ ձևով ե րե խային ֆի զի

կա կան վնաս պատ ճա ռե լը
Դ. ագ րե սի այի պար բե րա բար դրս ևո րում որ ևէ սո ցի ա լա կան խմ բի կող մից տվյալ խմ բի որ ևէ ան դա մի 

կամ ան դամ ե րի նկատ մամբ

3. Նշ ված նե րից ո ՞ր ձևա կեր պու մը հու զա կան բռ նու թյան բնու թագ րիչ չէ։ 

Ա. Ե րե խա նե րի մոտ բազ մա կի կապ տուկ նե րի, կոտր վածք նե րի, այր վածք նե րի առ կա յու թյու նը
Բ . Ե րե խային բա նա վոր վա խեց նե լը, վա խի և սար սա փի մթ նո լորտ ստեղ ծե լը
Գ . Ե րե խային մե կու սաց նե լը նոր մալ սո ցի ա լա կան փոր ձից և հա սա կա կից նե րի կամ մե ծա հա սակ նե րի 

հետ շփու մից
Դ . Ե րե խային չկար ևո րե լը և նրա կա րիք նե րը  ան տե սե լը 

4. Ե րե խա նե րի նկատ մամբ սե ռա կան բռ նու թյու նը կա րող է դրս ևոր վել. 

Ա. Ըն տա նի քում
Բ . Ար տաըն տա նե կան պայ ման նե րում
Գ . Ինս տի տու ցի ո նալ պայ ման նե րում
Դ.  Բո լոր պա տաս խան նե րը ճիշտ են:

5. Նշ ված նե րից ո՞ րը Ե րե խա նե րի կա րիք նե րի գնա հատ ման ե ռան կյու նու հիմ ա կան բա ղադ րիչ չէ։ 

Ա. Ե րե խայի զար գաց ման կա րիք ներ
Բ. Ծնո ղա վար ման հմ տու թյուն ներ
Գ. Կազ մա կեր պա կան ռե սուրս ներ
Դ. Ըն տա նե կան և մի ջա վայ րային գոր ծոն ներ

 

6. Ե րե խայի ի րա վի ճա կի ռիս կայ նու թյան ո րոշ ման տե սա կե տից ո ՞րն է ա վե լորդ նշ ված տար բե րակ նե րում։  

Ա. Հա մընդ հա նուր կա րիք նե րով ե րե խա ներ
Բ. Լրա ցու ցիչ կա րիք նե րով ե րե խա ներ
Գ. Հա մա լիր/ բարդ կա րիք նե րով ե րե խա ներ
Դ. Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա ներ
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7. Ինչ պե՞ս է մաս նա գետն ի րա կա նաց նում բռ նու թյան ռիս կե րի գնա հա տու մը։ 

Ա. Ան ցյա լում ե րե խայի հան դեպ տե ղի ու նե ցած բռ նու թյան դեպ քե րի ու սում ա սի րու թյան մի ջո ցով
Բ. Ե րե խայի հան դեպ հե տա գա յում բռ նու թյան գոր ծադր ման ռիս կե րի գնա հատ ման մի ջո ցով
Գ. Ե րե խայից, ըն տա նի քի ան դամ ե րից, մի ջա վայ րից տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման մի ջո ցով
Դ. Նշ ված բո լոր տար բե րակ նե րը ճիշտ են 

8. Նշ ված նե րից ո ՞րն է հա մար վում ե րե խային սպառ նա ցող մի ջին ռիսկ։ 

Ա. Ե րե խան լր ջո րեն վնաս վում է, ան գամ առ կա է մահ վան վտանգ
Բ. Ե րե խային, հա վա նա կան է,  ո րո շա կի նշա նա կա լից վնաս է հասց վում
Գ. Ե րե խայի ո րոշ կա րիք ներ ըն տա նի քում չեն բա վա րար վում
Դ. Նշ ված տար բե րակ նե րից ոչ մե կը

9. Նշ ված տար բե րակ նե րից ո ՞րն է բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի դեպ քի վար ման գոր ծըն թա ցի ճիշտ 
փու լային հա ջոր դա կա նու թյու նը։ 

Ա. Վաղ հայտ նա բե րում, ռիս կե րի գնա հա տում, մի ջամ տու թյուն և վե րա կանգ նում, ռիս կե րի մի ջան կյալ 
գնա հա տում, դեպ քի ա վարտ և շա րու նա կա կան վե րահս կո ղու թյուն.

Բ. Ռիս կե րի գնա հա տում, վաղ հայտ նա բե րում, մի ջամ տու թյուն և վե րա կանգ նում, ռիս կե րի մի ջան կյալ 
գնա հա տում, շա րու նա կա կան վե րահս կո ղու թյուն.

Գ. Ռիս կե րի գնա հա տում, վաղ հայտ նա բե րում մի ջամ տու թյուն և վե րա կանգ նում, շա րու նա կա կան վե
րահս կո ղու թյուն, ռիս կե րի մի ջան կյալ գնա հա տում.

Դ. Վաղ հայտ նա բե րում,  մի ջամ տու թյուն և վե րա կանգ նում, ռիս կե րի մի ջան կյալ գնա հա տում, դեպ քի 
ա վարտ և շա րու նա կա կան վե րահս կո ղու թյուն:

10. Նշ ված նե րից ո րո՞նք են հա մար վում բռ նու թյուն նե րից ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան լի ա զոր կա ռույց
նե րը/ մաս նա գետ նե րը։ 

Ա. Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղովն եր
Բ.  Ըն տա նի քի, կա նանց և ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բա ժին ներ
Գ.  Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ազ գային հանձ նա ժո ղով
Դ.  ՀՀ Ա ՍՀՆ ըն տա նի քի, կա նանց և ե րե խա նե րի հիմ ա հար ցե րի վար չու թյուն 
Ե.  ՀՀ Ոս տի կա նու թյուն
Զ.  Հա մայն քային սո ցի ա լա կան աշ խա տող 
Է.  Դպ րո ցի ղե կա վա րու թյուն 
Ը.  Պո լիկ լի նի կայի բժիշկ ներ
Թ. Սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյան տա րած քային գոր ծա կա լու թյուն/ բա ժին
Ժ.  Նշ ված բո լոր տար բե րակ նե րը

11. Նշ ված մի ջամ տու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե նում բռ նու թյան բարձր ռիս կի պա րա գա յում.

Ա. Մի ջամ տու թյուն և վե րա կանգ նում
Բ. Գրա վոր նա խազ գու շա ցում բռ նա րա րին
Գ. Խորհր դատ վու թյուն
Դ. Կան խար գե լիչ հաշ վա ռում
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 2. ԲՌ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆ ԹԱՐԿ ՎԱԾ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ  
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵՐ ԵՊ ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ  
ՀԱ ՄԱՐ

 Հա վել ված 2.1 Բռ նու թյան դեպ քի հա ղորդ ման ձևա թուղթ

Դեպ քի ար ձա նագր ման ամ սա թի վը ___________

Տե ղե կատ վու թյուն ե րե խայի մա սին

Ա նուն, ազ գա նուն Ծնն դյան ամ սա թիվ

Հաս ցե Կոն տակ տային տվյալ ներ

Հիմ ախնդ րի հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը

Տե ղե կատ վու թյուն ա հա զան գո ղի մա սին

Կազ մա կեր պու թյան ան վա նում  
(ֆի զի կա կան ան ձի ա նուն/ազ գա նուն) 

Կոն տակ տային տվյալ ներ

Նույն խնդ րով նա խորդ դի մում ե րը (ե թե կի րա ռե լի է)

Ն շել՝ ե ՞րբ ____________________________________________________

Ն շել՝ ո ՞ր ծա ռա յու թյուն/ կա ռույց է դի մել ___________________________________________________________________________________

Ա հա զան գը գրա ցեց ____________________________________________________ ____________________________________________________

Ամ սա թիվ _________________________      Ժամ ______________________        Ստո րագ րու թյուն ____________________________________

Գ րանց մա նը հա ջոր դած գոր ծո ղու թյուն նե րը  __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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 Հա վել ված 2.2 Բռ նու թյան դեպ քի նախ նա կան գնա հատ ման ձևաթղ թի օ րի նակ

(Կազ մա կեր պու թյան ներ սում կի րառ վող փաս տա թուղթ է նա խա տես ված բռ նու թյան դեպ քե րի ար ձա
նագր ման հա մար)

Լ րաց վում է բռ նու թյան նշան ներ նկա տած և կաս կած ու նե ցող մաս նա գե տի կող մից (ցան կա լի է սո ցի
ա լա կան աշ խա տո ղի)  

Լ րաց ման վայ րը  ________________________________________________

Լ րաց ման ամ սա թի վը __________________________________________

Տե ղե կատ վու թյուն լրաց նո ղի մա սին.

Ա նուն ազ գա նուն

Զ բա ղեց րած պաշ տո նը

Կոն տակ տային տե ղե կատ վու թյուն

Հաս ցե

Հե ռա խոս

Էլ. փոս տի հաս ցե

Ի՞նչ աղ բյու րից եք տե ղե կա ցել 
դեպ քի մա սին։

Ե րե խա
Ծ նող/խ նա մա կալ (ն շել  ______________________________________________________  )
 Մաս նա գետ (ն շել ______________________________________________________________ )

 Տե ղե կատ վու թյուն ե րե խայի մա սին 
(ե թե խոս քը մի քա նի ե րե խայի մա սին է, այդ թվում քույր-եղ բայր նե րի,  ա պա յու րա քան չյու րի հա մար 

պետք է ա ռան ձին թեր թիկ լրաց վի).

Ա նուն ազ գա նու նը

Սե ռը  Ա րա կան           Ի գա կան

Տա րի քը

Բ նա կու թյան հաս ցե

Ծնն դյան ամ սա թիվ (ե թե հայտ նի է)

Ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյու նը շա րու նակ վում է  Այո                    Ոչ (մեկ նա բա նել)

Ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան/ կենտ րո նի ան վա
նու մը  (ո րի աշ խա տանք նե րում նե րառ ված է ե րե խան)

Ե րե խայի կա պը Ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան հետ
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Ե րե խայի կա պը պո տեն ցի ալ բռ նա րա րի հետ

Տե ղե կատ վու թյուն այն ան ձի մա սին, ու մ հետ ապ րում է ե րե խան (ե թե բռ նա րա րի հետ է ապ րում՝ նշել)

Ե րե խայի ներ կա գտն վե լու վայ րը

Ինչ պե՞ս է տե ղի ու նե ցել բռ նու թյու նը (ն կա րագ րել)՝

Արդյո՞ք ե րե խան հա տուկ խո ցե լի ու թյուն ու նի (կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման ցան կա ցած  
դրս ևո րում, նշել տի պը)

Արդյո՞ք ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյու նը շա րու նա կա կան բնույթ է կրել

Ե րե խայի մոտ տրավ մայի ի նչ պի սի՞ նշան ներ են նկատ վում։

Ա ռանձ նա հա տուկ մշա կու թային/ըն տա նե կան գոր ծոն ներ, ո րոնք ու շադ րու թյան են ար ժա նի  
(ն կա րագ րել)

Ինչ պի սի՞ քայ լեր են ձեռ նարկ վել ե րե խայի ան վտան գու թյան ա պա հով ման ու ղ ղու թյամբ՝

Ինչ պի սի՞ քայ լեր են ձեռ նարկ վել, որ պես զի ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյու նը դա դա րեց վի՝

Ի՞նչ  մի ջոց ներ են ան հրա ժեշտ ե րե խայի պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման հա մար

Լ րա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյուն (այլ)
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 Տե ղե կատ վու թյուն Ձեր կաս կած նե րի վե րա բե րյալ.

Ան հանգս տու թյան/ կաս կա ծան քի տի պը (ն կա րագ րե՛ք բռ նու թյան/ դա ժան վե րա բեր մուն քի մա սին վկայող 
նշան նե րը, բռ նու թյան տի պը, ո ՞վ է այդ մա սին հայտ նել և ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քը)

Վայ րը, որ տեղ տե ղի է ու նե ցել բռ նու թյու նը

Բռ նու թյան մի ջա դե պի ժա մա նա կա հատ վա ծը

Ամ սա թիվ

Վ կա նե րը

Ե րե խայի հետ խո սակ ցու թյան/հար ցազ րույ ցի հաշ վետ վու թյուն

Ն կա րագ րեք հենց այն, ի նչ դուք եք ա սել, և ի նչ է ա սել ե րե խան, հնա րա վո րու թյան դեպ քում նրա ի սկ  
խոս քե րով/ բա ռե րով (Խնդ րում ե նք չուղ ղոր դել հար ցազ րույ ցը, ա սել հենց այն, ի նչ ե րե խան է ա սել)

Դի տարկ ման ար դյուն քում ստաց ված տե ղե կատ վու թյուն (օ րի նակ` ե րե խայի տրավ մա նե րը, ե րե խայի 
հա յաց քը, վա խե րը)

Ն կա րագ րեք բռ նու թյան մեջ կաս կած վո ղի ար ձա գան քը մե ղադ րան քին

 Տե ղե կատ վու թյուն պո տեն ցի ալ բռ նա րա րի մա սին.

Ա նունազ գա նու նը

Սե ռը  Ա րա կան           Ի գա կան

Տա րի քը

Ծնն դյան ամ սա թիվ

Պո տեն ցի ալ բռ նա րա րի նկա րագ րու թյու նը (հո գե բա նա կան, սո ցի ա լա կան և այլ հատ կա նիշ ներ)՝ 

Պո տեն ցի ալ բռ նա րա րի կա պը ե րե խայի հետ

Պո տեն ցի ալ բռ նա րա րի կա պը Կազ մա կեր պու թյան հետ

Պո տեն ցի ալ բռ նա րա րի կա պը Կազ մա կեր պու թյան կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի հետ
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Այլ տվյալ ներ.

Ն շեք այն ան ձանց տվյալ նե րը, ում տե ղե կաց րել եք դեպ քի մա սին։ 

Ա նուն, ազ գա նու ն Կազ մա կեր պու թյու նը Պաշ տո նը Այլ տվյալ ներ (տ րա մադր ված տե ղե-
կատ վու թյու նը, ամ սա թի վը և այլն)

 Հաշ վետ վու թյու նը լրաց նո ղը (ա նուն-ազ գա նու նը, պաշ տո նը, ստո րագ րու թյու նը, լրաց ման ամ սա թի վը)

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

 Ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րը (ա նուն-ազ գա նու նը, Ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան 
ան վա նու մը, ստո րագ րու թյու նը, լրաց ման ամ սա թի վը)

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
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 Հա վել ված 2.3 Բռ նու թյան ռիս կի գնա հատ ման ձևաթղ թի օ րի նակ
Գ նա հա տում ի րա կա նաց րած ան ձը՝ Լ րաց ման ամ սա թի վը

Ա նուն, ազ գա նուն Կոն տակ տային տվյալ ներ

Դեպքն ու ղ ղոր դող ան ձը
 Ի նք նաուղ ղոր դում                      Ըն տա նիք/ հար ևան
 Այլ մաս նա գետ/ ծա ռա յու թյուն      Այլ

Մաս նա գե տի կոն տակ տային 
տվյալ նե րը

Շա հա ռու ի մա սին տվյալ ներ Դեպ քի գրանց ման ամ սա թի վը Դեպ քի հեր թա կան հա մա րը

Շա հա ռու ի ա նուն, ազ գա նուն Ծնն դյան ամ սա թի վը

Ծնն դյան վկա յա կա նի հա մա րը

 Տա րի քը
 Սե ռըբ           Ա րա կան              Ի գա կան

Շա հա ռու ի ծնո ղի/օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի մա սին տվյալ ներ

Խ նա մա կա լի ա նուն, ազ գա նու նը`
__________________________________________________

Խ նա մա կա լի կա պը ե րե խայի հետ
 Ծնող (հայր, մայր)
 Քույր/եղ բայր
 Ըն տա նի քի այլ ան դամ (տա տիկ/ պա պիկ, 
հո րեղ բայր/ մո րեղ բայր, հո րա քույր/ մո րա քույր)
 Խնա մա կալ
 Խնա մա տար ծնող
 Այլ (ն շե՛ք) __________________________________

__________________________________________________

Կոն տակ տային տվյալ ներ

Արդյո՞ք նախ կի նում ե րե խան գրանց ված է ե ղել ԵՊ ծա ռա յու թյուն նե րում        Այո          Ոչ 
Ե թե այո, ա պա նշել ծա ռա յու թյու նը և ծա ռա յու թյուն դի մե լու հիմ քը

Տ վյալ ներ ե րե խայի ծնող նե րի/խ նա մա կալ նե րի ի րա վի ճա կի մա սին մա սին

Ե րե խայի մոր ա նու նը, ազ գա նու նը Ծնն դյան ամ սա թի վը

 Կեն դա նի է
 Մա հա ցած է
 Ան հայտ է

Ապ րում է ե րե խայի հետ
 Այո 
 Ոչ

Կոն տակ տային տվյալ ներ
 Հե ռա խոս
 Հաս ցե

Մաս նա գի տու թյու նը

Ե րե խայի հոր ա նու նը, ազ գա նու նը Ծնն դյան ամ սա թի վը

 Կեն դա նի է
 Մա հա ցած է
 Ան հայտ է

Ապ րում է ե րե խայի հետ
 Այո 
 Ոչ

Կոն տակ տային տվյալ ներ
 Հե ռա խոս
 Հաս ցե

Մաս նա գի տու թյու նը
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Ե րե խայի հիմ ախն դիր նե րը (ն շել բո լոր կի րա ռե լի տար բե րակ նե րը)

 Բռ նու թյուն (ֆի զի կա կան/ հու զա կան)
 Սե ռա կան բռ նու թյուն/ շա հա գոր ծում
 Ան տե սում/ բար ձի թո ղու թյուն
 Աշ խա տան քային շա հա գոր ծում
 Ըն տա նե կան բռ նու թյուն
 Առ ևան գում
 Թրա ֆի քինգ
 Խնա մա տա րու թյուն/որ դեգ րում
 Խնա մա կա լու թյուն
 Փոքր տուն

 Խնա մա կա լա կան հաս տա տու թյուն 
 Ե րե խայի շա հա գոր ծում (վաղ ա մուս նու թյուն)
 Օ րեն քի հետ խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա
 Վար քային խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա (ալ կո
հո լային/ թմ րա նյու թե րից կախ վա ծու թյուն/ այլ) 
 Ա ռող ջա կան և թերս նուց ման խն դիր ներ
 Հաշ ման դա մու թյուն (Ֆի զի կա կան/մ տա վոր)
 Վաղ տա րի քում հղի ու թյուն
 Հո գե սո ցի ա լա կան սթ րես (տ րավ մա)
 Այլ

Բռ նու թյան դեպ քը
 Մե կան գա մյա
 Կրել է շա րու նա կա կան բնույթ

Դեպ քի վայ րը (տա նը, դպ րո ցում, այլ)

Ե թե մե կան գա մյա գոր ծո ղու թյուն է, ա պա նշել 
կոնկ րետ օ րը

Ե թե կրել է շա րու նա կա կան բնույթ, ա պա նշեք 
սկիզ բը

Արդյո՞ք ի րա կա նաց վել է հրա տապ մի ջամ տու թյուն            Այո            Ոչ 
Ե թե այո, ա պա նշեք ի րա կա նաց նող մար մի նը
 Ոս տի կա նու թյուն         Պո լիկ լի նի կա        ԽՀՀ       Ը ԿԵ ԻՊԲ       ՍԱՏԲ/Գ      Այլ

 Մաս նա գե տի/ պաշ տո նյայի ա նու նը, ազ գա նու նը և կոն տակ տային տվյալ նե րը

Հիմ ախնդ րի նկա րագ րու թյու նը. Նկա րագ րե՛ք դեպ քը

Շա հա ռու ի ըն տա նի քը Ն շում եր

Ըն տա նի քի ի րա վի ճա կը և կազ մը
 Լավ/ա պա հով
 Ի րա վի ճա կի փո փո խու թյուն վեր ջերս  
(ե կա մուտ/ բա րե կե ցու թյուն/ըն տա նի քի կազմ)
 Դժ վա րու թյուն ներ (գոր ծազր կու թյուն/ա մուս
նա լու ծու թյուն/ բա ժա նում/ կախ վա ծու թյուն)
 Ան կան խա տե սե լի ի րա դար ձու թյուն  
(օ րի նակ՝ ըն տա նե կան բռ նու թյուն)

Ծ նո ղի/խ նա մա կա լի ա ռող ջու թյու նը և բա րե կե
ցու թյու նը
 Ա ռողջ
 Ա ռող ջա կան խն դիր ներ առ կա են, սա կայն 
ստա նում է բու ժում
 Շա րու նա կա կան ա ռող ջա կան խն դիր ներ
 Ա ռող ջու թյան նշա նա կա լի ռիսկ (ք րո նիկ հի
վան դու թյուն ներ, հաշ ման դա մու թյուն, կախ վա ծու
թյուն ներ)
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Շա հա ռու ի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը իր ըն տա
նի քի հետ
 Կա յուն           Թույլ           Ան կա յուն

Շա հա ռու ի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը ը նդ լայն
ված ըն տա նի քի/ բա րե կամ ե րի հետ
 Կա յուն           Թույլ           Ան կա յուն

Շա հա ռու ի ֆի զի կա կան և սո ցի ա լա կան ի րա վի ճա կը

Շա հա ռու ի ֆի զի կա կան ա ռող ջու թյու նը
 Ա ռողջ
 Ա ռող ջա կան խն դիր ներ առ կա են, սա կայն 
ստա նում է բու ժում
 Ա ռող ջա կան խն դիր նե րը պա հան ջում են 
լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն ներ
 Քրո նիկ ա ռող ջա կան խն դիր ներ
 Ա ռող ջու թյան տե սան կյու նից խո ցե լի գոր ծոն
նե րի առ կա յու թյուն (հաշ ման դա մու թյուն, կախ վա
ծու թյուն ներ, այլ)

Շա հա ռու ի հո գե կան/ հու զա կան ա ռող ջու թյու նը
 Լավ
 Կան խն դիր ներ, սա կայն ստա նում է հա մա
պա տաս խան ա ջակ ցու թյուն
 Առ կա են խն դիր ներ, ո րոնք պա հան ջում են 
լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն ներ
 Նշա նա կա լի խն դիր ներ (ի նք նաս պա նու թյան 
փորձ, հո գե կան լար վա ծու թյուն, բա ցա սա կան 
մտ քեր, հան ցա գործ վարք և այլն)

Կր թու թյու նը
 Կա յուն հա ճա խում եր դպ րոց
 Հա ճա խա կի բա ցա կա յու թյուն ներ
 Դպ րո ցից դուրս մա ցած
 Եր բեք չի հա ճա խել դպ րոց

Դպ րո ցում ա պա հով է զգում՝     Այո      Ոչ

Ֆի զի կա կան մի ջա վայ րը Ն շում եր

Կեն սա պայ ման ները
 Լավ/ա պա հով
 Բա վա րար/ա պա հով
 Փո փոխ վող
 Վտան գա վոր

Բ նա կա րային պայ ման ները (տի պը, չա փը,  
սե փա կա նու թյու նը, պայ ման նե րը)

Ծ նո ղա վա րու մը
 Լավ 
 Դիս ֆունկ ցի ո նալ 
 Փո փո խա կան
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Ս նու ցու մը
 Ա ռողջ սնն դի հա սա նե լի ու թյուն
 Ոչ բա վա րար սնունդ
 Թերս նուց ման նշան ներ

Ռիս կի մա կար դա կը և հե տա գա քայ լե րը.

 Ռիս կի բա ցա կա յու թյուն կամ ցածր ռիս կայ նու թյուն 
Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ու ղ ղոր դում այլ ծա ռա յու թյա նը՝ շա րու նա կա կան վե րահս կո ղու թյան ի րա-
կա նաց մամբ։

 Մի ջին ռիս կայ նու թյուն (ներ կա պա հին ան վտանգ է, սա կայն ռիս կը պահ պան վում է)
 Դեպ քի հե տա գա, ա վե լի խոր քային ու սումն ա սի րու թյուն և ա ջակ ցու թյուն՝ ա պա հո վե լու ե րե խայի ան-
վտանգ կա ցու թյու նը իր տա նը, իր ըն տա նի քի հետ։

 Բարձր ռիս կայ նու թյուն (վ տան գը պահ պան վում է) 
Ան հա պաղ մի ջամ տու թյուն՝ ե րաշ խա վո րե լու ե րե խայի ան վտան գու թյու նը և պաշտ պա նու թյու նը ֆի զի-
կա կան, սե ռա կան, հու զա կան բռ նու թյու նից, բար ձի թո ղու թյու նից, շա հա գոր ծու մից կամ այլ ի րա վի ճա-
կից։

Հա մա ռոտ կեր պով ներ կա յաց րե՛ք Ձեր դի տար կում ե րը և ռիս կի մա կար դա կի վե րա բե րյալ կա
տար ված ը նտ րու թյան հիմ քե րը.
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 Հա վել ված 2.3 Ե րե խայի սո ցի ալման կա վար ժա կան գնա հատ ման ձևա թուղթ82

Ըն դուն ման օ ր Դուրս գր ման օ ր

Ե րե խայի ա նուն, ազ գա նուն __________________________________________________________________________

 Տա րիք ______________________________________________________________________________________________

 Դեպ քի հա մար ______________________________________________________________________________________

 Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժը __________________________________________________________________________
 

Ե րե խայի զար գա ցում 

Ի
նք

 նա
խ

 նա
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 և
 գ

որ
 ծա

ռ ն
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յու

ն 

Ինք նու րույն հագն վե լու կա րո ղու թյուն 
Հագն վե լու կա րո ղու թյունն իր մեջ նե րա ռում է ե րե խայի՝ հա գուստ հագ նելն ու հա նե լը, տա րի քին, 
ե ղա նա կին և գոր ծու նե ու թյա նը հա մա պա տաս խան հա գուստ ը նտ րե լը, ի նչ պես նաև օգ տա գոր ծու մից 
ա ռաջ և հե տո հա մա պա տաս խան տե ղե րում տե ղադ րե լը: Այս տեղ նե րառ ված են նաև մա քուր գուլ
պա ներ, շալ վար, վեր նա շա պիկ ներ, զգեստ ներ և կո շիկ ներ հագ նել ու հա նե լը: Փոք րիկ ե րե խա նե րը 
(36) հնա րա վոր է ու նե նան դժ վա րու թյուն ներ կո շիկ ներ կա պե լու, հա գուս տի շղ թա նե րը բարձ րաց
նելի ջեց նե լու, կո ճակ կոճ կե լու հար ցում:

Ըն դուն ման պա հին Դուրս գր ման պա հին 

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն.
Ինք նու րույն կա րո ղա նում է հագն վել, ա ջակ ցու
թյուն կա րիք չու նի 

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն.
Ինք նու րույն կա րո ղա նում է հագն վել, ա ջակ ցու
թյուն կա րիք չու նի 

 Մի ջին կա րո ղու թյուն 
Կա րո ղա նում է մա սամբ, ո րոշ ա ջակ ցու թյան կա
րիք ու նի

 Մի ջին կա րո ղու թյուն 
Կա րո ղա նում է մա սամբ, ո րոշ ա ջակ ցու թյան 
կա րիք ու նի

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան ա ջակ
ցու թյան կա րիք ու նի

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան 
ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նի

Գ րա ռում եր 

Հի գի ե նան կազ մա կեր պե լու հմ տու թյուն ներ
 Հի գի ե նան նե րա ռում է ե րե խայի՝ սան հան գույ ցից օ գտ վե լու ու նա կու թյու նը, լո ղա նա լը և ի նք նախ
նամ քի կի րա ռու մը, օ րի նակ՝ վար սե րը հար դա րե լը, ա տամ ե րը լվա նա լը, հի գի ե նային ան պի սի մի
ջոց ներ օգ տա գոր ծե լը, ի նչ պի սիք են դե զո դո րան տը, կա նա ցի հի գի ե նայի մի ջոց նե րը, սափր վե լու 
պա րա գա նե րը: Փոքր ե րե խա նե րը (36) կա րող են դժ վա րու թյուն ներ ու նե նալ ի նք նու րույն լվաց վե լու 
և սան հան գույ ցից օ գտ վե լու հար ցում: 

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն.
Ինք նու րույն կա րո ղա նում է կազ մա կեր պել, ա ջակ
ցու թյուն կա րիք չու նի

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն.
Ինք նու րույն կա րո ղա նում է կազ մա կեր պել, 
ա ջակ ցու թյուն կա րիք չու նի

 Մի ջին կա րո ղու թյուն
 Կա րո ղա նում է մա սամբ, ո րոշ ա ջակ ցու թյան կա
րիք ու նի

 Մի ջին կա րո ղու թյուն
 Կա րո ղա նում է մա սամբ, ո րոշ ա ջակ ցու թյան 
կա րիք ու նի

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան ա ջակ
ցու թյան կա րիք ու նի

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան 
ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նի

Գ րա ռում եր 

82 ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոնի փորձը ցույց է տալիս, որ բռնության ենթարկված երեխաների հետ 
աշխատանքում շատ կարևոր է երեխայի բազմակողմանի գնահատումը, որը ներառում է նաև մանկավարժի և 
հոգեբանի կողմից երեխայի իրավիճակի գնահատումը։
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Ու տե լու և ու տե լիք պատ րաս տե լու հմ տու թյուն ներ 
Ե րե խայի կա րո ղու թյունն է ի նք նու րույն ու տել, պատ րաս տել, խմել բա ժա կից, կա րո ղա նալ տա րան
ջա տել նա խու տեստ նե րը և հիմ ա կան սնուն դը, բա ցա հայ տել ու տե լի քը՝ տես նե լով պի տա կը, տար
բե րել վնաս ված կամ փչա ցած մթեր քը: Ա վե լի մեծ ե րե խա նե րի պա րա գա յում սա իր մեջ նե րա ռում է 
նաև պարզ ու տե լիք ներ, սենդ վիչ ներ պատ րաս տե լը, մր գեր և բան ջա րե ղեն կտ րա տե լը: Դե ռա հաս
նե րի պա րա գա յում սա կա րո ղու թյուն է՝ օգ տա գոր ծե լու խո հա նո ցային պա րա գա նե րը (կաթ սա ներ, 
է լեկտ րա կան թեյ նիկ և այլն): Փոքր ե րե խա նե րը (36 տա րե կան) հնա րա վոր է չկա րո ղա նան կա տա
րել այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը մի այ նակ և մե ծա հա սակ նե րի ու ղ ղորդ ման կա րիք ու նե նան: 

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն
 կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի պա
հան ջում

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն
 կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի 
պա հան ջում

 Մի ջին կա րո ղու թյուն
 Կա րո ղա նում է մա սամբ, ո րոշ ա ջակ ցու թյան կա
րիք ու նի

 Մի ջին կա րո ղու թյուն
 Կա րո ղա նում է մա սամբ, ո րոշ ա ջակ ցու թյան 
կա րիք ու նի

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան ա ջակ
ցու թյան կա րիք ու նի

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան 
ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նի
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Խա ղի հմ տու թյուն ներ
 Խա ղը ե րե խայի կող մից հա մա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն է, ո րը նպաս տում է 
ե րե խայի զար գաց մա նը, ո րի մի ջո ցով նա ա պա հո վում է նաև ա զատ ժա ման ցը: Խա ղը մի ա ժա մա-
նակ ազ դում է ե րե խայի մեծ և փոքր մո տո րի կայի հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման վրա: Նե րա ռում է 
գրիչ, մա տիտ, խա ղա լիք, գն դակ բռ նե լու, նկա րե լու, նե տե լու հմ տու թյուն ներ: 

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն
 կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի պա
հան ջում

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն
 կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի 
պա հան ջում

 Մի ջին կա րո ղու թյուն
 Կա րո ղա նում է մա սամբ, ո րոշ ա ջակ ցու թյան կա
րիք  ու նի

 Մի ջին կա րո ղու թյուն
 Կա րո ղա նում է մա սամբ, ո րոշ ա ջակ ցու թյան 
կա րիք ու նի

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան ա ջակ
ցու թյան կա րիք ու նի

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան 
ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նի

Գ րա ռում եր 

Զ գաց մունք նե րը հաս կա նա լու հմ տու թյուն ներ
Զ գաց մունք նե րը հա կա նա լը նե րա ռում է ե րե խայի կա րո ղու թյու նը՝ բա ցա հայ տե լու սի րե լը, չսի րե լը 
և այլ զգաց մունք նե րը, ի նչ պես նաև այ լոց նկատ մամբ էմ պա տի ա ար տա հայ տե լը: Սա նե րա ռում է 
նաև ե րե խայի՝ ի նքն իր հա մար և մյուս նե րի մոտ զգաց մունք նե րի ար տա հայտ ման և այն բա ցատ
րե լու կա րո ղու թյու նը, օ րի նակ՝ աղ ջի կը լա ցում է, ո րով հետև ի նչոր հար ցում ձա խո ղել է: Զգաց մուն
քե րը հաս կա նա լու հմ տու թյու նը նե րա ռում է նաև վա խե րի ար տա հայ տու մը, ի նչ պես նաև սթ րե սի 
պա րա գա յում վտան գի նշան նե րը ցույց տա լը ի նչ պես վեր բալ, այն պես էլ ոչ վեր բալ տար բե րա կով:

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն
 կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի պա
հան ջում

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն
 կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի 
պա հան ջում

 Մի ջին կա րո ղու թյուն
 Կա րող է մա սամբ ա նել, ո րո շա կի պա հանջ ներ 
կամ հու շում

 Մի ջին կա րո ղու թյուն
 Կա րող է մա սամբ ա նել, ո րո շա կի պա հանջ ներ 
կամ հու շում

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան ա ջակ
ցու թյան կա րիք ու նի

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան 
ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նի

Գ րա ռում եր 
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Ինք նա կա ռա վար ման և զգաց մունք նե րի կա ռա վար ման հմ տու թյուն ներն 
Ինք նա կա ռա վա րու մը և զգաց մունք նե րի կա ռա վա րու մը նե րա ռում է ե րե խա նե րի՝ ան ցան կա լի ի րա
վի ճակ նե րը կա ռա վա րե լու, մեր ժում ըն դու նե լու, հուզ մունքն ու հի աս թա փու թյան կա ռա վա րե լու 
կա րո ղու թյու նը: Օ րի նակ նե րը, ե րբ ե րե խան չի վր դով վում, ե րբ ի րեն «ոչ» են ա սում, փո խա րենն օգ
տա գոր ծում է ըն դու նե լի ձևեր՝ ար տա հայ տե լու հա մար զայ րույ թը:

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն
 Կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի 
պա հան ջում

 Գե րա զանց կա րո ղու թյուն
 Կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի 
պա հան ջում

 Մի ջին կա րո ղու թյուն
 Կա րող է մա սամբ ա նել, ո րո շա կի պա հանջ ներ 
կամ հու շում

 Մի ջին կա րո ղու թյուն
 Կա րող է մա սամբ ա նել, ո րո շա կի պա հանջ ներ 
կամ հու շում

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան ա ջակ
ցու թյան կա րիք ու նի

 Թույլ կա րո ղու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան 
ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նի

Գ րա ռում եր 
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Ճ կու նու թյուն
Ճ կու նու թյու նը ե րե խայի կա րո ղու թյունն է՝ ըն դու նե լու սխալ նե րը և իր վար քի հետ ևանք նե րը ա ռանց 
զայ րույ թի:  Ճկու նու թյու նը նե րա ռում է նաև ե րե խայի կա րո ղու թյու նը՝ ըն դու նե լու առ կա փո փո խու
թյուն նե րը (ի նչ պես ա կն կալ վող, այն պես էլ ան սպա սե լի):

 Գե րա զանց ճկու նու թյուն
 Կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի 
պա հան ջում

 Գե րա զանց ճկու նու թյուն
 Կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի 
պա հան ջում

 Մի ջին ճկու նու թյուն
 Կա րող է մա սամբ ա նել, ո րո շա կի պա հանջ ներ 
կամ հու շում

 Մի ջին ճկու նու թյուն
 Կա րող է մա սամբ ա նել, ո րո շա կի պա հանջ ներ 
կամ հու շում

 Թույլ ճկու նու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան ա ջակ
ցու թյան կա րիք ու նի

 Թույլ ճկու նու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան 
ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նի

Գ րա ռում եր 

Հիմ ախն դիր լու ծե լու կա րո ղու թյուն 
Հիմ ախն դիր լու ծու մը ե րե խայի կա րո ղու թյունն է՝ բա ցա հայ տե լու ի նչ պես հիմ ախն դի րը, այն պես 
էլ դրանց լուծ ման ու ղի նե րը: Օ րի նակ, ե թե ե րե խան պա տահ մամբ շր ջում է հյու թով լի բա ժա կը, կա
րող է ո րո շել վերց նել սր բիչն ու մաք րել այն: Ա ռա ջար կու թյուն նե րով հան դես գա լու պա րա գա յում 
նա պետք է կա րո ղա նա բա նակ ցել կան կոմպ րո մի սի գալ այլ ան ձնանց հետ: Սա նե րա ռում է ա ռա
ջար կել, փո խա նա կել տե ղե կատ վու թյուն, ի նչ պես նաև տրա մադ րել և ստա նալ ա ջակ ցու թյուն հա
սա կա կից նե րի և չա փա հաս նե րի կող մից:  

 Գե րա զանց ճկու նու թյուն
 Կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի 
պա հան ջում

 Գե րա զանց ճկու նու թյուն
 Կա րող է ի նք նու րույն ա նել, որ ևէ օգ նու թյուն չի 
պա հան ջում

 Մի ջին ճկու նու թյուն
 Կա րող է մա սամբ ա նել, ո րո շա կի պա հանջ ներ 
կամ հու շում

 Մի ջին ճկու նու թյուն
 Կա րող է մա սամբ ա նել, ո րո շա կի պա հանջ ներ 
կամ հու շում

 Թույլ ճկու նու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան ա ջակ
ցու թյան կա րիք ու նի 

 Թույլ ճկու նու թյուն 
Ինք նու րույն չի կա րո ղա նում, ամ բող ջա կան 
ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նի 

Գ րա ռում եր 
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րտ Ռիս կի նշան ներ

 Ագ րե սի վու թյուն  Ագ րե սի վու թյուն
 Ի նք նավն ա սում  Ի նք նավն ա սում 
 Գե րակ տի վու թյուն  Գե րակ տի վու թյուն
 Մե կու սաց վա ծու թյուն  Մե կու սաց վա ծու թյուն 
Գ րա ռում եր
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յու
ն 

Կր թա կան ակ տի վու թյուն 

 Ներգ րավ ված է կր թա կան հա մա կար գում  Ներգ րավ ված է կր թա կան հա մա կար գում

 Ներգ րավ ված չէ կր թա կան հա մա կար գում  Ներգ րավ ված չէ կր թա կան հա մա կար գում

Գ րա ռում եր 

Լեզ վա կան հմ տու թյուն ներ
 Լեզ վի հմ տու թյուն նե րը նե րա ռում են ե րե խայի մայ րե նի լեզ վով խո սե լու ու նա կու թյու նը` հա մա պա
տաս խան տա րի քային զար գաց մա նը: Սա նե րա ռում է ե րե խայի կող մից բա ռե րի, հաս կա ցու թյուն
նե րի ըն կա լու մը, ըն կա լու նակ լե զուն, պատ մու թյուն պատ մե լը, գրե լը, կար դա լը:

 Գե րա զանց
 Զար գա ցու մը հա մա պա տաս խան է

 Գե րա զանց
 Զար գա ցու մը հա մա պա տաս խան է

 Մի ջին 
Ն կատ վում են զար գաց ման ո րոշ հա պա ղու մեր

 Մի ջին 
Ն կատ վում են զար գաց ման ո րոշ հա պա ղու մեր

 Թույլ
Հմ տու թյուն նե րը թույլ են զար գա ցած

 Թույլ
Հմ տու թյուն նե րը թույլ են զար գա ցած

Գ րա ռում եր 

Ճա նա չո ղու թյուն 
Ե րե խայի ճա նա չո ղու թյու նը նշա նա կում է ե րե խայի ըն կա լում, ստեղ ծա գործ մտա ծե լա կերպ, եր
ևա կա յու թյան կի րա ռում, ըն դօ րի նակ ման հմ տու թյուն ներ և այն բա նի ըն կա լում, թե ի նչ պես է նրա 
վարքն ազ դում մյուս նե րի վրա: Ճա նա չո ղու թյան մա կար դա կը պետք է հա մա պա տա սա խան լի նի 
ե րե խայի տա րի քին: 

 Գե րա զանց ճա նա չո ղու թյուն 
Ան ցել է զար գաց ման բո լոր փու լե րը

 Գե րա զանց ճա նա չո ղու թյուն 
Ան ցել է զար գաց ման բո լոր փու լե րը

 Մի ջին ճա նա չո ղու թյուն 
Ան ցել է զար գաց ման գրե թե բո լոր փու լե րը

 Մի ջին ճա նա չո ղու թյուն 
Ան ցել է զար գաց ման գրե թե բո լոր փու լե րը

 Թույլ ճա նա չո ղու թյուն
 Չի հա սել զար գաց ման հա մա պա տաս խան փու
լե րի

 Թույլ ճա նա չո ղու թյուն
 Չի հա սել զար գաց ման հա մա պա տաս խան փու լե
րի

Գ րա ռում եր 
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 Հա վել ված 2.4 Ե րե խայի սո ցի ալհո գե բա նա կան ի րա վի ճա կի գնա հատ ման ձևա
թուղթ

(լ րաց վում է ե րե խայի հետ աշ խա տող հո գե բա նի կող մից)
 

Ե րե խայի ա նուն, ազ գա նուն _________________________________________________________________________________

Ծնն դյան ամ սա թիվ _________________________________________________________________________________________  

ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ

Ըն տա նի քի կազ մը

•	  Հայր 
•	 Մայր 
•	 Սիբ լինգ ներ / քույր/
•	  Տա տիկ/ պա պիկ

 Ըն տա նի քի մթ նո լոր տը

•	  Ներ դաշ նակ/ կոնֆ լիկ տայ նու թյուն
•	  Հու զա կան կոմ ֆորտ/ դիս կոմ ֆորտ 
•	 Նյար դա հո գե կան լար վա ծու թյուն

 Դաս տի ա րա կու թյան ո ճը

•	  Լի բե րալ
•	  Դե մոկ րա տա կան 
•	 Ավ տո րի տար 
•	 Ան կա յուն

 Հա րա բե րու թյուն նե րի ո ճը

•	  Պա տաս խա նատ վու թյուն
•	  Հո գա տա րու թյուն
•	  Գերխ նամք
•	  Բար ձի թո ղի ու թյուն
•	  Հու զա կան մեր ժում/ սառ նու թյուն
•	  Դա ժան վե րա բեր մունք

Հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան տվյալ ներ 

•	 Ֆի զի կա կան տվյալ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը տա րի քին 
•	 Խո շոր մո տո րի կայի զար գա ցում 
•	 Մանր մո տո րի կայի զար գա ցում 
•	 Շար ժում ե րի հա մա ձայ նեց վա ծու թյուն / կոոր դի նա ցի այի խախտ

վա ծու թյուն
•	 Գ րա ֆի կա կան հմ տու թյուն ներ 
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ԸՆ ԿԱ ԼՈՒՄ

 Գույն

•	  Տար բե րում, ճա նա չում և ան վա նում է  գույ նե րը 
•	 Բա ցա կա յում է պատ կե րա ցու մը գույ նի մա սին

 Չափ

•	  Հա մադ րում և տար բե րա կում  է ա ռար կա նե րը ը ստ չա փի 
•	 Ան վա նում է չա փե րը 
•	 Բա ցա կա յում է պատ կե րա ցու մը չա փի մա սին

Ձև

•	  Հա մադ րում և տար բե րա կում է ա ռար կա նե րը ը ստ ձևի 
•	  Տար բե րում և ան վա նում է ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րը. 
•	 Բա ցա կա յում է պատ կե րա ցու մը ձևի մա սին

 Ժա մա նակ, տա րա ծու թյուն

•	  Ժա մա նա կի և տա րա ծա կան հաս կա ցու թյուն նե րի տար բե րա կում/ 
վերևներքև, մոտհե ռու, տար վա ե ղա նակ ներ, շա բաթ վա օ րեր և 
այլն/ 

•	 Վեր ջին նե րիս տրա մա բա նա կան կա ռուց ված քի պահ պա նում 
խոս քի մեջ և ըն կա լում

ՀԻ ՇՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Տե սո ղա կան 
•	 Լ սո ղա կան 
•	 Մե խա նի կա կան
•	  Բա ռատ րա մա բա նա կան

ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Ոչ կա մա ծին 
•	 Կա մա ծին 
•	 Կենտ րո նա ցում  լավ / դժ վա րա ցած 
•	 Ծա վալ – փոքր / նոր մալ 
•	 Կա յու նու թյուն  լավ / դժ վա րա ցած 
•	 Տե ղա փո խե լի ու թյուն – լավ/ դժ վա րա ցած
•	  Բաշ խում լավ / դժ վա րա ցած 

Մ ՏԱ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ /ԻՆ ՏԵ ԼԵԿՏ

•	 Ա նա լիզ / Սին թեզ
•	  Դա սա կար գում 
•	 Հա մե մա տում / Հա մադ րում 
•	 Ին դուկ ցի ա / դե դուկ ցի ա
•	  Պատ կե րա վոր, տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյուն
•	  Բա զային գի տե լի քի պա շար  նոր մալ / սահ մա նա փակ 
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ԽՈՍՔ

•	 Խոս քային ակ տի վու թյուն 
•	 Հն չյու նաար տա սա նու թյուն 
•	 Ակ տիվ, պա սիվ բա ռա պա շար 
•	 Դի ա լո գի ա կան խոսք 
•	 Խոս քի տրա մա բա նա կան կա պակց վա ծու թյուն 
•	 Խոս քի զար գաց ման խն դիր ներ

Ե ՐԵ ՎԱ ԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Վե րար տադ րո ղա կան 
•	 Ս տեղ ծա գոր ծա կան

ՀՈՒ ԶԱ ԿԱՆ Ո ԼՈՐՏ

•	 Տ րա մադ րու թյան չե զոք ֆոն 
•	 Հու զա կան կա յու նու թյուն
•	  Հու զա կան գրգռ վո ղա կա նու թյուն
•	  Սեն տի մեն տա լու թյուն
•	  Հու զա կան պե սի միզմ / օպ տի միզմ 
•	 Հու զա կան ռի գի դու թյուն / ա նա դեկ վա տու թյուն 
•	 Ագ րե սի վու թյուն
•	  Տագ նա պայ նու թյուն 
•	 Վա խեր

ԻՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ

•	 Ա դեկ վատ
•	  Ցածր 
•	 Բարձր

ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՓՈԽ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

•	 Սո ցի ա լա կան դիր քը խմ բում՝ լի դեր, են թարկ վող, հա մա գոր ծակ
ցող, ըն դուն ված,

•	  մե կու սա ցած 
•	 Կոն տակ տը խմ բի ան դամ ե րի հետ
•	 Շփ ման ոճ, վար վե լաձև 
•	 Ինտ րա վերտ 
•	 Էկստ րա վերտ
•	  Կոն տակ տը մե ծա հա սակ նե րի հետ
•	  Վե րա բեր մուն քը հա սա րա կա կան կար ծի քի նկատ մամբ
•	  Հար մա րո ղա կա նու թյուն/ա դապ տա ցի ա
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ՀԵ ՏԱՔՐՔ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՂՂ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Ու սում ա կան, աշ խա տան քային , հոբ բի 
•	 Ա ռա ջա դի մու թյու նը ու սուց ման մեջ – վատ / բա վա րար / լավ
•	  Հե տաքրք րու թյուն նե րի ան կա յու նու թյուն 
•	 Մո տի վա ցի այի առ կա յու թյուն  / բա ցա կա յու թյուն

ԿԱ ՄԱՅԻՆ ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵՐ

•	 Ինք նու րույ նու թյուն/ սո ցի ալկեն ցա ղային, ճա նա չո ղա կան/ 
•	 Հաս տա տա կա մու թյուն
•	 Ն պա տա կաս լա ցու թյուն 
•	 Ինք նա կար գա վո րում 
•	 Ինք նա կա ռա վա րում 
•	 Աշ խա տու նա կու թյուն 

ՎԱՐՔ

•	 Սո ցի ա լա կան նոր մե րի յու րա ցում 
•	 Կարգ ու կա նո նի խախտ ման հա կում 
•	 Վե ճեր, կոպ տու թյուն
•	  Սա դիս տա կան հա կում եր, դա ժա նու թյան դրս ևո րում եր
•	  Գո ղու թյուն
•	  Վատ սո վո րու թյուն ներ/ նյու թից կախ վա ծու թյուն
•	  Բա ցա սա կան այլ դրս ևո րում եր (է պի զո դիկ, սիս տե մա տիկ, 

դրանց բնույ թը)
•	  Վե րա բեր մուն քը սե փա կան ա րարք նե րի նկատ մամբ (չե զոք, ի նք

նաար դա րա ցում, ի նք նաքն նա դա տու թյուն )
•	  Վե րա բեր մուն քը խրա խուս ման/ նկա տո ղու թյան նկատ մամբ – 

լավ/ ան տար բեր 

ԻՆՔ ՆՈՒ ՐՈՒՅ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

•	 Ինք նախ նամք / հի գի ե նա 
•	 Ինք նաս պա սար կում / կո կի կու թյուն 
•	 Ու սում ա կան գոր ծու նե ու թյուն 
•	 Շր ջա պա տի կար ծի քից կախ վա ծու թյուն /ան կա խու թյուն 
•	 Ինք նաար տա հայտ վե լու ու նա կու թյուն
•	  Սե փա կան կյան քի և ժա մա նա կի տնօ րի նում
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 Հա վել ված 2.5 Ան հա տա կան սո ցի ա լա կան պլա նի  ձևաթղ թի օ րի նակ

Ան հա տա կան սո ցի ա լա կան պլան
 Դեպ քի գրանց ման հա մա րը  __________________________

Լ րաց ման ամ սա թի վը

Ե րե խայի  
ա նու նը, ազ գա նու նը

Ծնն դյան  
ամ սա թի վը

Տա րի քը

Կար ճա ժամ կետ (մինչև 3 ա միս)

Պ լա նա վոր ված  
գոր ծո ղու թյուն նե րը

Նա խա տես ված  
ժա մա նա կա հատ վա ծը

Պա տաս խա նա տու 
ան ձ

Այլ նշում եր

Միջ նա ժամ կետ  (մինչև 1 տա րի)

Պ լա նա վոր ված  
գոր ծո ղու թյուն նե րը

Նա խա տես ված  
ժա մա նա կա հատ վա ծը

Պա տաս խա նա տու 
ան ձ

Այլ նշում եր

Եր կա րա ժամ կետ (1 և ա վե լի տա րի ներ)

Պ լա նա վոր ված  
գոր ծո ղու թյուն նե րը

Նա խա տես ված  
ժա մա նա կա հատ վա ծը

Պա տաս խա նա տու 
ան ձ

Այլ նշում եր

 Սույն ան հա տա կան սո ցի ա լա կան պլա նը հա մա ձայ նեց ված է շա հա ռու ի, նրա պաշ տո նա կան ներ կա յա-
ցուց չի և ա ռնչ վող մաս նա գետ նե րի հետ։
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Հա վել ված 2.6 Դեպ քի քն նարկ ման ու ղե ցույց
 

ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻ ՐԸ

 Դեպ քի քն նար կու մը ձևայ նաց ված, պլա նա վոր ված և միջ մաս նա գի տա կան թի մի ներգ րավ մամբ 
մաս նա գի տա կան խմ բի հան դի պում է, ո րում որ պես կա նոն ներգ րավ վում են դեպ քի հետ ա ռն չու թյուն 
ու նե ցող բո լոր գե րա տես չու թյուն նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։

 Դեպ քի քն նար կու մը հրա վիր վում է կոնկ րետ ծա ռա յու թյան սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի կող մից, ով ու
նի նման ի րա վա սու թյուն կամ տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում ան մի ջա կա նո րեն աշ խա տում է դեպ քի հետ։

 Դեպ քի քն նարկ ման նպա տակն է հաշ վի առ նե լով հիմ ախն դիրն ու առ կա ծա ռա յու թյուն նե րը/ ռե սուրս
նե րը` կա յաց նել ե րե խայի լա վա գույն շա հից բխող ո րո շում։ 

 Դեպ քի քն նար կու մը կա րող է հրա վիր վել դեպ քի վար ման յու րա քան չյուր փու լում, սա կայն որ պես 
կա նոն այն ի րա կա նաց վում է մի ջամ տու թյան/ան հա տա կան պլա նի մշակ ման, այ սինքն` պլա նա վոր ման 
փու լում։ 

 Դեպ քի քն նարկ ման ա ռա վե լու թյունն այն է, որ այն դեպ քի ա ռն չու թյամբ տա լիս է  կո լեկ տիվ/ մի աս նա
կան պա տաս խան՝ նվա զեց նե լով ըն տա նի քի կող մից տար բեր ծա ռա յու թյուն նե րի փնտր տու քը։ 

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ոչ բո լոր դեպ քե րում դեպ քի քն նարկ ման ան հրա ժեշ տու թյուն կա։ Դրանք 
սո վո րա բար տե ղի են ու նե նում բարդ/ հա մա լիր խն դիր ներ ու նե ցող դեպ քե րի ա ռն չու թյամբ, ո րոնց դեպ քում 
առ կա են բազ մա թիվ մար տահ րա վեր ներ և ու ս տի լա վա գույն ար դյուն քի/ լուծ ման հա մար ծա ռա յու թյուն 
մա տու ցող նե րի և ո րո շում կա յաց նող նե րի հա մա գոր ծակ ցային աշ խա տան քի կա րիք կա։

 Դեպ քի քն նարկ ման հիմ ա կան նա խա ձեռ նո ղը և կազ մա կեր պի չը որ պես կա նոն սո ցի ա լա կան աշ խա
տողն է 83։

 ԴԵՊ ՔԻ ՔՆ ՆԱՐԿ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ.

 Դեպ քի քն նարկ ման պլա նա վո րու մը շատ կար ևոր է, քա նի որ այն պաշ տո նա կան հան դի պում է, ու ս տի 
սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը ման րա մաս նո րեն պետք է պատ րաստ վի այդ հան դիպ մա նը։

 Մինչ դեպ քի քն նար կու մը. նա խա պատ րաս տում

•  Պատ րաս տե՛ք դեպ քի վե րա բե րյալ հա մա ռոտ հա ղոր դագ րու թյուն, ո րում նե րառ ված կլի նի դեպ քի 
վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ ամ բողջ տե ղե կատ վու թյու նը։

•  Պատ րաս տե՛ք քն նարկ ման օ րա կարգ, ին չը թույլ կտա քն նար կու մը դարձ նել ա վե լի կա ռուց ված
քային։ Շատ կար ևոր է օ րա կար գում նշում ու նե նալ քն նարկ ման նպա տա կի մա սին, որ պես զի մաս
նա կից նե րին պարզ լի նի, թե դեպ քի հետ կապ ված ի ՞նչ խն դիր է քն նարկ վե լու։

•  Կազ մե՛ք դեպ քի քն նարկ ման պո տեն ցի ալ մաս նա կից նե րի ցանկ՝ հիմ վե լով դեպ քի ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի վրա։ Կա րող եք ու ղ ղորդ վել շա հա ռու ի ան հա տա կան մի ջամ տու թյան պլա նում զե տեղ
ված գոր ծո ղու թյուն նե րով։

•  Դեպ քի քն նարկ ման վե րա բե րյալ հրա վերնա մակ ներ ու ղար կեք պո տեն ցի ալ մաս նա կից նե րին ա ռն
վազն եր կու շա բաթ ա ռաջ։ Բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ո րոնք պա հան ջում են հրա տապ հան դի
պում հրա վի րել։ Ցան կա լի է նա խա պես մշակ ված փաս տաթղ թե րը, օ րի նակ՝ օ րա կարգն ու դեպ քի 
մա սին կարճ հա ղոր դագ րու թյու նը, նույն պես կցել հրա վե րին։ 

83 National Association of Social Workers (2008). Code of Ethics:https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/
Code-of-Ethics; Family Group Conferencing as a culturally adaptable intervention: Reforming inter-country Adoption in 
Guatemala: Rotabi Smith, Karen; Pennell, Joan; L. Roby, Jini L.; McCreery Bunkers, Kelly; 2012); Standard Operating 
Procedures for Case Conferencing within Orphan and Vulnerable Child Programming: South Sudan (4 Children; May 
2017). 
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Դեպ քի քն նարկ ման ըն թաց քը. 

•  Դեպ քի քն նար կու մը պաշ տո նա կան հան դի պում է, հետ ևա բար պետք է ա պա հո վել քն նարկ ման 
մաս նա կից նե րի կող մից Գաղտ նի ու թյան պահ պան ման վե րա բե րյալ հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը։

• Քն նարկ ման ըն թաց քում ու նե ցեք ար ձա նագ րու թյան կազմ ման պա տաս խա նա տու, ով կար ձա նագ
րի քն նարկ ման ըն թացքն ու կա յաց ված ո րո շում ե րը։ 

• Դեպ քի ներ կա յա ցու մից հե տո քն նար կու մը պետք է ըն թա նա քն նարկ ման նպա տակ նե րի ու ղ ղու
թյամբ։ Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման, ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման վե րա բե րյալ բո լոր հնա րա վո րու
թյուն ներն ու հնա րա վոր ո րո շում ե րը պետք է քն նարկ վեն ե րե խայի լա վա գույն շա հի հա մա տեքս
տում։

•  Կոնկ րետ դեպ քի շր ջա նակ նե րում սահ մա նե՛ք ե րե խայի լա վա գույն շա հը և հետ ևե՛ք դրան ո րո շում ե
րի կա յաց ման և մի ջամ տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում։

• Քն նարկ ման ըն թաց քում կար ևոր է պահ պա նել քն նարկ ման է թի կա կան կա նոն նե րը և հի շել, որ քն
նարկ ման վերջ նա կան նպա տա կը ո րոշ ման կա յա ցում է։ 

 Դեպ քի քն նար կու մից հե տո.

•  Սո ցի ա լա կան աշ խա տողն ա պա հո վում է, որ քն նարկ ման ար դյունք ներն ար ձա նագր վել և փո խանց
վել են քն նարկ ման բո լոր մաս նա կից նե րին խե լա միտ ժամ կետ նե րում։

•  Սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը դեպ քի քն նար կու մից հե տո պետք է վե րա նայի և փո փո խու թյուն ներ ի րա
կա նաց նի շա հա ռու ի ան հա տա կան մի ջամ տու թյան ծրագ րում և աշ խա տի դրանց ու ղ ղու թյամբ։

•  Դեպ քի քն նար կու մից հե տո մաս նա կից նե րը պետք է շա րու նա կեն տե ղե կատ վու թյուն ստա նալ կա
յաց ված ո րո շում ե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քի վե րա բե րյալ։ 

• Մ շա կեք, վե րա նայեք և բա րե լա վեք ան հա տա կան մի ջամ տու թյան պլա նը (ա ջակ ցեք ըն տա նի քին և 
ներգ րավ ված կող մե րին ա ռանձ նաց նե լու նպա տակ նե րը կար ճա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և եր կա
րա ժամ կետ հե ռան կա րի կտր ված քով)։
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Հա վել ված 2.7 Դեպ քի քն նարկ ման ար ձա նագ րու թյան ձևաթղ թի օ րի նակ

Քն նարկ ման վայ րը __________________________________________________________________________________________

Քն նարկ ման ամ սա թի վը _____________________________________________________________________________________

Դեպ քի ա ռն չու թյամբ կազ մա կերպ ված 
քն նարկ ման հեր թա կան հա մա րը

Ե րե խայի ան ձնա կան գոր ծի հա մա րը

Տե ղե կատ վու թյուն նա խորդ քն նարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված ո րո շում ե րի կա տար ման մա սին  
(ն շել ո րո շու մը, պա տաս խա նա տու ին, կա տար ված լի նել/չ լի նե լը)

Ո րո շու մը Պա տաս խա նա տու ի 
ա նուն ազ գա նու նը

Կա տար ված է (ե թե կա տար ված 
չէ, ա պա մեկ նա բա նել)

Քն նարկ ման հա կիրճ նկա րագ րու թյուն

Քն նարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված ո րո շում ե րը

Քն նարկ մա նը ներ կա մաս նա գետ նե րը ___________________________________________________________________
(ն շել ա նունազ գա նու նը, ստո րագ րու թյու նը, ամ սա թի վը)

Ա նունազ գա նուն Ամ սա թիվ/ա միս/ տա րե թիվ Ս տո րագ րու թյուն
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 Հա վել ված 2.8 Դեպ քի շա րու նա կա կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման ձևա
թուղթ

Դեպ քի հեր թա կան 
հա մա րը

Կց ված սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղը   Այ ցի օ րը

Այ ցի պլա նա վո րու մը

Այ ցի տի պը  Պ լա նա վոր ված  Չպ լա նա վոր ված

Այ ցի վայ րը  Ե րե խայի տա նը  Գ րա սե նյա կում Այլ

Այ ցի նպա տա կը  Գ նա հա տում  Մո նի թո րինգ  Ա ջակ ցու թյուն Այլ՝

Այ ցի հա մա ռոտ նկա րագ րու թյուն

Ման րա մաս ներ այ ցի մա սին

Այ ցին մաս նա կից մաս նա գետ նե րի տվյալ նե րը (այդ թվում կա ռույց նե րը)

Այ ցին մաս նա կից ըն տա նի քի ան դամ ե րի տվյալ նե րը

Քն նարկ ման հիմ ա կան թե մա նե րը

Հան դիպ ման ար դյունք նե րը

Հան դիպ ման ըն թաց քը

Արդյո՞ք հնա րա վո րու թյուն ու նե ցել եք խո սե լու ե րե խայի հետ, ու մ դեպ քը վա րում ե ք։ Ե թե այո, ա պա 
ի նչ պի սի՞ ար դյունք եք ար ձա նագ րել։

Հա ջորդ այ ցը Ամ սա թի վը

Տի պը/ վայ րը/ն պա տա կը
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 Հա վել ված 2.9 Դեպ քի փակ ման ձևաթղ թի օ րի նակ

Դեպ քի փակ ման ձևա թուղթ Լ րաց ման ամ սա թի վը Ե րե խայի ան ձնա կան գոր ծի հա մա րը

Ե րե խայի ա նու նը/ազ գա նու նը Ծնն դյան ամ սա թի վը Սե ռը    Ա րա կան       Ի գա կան

Բ նա կու թյան հաս ցեն

Դեպ քի գրանց ման ամ սա թի վը Դեպ քի փակ ման ամ սա թի վը

Դեպ քի փակ ման հիմ քե րը

 Ն պա տակ նե րը ձեռք են բեր վել/ հիմ ախն
դիր նե րը լուծ վել ե ն
  Շա հա ռուն հրա ժար վում է հե տա գա ծա
ռա յու թյուն նե րից (փաս տաթղ թա վո րել և կցել 
շա հա ռու ի հետ հա մա ձայ նու թյան ձեռ բեր մանն 
ու ղղ ված բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը)
  Շա հա ռու ի ի րա վի ճա կում տե ղի է ու նե ցել 
փո փո խու թյուն, ո րի ար դյուն քում նա այլևս չու նի 
պաշտ պա նու թյան կա րիք
 Լ րա ցել է շա հա ռու ի 18 տա րին
 Դեպ քը փո խանց վել է այլ մաս նա գե տի (ն շե՛ք 
մաս նա գե տին) 
 Այլ (ման րա մաս նեք)

Սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի եզ րա կա ցու թյու նը և 
մեկ նա բա նու թյուն նե րը դեպ քի փակ ման վե րա բե
րյալ.

Ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան փաս տի ար ձա նագր ման հետ կապ ված ման րա մաս ներ (գոր ծի  
ըն թաց քի և ար դյունք նե րի մա սին, օ րի նակ՝ դա տա կան վճ ռի առ կա յու թյուն)

Ե րե խայի ծնո ղը/ պաշ տո նա կան խնա մա կա լը մաս նակ ցել է կամ տե ղե կաց վել է դեպ քի փակ ման մա սին 
 Այո               Ո չ

Սույն փաս տաթղ թին կց վում է նաև դեպ քի փակ ման վե րա բե րյալ տե ղի ու նե ցած քն նարկ ման ար
ձա նագ րու թյունն ու մաս նա կից նե րի ցան կը։
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 Հա վել ված 2.10 Բռ նու թյան դեպ քի ու ղ ղորդ ման ձևա թուղթ

Ուղ ղորդ ման հիմ քե րը/ պատ ճառ նե րը Դեպ քի գրանց ման հա մա րը

 Ե րե խայի 
բնա կու թյան վայ
րի փո փո խու թյուն 

 Նեղ մաս նա գի
տաց ված ծա ռա յու
թյան ան հրա ժեշ տու
թյուն

 Դեպ քը գտն վում է 
այլ կա ռույ ցի ի րա վա սու
թյան շր ջա նակ նե րում

 Կազ մա կեր
պա կան պատ
ճառ ներ

Այլ

Վե րոն շյա լի հիմ ա վո րում

Ե թե ե րե խան/ըն տա նի քը փո խում են բնա կու թյան վայ րը, ա պա նշել

 Հաս ցե

Հե ռա խո սա հա մար

Կազ մա կեր պու թան կոն տակ տային տվյալ նե րը

Դեպքն ըն դու նող  
կազ մա կեր պու թյու նը

Դեպ քը փո խան ցող 
կազ մա կեր պու թյու նը

Կոն տակտ ան ձը Կոն տակտ ան ձը

Կազ մա կեր պու թյան հաս ցեն/ հե ռա խո սա հա մա րը Կազ մա կեր պու թյան հաս ցեն/ հե ռա խո սա հա մա րը

Դեպ քի ու ղ ղորդ ման ամ սա թի վը

Դեպ քի ու ղ ղորդ ման ման րա մաս նե րը

Հան դի պում եր մինչ ու ղ ղոր դու մը, ըն թաց քում և դրա նից հե տո

Փո խանց վող ան հա տա կան գոր ծում նե րառ ված 
փաս տաթղ թե րի ցան կը

1.  

2.  

3.  

4.  

Ձ ևա թուղ թը լրաց վել է

Սո ցի ա լա կան աշ խա տո ղի 
Ա/Ա/Հ

Ս տո րագ րու թյուն Ամ սա թիվ
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 Հա վել ված 2.11 Ե րե խայի ան վտան գու թյան ան հա տա կան պլա նի ձևաթղ թի օ րի նակ

 Իմ ան վտան գու թյան պլա նը

Ե թե ես տա նը ի նձ ան վտանգ չզ գամ, ա պա ես կգ նամ ա վե լի ա պա հով վայր՝ ի նձ հետ աշ խա տող 
մաս նա գե տի մոտ։ Ե թե դա հնա րա վոր չլի նի, ա պա ես կգտ նեմ որ ևէ ա պա հով վայր տա նը և այն տե
ղից կզան գեմ ի նձ հետ աշ խա տող մաս նա գե տին։

Տանն իմ ա պա հով վայ րը գտն վում է  

Ան ձը, ու մ ես կա րող եմ զան գել

Ն րա հե ռա խո սա հա մարն է

ե թե կա րո ղա նամ կամ ստիպ ված լի նեմ դուրս գալ տա նից, ես կա րող եմ գնալ իմ ան վտանգ վայ րը։

Տա նից դուրս իմ ան վտանգ վայրն է

Ինչ պե՞ս կա րող եմ այն տեղ հաս նել

Իմ ան վտանգ վայ րի հաս ցեն

Ե թե ես զգամ, որ կա րող եմ վնաս վել, ա պա կզան գեմ Ոս տի կա նու թյուն։

Ոս տի կա նու թյան հե ռա խո սա հա մարն է

Ես ի նձ հա մար վս տա հե լի մար դու հետ կխո սեմ ի նձ հետ կա տար վա ծի մա սին։

Իմ վս տա հե լի ան ձն է

Ինչ պե՞ս կա րող եմ նրա հետ կապ վել

Ե թե նա հա սա նե լի չլի նի, ես կա րող եմ կապ վել

Ես գի տեմ մեր տա նը մոտ գտն վող ծա ռա յու թյուն, ո րը կհաս կա նա և կօգ նի ի նձ։

Ծա ռա յու թյան ան վա նու մը

Կոն տակ տային տվյալ ներ

Որ պես զի ա պա հո վեմ իմ ան վտան գու թյու նը, ես հետ ևյալ եր կու բա նի կա րիքն ու նեմ։

1.  

2.
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 Հա վել ված 2.12 Ե րե խայի հետ հար ցազ րույ ցի տեխ նի կան և հիմ ա կան սկզ բունք
նե րը

 Ընդ հա նուր նկա տա ռում եր.

• Կրկ նա կի տրամ վայից խու սա փե լու հա մար պետք է հնա րա վո րինս նվա զեց նել դեպ քի ա ռն չու թյամբ 
ե րե խայի հետ հար ցազ րույց նե րի քա նա կը84: Բազ մա կի հար ցազ րույց նե րը ե րե խայի մոտ տպա վո
րու թյուն են ստեղ ծում, որ ի րեն չեն հա վա տում կամ կաս կա ծում ե ն։ 

• Ե րե խայի հետ լրա ցու ցիչ հար ցազ րույ ցի ան ցկաց ման հար ցը պետք է քն նարկ վի նրա լա վա գույն 
շա հի հա մա տեքս տում՝ քն նար կե լով տե ղե կատ վու թյան ան հրա ժեշ տու թյան հարցն ը նդ դեմ ե րե խայի 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի։ 

• Ե րե խայի հետ աշ խա տան քում պետք է կի րա ռել հնա րա վո րինս իր տա րի քին, զար գաց մա նը և մշա
կույ թին հա մա պա տաս խան հա ղոր դակց ման մի ջոց, օ րի նակ, ե թե դե ռա հաս նե րի հետ կա րող է աշ
խա տել խոս քային շփու մը, ա պա վաղ դպ րո ցա կան կամ նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի 
դեպ քում շատ ա վե լի ար դյու նա վետ կա րող են լի նել նկար նե րը, տիկ նիկ նե րը և այլն։ 

• Ե րե խայի հետ հար ցազ րույ ցը պետք է ի րա կա նաց վի դեպ քի բա ցա հայ տու մից հե տո հնա րա վոր 
ա մե նա կարճ ժամ կե տում։

•  Հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում ար ձա նագր ված տվյալ նե րը պետք է պահ պան վեն ա պա հով վայ րում։

 Հար ցե րի տի պե րը ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ
• Տ վե՛ք բաց հար ցեր, ո րոնք պա հան ջում են պատ մո ղա կան պա տաս խան. Օ րի նակ՝ « Մի փոքր կպատ

մե՞ս ի նձ, թե ի նչ է պա տա հել …», «Իսկ դրա նից հե տո՞», …

•  Հար ցեր, ո րոնց նպա տա կը հս տա կեց նե լը/ պար զա բա նելն է. « դու նշե ցիր, որ … մի փոքր ա վե լին 
կպատ մես այդ մա սին» և այլն։

•  Թի րա խա վոր ված հար ցեր 

• Ի՞նչ – Ի ՞նչ գույն ու ներ քո վեր նա շա պի կը այդ օ րը (ե թե ե րե խան վեր նա շա պիկ է նշել) 
• Ո՞վ – Ո ՞վ էր նրան ու ղեկ ցում 
• Որ տե՞ղ – Որ տե՞ղ էր նա կանգ նած (ե թե ե րե խան նշել է, որ նա կանգ նած էր) 
• Ե՞րբ – Ե ՞րբ է դա տե ղի ու նե ցել 
• Ինչ պե՞ս – Ի նչ պե՞ս կա րո ղա ցար փախ չել

•  Փակ հար ցեր 

• Այո/Ոչ – Նա քեզ վա խեց րե՞լ է։ 
• Ընտ րու թյուն պա հան ջող հար ցեր – Նա նս տած էր, թե՞ կանգ նած։

 Ե րե խայի հետ հար ցազ րույցն ի րա կա նաց վում է մի քա նի փու լով, ո րոնք նե րա ռում են.
 Հար ցազ րույ ցի սկիզ բը. վս տա հու թյան ձևա վո րու մը.

• Ե րե խայի հետ հար ցազ րույ ցը պետք է սկ սել՝ ան դրա դառ նա լով նրա հե տաքրք րու թյուն նե րին և ա ռօ
րյա զբաղ մունք նե րին։ Օ րի նակ՝ Ես կցան կա նայի քեզ ա վե լի լավ ճա նա չել։ Մի փոքր կպատ մե՞ս ի նձ 
քո հո բի նե րի մա սին։

• Վս տա հու թյան ձևա վոր ման փու լում թույլ տվեք ե րե խային Ձեզ հետ կիս վել և պատ մել իր հա մար 
կար ևոր ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին, ե թե ան գամ դրանք ու ղ ղա կի ո րեն չեն ա ռնչ վում բռ նու թյան 
փաս տին։ 

• Երբ նկա տում եք, որ ե րե խան ի րեն հար մա րա վետ է զգում հա մա տեղ զրույ ցի ըն թաց քում, ե րե խային 
հաս կա նա լի լեզ վով պատ մեք հար ցազ րույ ցի ըն թաց քի մա սին։ 

• Ա պա ե րե խայի հետ քն նար կեք այն հար ցը, թե ին չու է կար ևոր պատ մել ճշ մար տու թյու նը։

84 Քանի որ այս հարցի առնչությամբ մեր երկրում կոնկրետ չափորոշիչներ և ընթացակարգեր չկան, կարելի է նման 
դեպքերում երեխայի լավագույն շահից բխող հարցազրույցի անցկացման վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի հետ 
ձեռք բերել համաձայնություն և շարժվել համաձայն դրա։
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 Հար ցազ րույ ցի ըն թաց քը.

• Ան ցու մը բռ նու թյան թե մային պետք է լի նի զգույշ և բնա կան՝ հաշ վի առ նե լով ե րե խայի և դեպ քի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։

• Խնդ րեք ե րե խային պատ մել Ձեզ՝ ի նչ պե՞ս տե ղի ու նե ցավ դեպ քը։ Թույլ տվեք ե րե խային պատ մել 
ի նք նու րույն, մի՛ ը նդ հա տեք պատ մե լու ըն թաց քում։  Ու շա դի՛ր ե ղեք ե րե խայի ա սած նե րի և վար քի 
նկատ մամբ։ Հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում բա ցա ռեք այլ բա նով զբաղ վե լը։

• Սկ սե՛ք բաց հար ցե րից։ Օգ տա գոր ծե՛ք պարզ ու հաս կա նալ լե զու, խու սա փե՛ք բարդ նա խա դա սու
թյուն նե րից. Օ րի նակ՝ Ի նչ պե՞ս ա մեն ի նչ սկս վեց։ 

• Պար զա բա նե՛ք և վե րաձ ևա կեր պում ե րի ըն թաց քում օգ տա գոր ծե՛ք ե րե խայի կող մից օգ տա գործ ված 
բա ռե րը։ Լրա ցու ցիչ ման րա մաս նե րի և պա կա սող տե ղե կատ վու թյան վե րա բե րյալ հար ցե րին ան ցեք 
մի այն այն բա նից հե տո, ե րբ ու նեք դեպ քի նախ նա կան պատ կե րը.  Օ րի նակ՝ Այդ դեպ քը մի այն մեկ 
ան գա՞մ է տե ղի ու նե ցել, թե՞ նաև կրկն վել է։ Հի շու՞մ ես, թե ի նչ տե ղի ու նե ցավ ա մե նա վեր ջում։ Այս 
փու լում ե ղե՛ք ու շա դիր և բա ցա ռե՛ք ցան կա ցած հարց, ո րը կու նե նա ու ղ ղոր դող բնույթ կամ ե րե խայի 
կող մից կտար մեկ նա բան վի։ Հա մոզ ված ե ղեք, որ ե րե խային ճիշտ եք հաս կա ցել։ 

• Ե թե փոր ձում եք որ ևէ բան բա ցատ րել, ա պա բա ցատ րե լիս/ մեկ նա բա նե լիս հիմ վեք ե րե խայի փոր
ձի վրա 

• Ե րե խայի հետ զրույ ցի ըն թաց քում պահ պա նեք աչ քի կոն տակ տը, ա պա հո վեք տրա մադ րող մի ջա
վայ րի առ կա յու թյու նը, բա ցա ռեք ե րե խայի հետ հա ղոր դակ ցու թյու նը զայ րա ցած, ձանձ րա ցած կամ 
մտա հոգ ված տես քով։ 

• Ակ տիվ լսե՛ք և ար ձա գան քե՛ք ե րե խային։ Պա տաս խա նե՛ք ե րե խայի տված հար ցե րին հնա րա վո րինս 
ազ նիվ։ 

• Ե րե խայի հետ այն պի սի դիր քում նս տեք, որ պես զի միև նույն հար թու թյան մեջ լի նեք։ 
• Ե ղե՛ք ապ րու մակ ցող։ Ցու՛յց տվեք, որ հաս կա նում եք այն, ին չը զգում է ե րե խան։
• Գլ խի շար ժում ե րով, ժպի տով փոր ձե՛ք խրա խու սել ե րե խային, սա կայն ոչ այն պի սի հա ճա խա կա նու

թյամբ, որ ե րե խայի մոտ հա կա սա կան զգա ցո ղու թյուն ներ ա ռա ջա նան։
•  Մի՛ շտա պեք, հար մար վե՛ք ե րե խայի տեմ պին և թու՛յլ տվեք ար տա հայ տել զգաց մունք ներն ու մտ քե

րը։ Մի՛ մտա հոգ վեք, ե թե ե րե խան լռում է։ Թույլ տվեք լռել, հա վա քել մտ քե րը։ 
• Ո րոշ դեպ քե րում, ա վագ տա րի քի ե րե խա նե րը կա րող են չցան կա նալ ար տա հայ տել կամ կիս վել 

ի րենց մտ քե րով և զգաց մունք նե րով՝ վա խի կամ հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի մա սին 
մտա ծե լով։ Ե րե խան կա րող է դեպ քի հետ կապ ված մե ղա վո րու թյան զգա ցում ու նե նալ։ Նման դեպ
քե րում շատ կար ևոր է լի նել հս տակ և ե րե խային բա ցատ րել, որ դուք չեք պատ րաստ վում քն նա
դա տել նրան, տե ղե կաց րե՛ք գաղտ նի ու թյան պահ պան ման սկզ բուն քի, ի նչ պես նաև ե րե խային ան
հանգս տաց նող հնա րա վոր հետ ևանք նե րի մա սին։ 

• Ո րոշ դեպ քե րում ե րե խա նե րը սի րում են խո սել քայ լե լով կամ որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լով։ Ե թե 
դա հեշ տաց նում է գոր ծըն թա ցը, փոր ձեք նաև այդ տար բե րա կը։

 Հար ցազ րույ ցի ա վար տը.

• Ե րե խային շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեք հա մա ձայ նու թյան և օգ նու թյան հա մար։
•  Հարց րեք՝ ա րդյո՞ք կցան կա նար որ ևէ բան ա վե լաց նել կամ որ ևէ բան պատ մել կամ որ ևէ հարց տալ։
•  Տե ղե կաց րե՛ք, թե ի նչ պես կա րող է կապ վել Ձեզ հետ, ե թե ան հրա ժեշ տու թյուն լի նի։ 
• Ա վար տին մոտ խո սակ ցու թյու նը տե ղա փո խեք այլ ո լորտ, օ րի նակ՝ Ի ՞նչ ես պատ րաստ վում այ սօր 

ա նել85։

85 https://www.ojjdp.gov/pubs/248749.pdf 
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Ի՞նչ ա նել հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում86 Ի՞նչ չա նել հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում

•	Հետ ևել և պահ պա նել հար ցազ րույ ցի կա ռուց
ված քը

•	  Բա ցատ րել հար ցազ րույ ցի նպա տակն ու 
կար ևո րու թյու նը

•	Վս տա հու թյուն ձևա վո րել
•	Խ թա նել հար ցազ րույ ցի պատ մո ղա կան բնույ

թը
•	  Տալ բաց հար ցեր 
•	Ա ռանձ նաց նել ե րե խայի կող մից հա ղոր դած 

տե ղե կատ վու թյու նը՝ վս տահ լի նե լու դրա մեջ 
կամ հս տա կեց նե լու այն

•	Սկ սել հար ցազ րույ ցը ա ռանց կա նոն ներ սահ մա նե
լու

•	Սկ սել հար ցազ րույ ցը ա ռանց նա խա պատ րաս տա
կան աշ խա տան քի վս տա հու թյան ձևա վոր ման

•	  Տալ «Ին չու՞» բա ռով հար ցեր
•	  Տալ ու ղ ղոր դող հար ցեր 
•	Ազ դել ե րե խայի վար քի վրա
•	Շ տա պեց նել ե րե խային
•	  Տալ դժ վար կամ ոչ պարզ/հս տակ հար ցեր
•	  Միև նույն հար ցը տալ մի քա նի ձևով
•	  Մի ա ժա մա նակ մի քա նի հարց տալ

86 http://phf.org.ge/en/resources/interviewing-a-child-victim-or-witness/
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 3. ՄԱՅ ՐԱ ԿԱՆ ԴԵՊ ՐԻ ՎԱ ՑԻ ԱՅԻ ՀԵՏ ԵՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Քա ղա քակր թու թյան զար գաց ման հետ մեկ տեղ «ան ցան կա լի» ե րե խա նե րից ա զատ վե լու ձևե րը դառ
նում են այս պես կոչ ված՝ ա վե լի « հու մա նիս տա կան»: Մյուս կող մից «ան բա րեն պաստ» պայ ման ներն այժմ 
ոչ այն քան կեն սա բա նա կան են, որ քան սո ցի ա լա կան. ա վե լի ու ա վե լի շատ ե րե խա ներ, ծնող ներ ու նե նա
լով, ման կա տուն են ու ղարկ վում կամ թողն վում են հա սա րա կա կան վայ րե րում, « մո ռաց վում» ծնն դատ նե
րում, հի վան դա նոց նե րում, ման կա պար տեզ նե րում և այ լուր:

 Ման կալ քու թյան հետ ևանք նե րի մա սին խո սե լիս ան պայ ման հի շա տակ վում է « մայ րա կան դեպ րի վա
ցի ա» եր ևույ թը: Ան տես ված, լք ված ե րե խա նե րին ու սում ա սի րե լիս Ջոն Բոուլ բին ե կել է այն եզ րա կա ցու
թյան, որ ե րե խա նե րի հա մար մոր կող մից լք ված լի նե լը շատ ա վե լի ցա վա գին է ըն դուն վում, քան հոր կող
մից լք վե լը, այդ ի սկ պատ ճա ռով նա ներ մու ծել է « մայ րա կան դեպ րի վա ցի ա» եզ րույ թը:

Ջ. Բոուլ բին ա ռանձ նաց նում է մայ րա կան դեպ րի վա ցի այի 2 տե սակ՝ լի ա կա տար դեպ րի վա ցի ա` մոր և 
ե րե խայի շփ ման լրիվ բա ցա կա յու թյուն, և ժա մա նա կա վոր դեպ րի վա ցի ա՝ մոր և ե րե խայի միջև կապ վա ծու
թյան ժա մա նա կա վոր` 36 ա միս ը նդ հա տում ե րե խայի կյան քի ա ռա ջին 34 տա րի նե րին: Լրիվ դեպ րի վա
ցի ան հիմ ա կա նում նկատ վում է հաս տա տու թյուն նե րում խնամ վող ե րե խա նե րի շր ջա նում: Հաս տա տու
թյու նում ե րե խա նե րին խնա մում են մի քա նի ան ձինք, նրանց հան դեպ ան հա տա կան ջերմ վե րա բեր մունք 
չի ցու ցա բեր վում, ո րի հետ ևան քով հնա րա վոր չի լի նում ե րե խա նե րի հա մար կապ վա ծու թյուն ստեղ ծել 
որ ևէ ո րո շա կի ան ձի հետ: Ժա մա նա կա վոր դեպ րի վա ցի ա կա րող է ա ռա ջա նալ նաև ըն տա նի քում ապ րող 
ե րե խա նե րի մոտ, ե րբ մայ րը ժա մա նա կա վո րա պես բա ժան վում է նրան ցից, ի նչ պես նաև որ դեգ րու թյան, 
խնա մա տա րու թյան, խնա մա կա լու թյան (հո գա բար ձու թյան) հանձն ված ե րե խա նե րի մոտ, քա նի որ ժա մա
նա կա վո րա պես ը նդ հատ վում է հիմ ա կան կապ վա ծու թյու նը: Ե թե ե րե խայի խնամ քի հա մար ը նտր ված 
այ լընտ րան քային ձևն ան հա ջող է, և ե րե խայի ու ծնո ղին փո խա րի նո ղի միջև կապ վա ծու թյուն չի ստեղծ վել, 
այս դեպ քում նույն պես գործ ու նենք լրիվ դեպ րի վա ցի ա եր ևույ թի հետ:

 Ժա մա նա կա վոր դեպ րի վա ցի այի ազ դե ցու թյու նը սո վո րա բար ա վե լի մեղմ է, ե թե ե րե խային խնա մում է 
նրան ծա նոթ ան ձ (ազ գա կան, հար ևան): Լրիվ դեպ րի վա ցի այի են թարկ ված ե րե խա նե րին հա տուկ է մե
ծա հա սակ նե րի հետ ոչ ան հա տա կան բնույ թի (ան դեմ) շփու մը: Մե ծա նա լով` այդ ե րե խա նե րը պատ րաստ 
են ա ռանց տար բե րակ ման «ըն կե րու թյուն» ա նել բո լո րի հետ, նրանք մեծ մա սամբ ըն դու նակ չեն տևա կան 
զգաց մունք նե րի վրա հիմ ված փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, նրանց մեջ լավ չի զար գա նում պա տաս խա
նատ վու թյան զգա ցու մը, ա վե լին` չու նեն կա յուն ար ժե քային հա մա կարգ: Ժա մա նա կա վոր դեպ րի վա ցի այի 
են թարկ ված ե րե խա նե րից շա տե րին կա րե լի է բնու թագ րել որ պես «ֆ րուստ րաց ված», քա նի որ նրանք 
կորց րել են ար դեն ձևա վոր ված կապ վա ծու թյու նը: Այդ պի սի ե րե խա նե րի մեջ կա րող են ի հայտ գալ այն պի
սի հատ կա նիշ ներ, ի նչ պի սիք են ան հանգս տու թյու նը, սի րո չա փա զանց մեծ կա րի քը, ա վե լին` վրե ժի ու ժեղ 
զգա ցում, դրա նից բխող մեղ քի զգա ցում, դեպ րե սի ա, մարդ կանց հան դեպ ան վս տա հու թյուն և այլն: Այդ 
ե րե խա նե րը հե տա գա յում կա րող են դառ նալ չա փա զանց ի նք նավս տահ, կո պիտ և կպ չուն, հա կա սո ցի ա
լա կան վարք ցու ցա բե րող ան ձինք, ով քեր փոր ձում են այդ պահ ված քով փոխ հա տու ցել (կոմ պեն սաց նել) 
ի րենց ներ քին ան վս տա հու թյու նը:

 Գիտ նա կան նե րը պն դում են, որ նույ նիսկ ա մե նա կար ճատև մայ րա կան դեպ րի վա ցի ան չի կա րող ան
հետք մալ փոք րի կի հո գում, բայց որ քան եր կա րատև է դեպ րի վա ցի ան, այն քան լուրջ են դրա հետ ևանք
նե րը: Ե թե ե րե խայի խնամ քը վե րա կանգն վի նրա ծնո ղի կամ նրան փո խա րի նո ղի կող մից, ե րբ ե րե խան 
դեպ րի վա ցի այի նախ նա կան` դեռևս բո ղո քի կամ հու սա հա տու թյան փու լում է, դեպ րի վա ցի այի հետ ևանք
նե րը շատ ա վե լի մեղմ ու վերա կանգ նե լի կլի նեն: Ի սկ ե րբ ե րե խան ան ցնում է դեպ րի վա ցի այի հար կադ
րա կան հա մա կերպ ման փու լը, հետ ևանք ներն ա վե լի լուրջ են, հա ճախ` ան դառ նա լի:

 Դեպ րի վա ցի այի հետ ևանք նե րը կախ ված են նաև այն հան գա ման քից, թե դեպ րի վա ցի այի պա հին զար
գաց ման որ փու լում է ե րե խան, և, ը ստ այդմ, որ ո լոր տի գոր ծա ռույթ ներն են սկ սել ձևա վոր վել: Ե րբ մինչև 
6 ամ սա կան տա րի քը ե րե խան հայտն վում է այն պի սի մի ջա վայ րում, որ տեղ հա մա պա տաս խան ան ձ և 
պայ ման ներ չկան, որ պես զի կապ վա ծու թյուն ձևա վոր վի, վտանգ վում է հե տա գա յում ե րե խայի` այլ ան
ձանց հետ ա ռողջ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծե լու, սի րե լու և հո գա տար լի նե լու կա րո ղու թյու նը: 6 ամ
սա կա նից մինչև 1 տա րե կան դեպ րի վա ցի այի են թարկ ված ե րե խա նե րի մոտ նկատ վում են լեզ վա կան և 
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կողմ ո րոշ ման խան գա րում եր:
 Բոուլ բին և շատ այլ գիտ նա կան ներ պն դում են, որ ե րե խայի կյան քի ա ռա ջին 3 տա րի նե րին տե ղի ու

նե ցած դեպ րի վա ցի ան խո չըն դո տում է նրա զգաց մունք նե րի ձևա վո րում ու զար գա ցու մը: Կա րող է ձևա
վոր վել ա պա տիկ բնա վո րու թյուն, նա կա րող է սի րե լու, հոգ տա նե լու, նվիր վե լու, ան կեղ ծո րեն տխ րե լու 
կամ ու րա խա նա լու ու նա կու թյուն չու նե նալ: 3–6 տա րե կա նում դեպ րի վա ցի այի են թարկ ված ե րե խա նե րի 
մոտ ի հայտ են գա լիս վե րա ցա կան մտա ծո ղու թյան խան գա րում եր, և կա րո ղու թյուն նե րը մում են ցածր 
մա կար դա կում:

Չ նա յած մո րից բա ժան վե լը հատ կա պես լուրջ հետ ևանք ներ է թող նում մինչև 6 տա րե կան ե րե խա նե րի 
հո գե կան աշ խար հի վրա, այն ան հետք չի մում նաև այլ տա րի քի ե րե խա նե րի դեպ քում: Ե թե մինչև 6 տա
րե կան ե րե խա նե րը լք ված լի նե լու եր ևույթն այն քան էլ չեն ըն կա լում, և դրա հետ ևանք նե րը հիմ ա կա նում 
գի տակց ված չեն, ա պա 56 տա րե կա նից հե տո ար դեն կա րե լի է խո սել գի տակ ցա կան ար ձա գանք նե րի 
մա սին: Ե րբ նրանց լքում են, նրանք դրա հա մար մե ղադ րում են ի րենց, կար ծում են, որ ի րենք ի նչոր բան 
սխալ են ա րել, ծնո ղի հե ռա նա լը ըն կա լում են որ պես սե փա կան ան ձի մեր ժում: Դրա հետ ևան քով նրանք 
կա րող են մեր ժել ի րա կա նու թյու նը, հետ զար գա ցում ապ րել, կա րող են նկատ վել տրա մադ րու թյան կտ րուկ 
ան կում եր, մթու թյու նից վախ և այլն: 69 տա րե կան ե րե խա ներն այլևս չեն ժխ տում ի րա կա նու թյու նը: 
Նրանք շատ ցա վա գին են տա նում լք ված լի նե լու փաս տը (հատ կա պես տղա նե րը): Դրա հետ ևան քով ըն
կեր նե րի հետ և դպ րո ցում կա րող են խն դիր ներ ա ռա ջա նալ: 912 տա րե կան ե րե խա նե րը հիմ ա կա նում 
լք մանն ար ձա գան քում են բարձր տագ նա պայ նու թյամբ, ան հանգս տու թյամբ, կենտ րո նա նա լու ան կա րո
ղու թյամբ, ո րն էլ կա րող է հան գեց նել դպ րո ցում ցածր ա ռա ջա դի մու թյան և հա սա կա կից նե րի հետ շփ ման 
դժ վա րու թյուն նե րի: Նրանց մեջ ա ռա ջա նում են մի այ նու թյան, մեղ քի, մերժ վա ծու թյան, ի նք նա մե ղադ րան
քի զգա ցում եր: 1318 տա րե կա նում նույն պես կա րող են նկատ վել վե րը նշ ված զգա ցում ե րը, բայց ա վե լի 
վառ ար տա հայտ ված: Բա ցի դրա նից, այս տա րի քի ե րե խա նե րը կա րող են լք ման եր ևույ թին ար ձա գան քել 
շր ջա պա տին ու ղղ ված ագ րե սիվ պահ ված քով: Նրանք ա սես ծնո ղից կամ ճա կա տագ րից վրեժ լու ծե լու հա
մար կա րող են հա կա սո ցի ա լա կան վարք ցու ցա բե րել՝ գո ղու թյուն, ծեծկռ տուք հա սա կա կից նե րի հետ, վաղ 
սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ներ, ալ կո հո լից և թմ րա մի ջոց նե րից կախ վա ծու թյուն և այլն:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 4. ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՂ  
ԿՈՂ ՄԵ ՐԻ ՄԻ ՋԵՎ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԵՑ ՎԱԾ ՆԵՐ ՔԻՆ 
ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԻ Օ ՐԻ ՆԱԿ

Բռ նու թյան դեպ քե րին ար ձա գանք ման և ու ղ ղորդ ման ա ռա ջարկ վող ներ քին ըն թա ցա կար գը 

Ե թե բռ նու թյան դեպ քի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը ստաց վում է ե րե խայից, աշ խա տա կի ցը պար
տա դիր պետք է պահ պա նի ներ քոն շյալ կա նոն նե րը.

• Բռ նու թյան վե րա բե րյալ ե րե խայի հայտ նած տե ղե կատ վու թյա նը վե րա բեր վել լր ջու թյամբ և չան տե
սել այն։

• Լ սել  և ըն դու նել ե րե խայի ա սա ծը։
• Չ հե տաքն նել, հար ցեր չտե ղալ և խու սա փել բռ նու թյան են թարկ ված ան ձին հա կադր վե լուց, թույլ տալ 

նրան ար տա հայ տել ան ձնա կան վա խե րը, ա նօգ տա կա րու թյան զգա ցո ղու թյու նը։ 
• Ե րե խային թույլ տալ ա զատ ար տա հայ տել սե փա կան մտ քե րը։ 
• Ե րե խային վս տա հեց նել, որ այդ մա սին Ձեզ պատ մե լով՝ նա ճիշտ է գոր ծել։
•  Տե ղյակ պա հել ե րե խային, որ իր պատ մա ծի մա սին այլ պա տաս խա նա տու և մտա հոգ ան ձանց 

պատ մե լու կա րիք կա։ Չխոս տա նալ ե րե խային, որ ա պա հո վե լու եք նրա կող մից տրա մադր ված տե
ղե կատ վու թյան գաղտ նի ու թյու նը, քա նի որ դեպ քի լր ջու թյու նից է կախ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հե
տա գա ըն թաց քը։

•  Տե ղե կաց նել ե րե խային հե տա գա քայ լե րի, այդ թվում այն մա սին, որ նրան կտե ղե կաց վի ի րա կա
նաց վե լիք աշ խա տանք նե րի հե տա գա ըն թաց քի մա սին։ 

• Ե րե խայից ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը ար ձա նագ րել ան մի ջա պես խո սակ ցու թյու նից հե տո՝ 
ա պա հո վե լու հա մար դրա ամ բող ջա կա նու թյու նը։ Ար ձա նագ րու թյան մեջ ան պայ մա նո րեն նշել խո
սակ ցու թյան տեղն ու ժա մա նա կը, ի նչ պես նաև դրա հետ ա ռնչ վող ցան կա ցած ի րա դար ձու թյուն։ 

Ե թե բռ նու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյու նը ստաց վել է մեկ այլ ան ձից (ոչ ե րե խայից), ա պա պետք 
է ի րա կա նաց վեն հետ ևյալ քայ լե րը.

•  Կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա կի ցը ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան մի ջա դե պի հետ կապ ված կաս
կա ծի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը տրա մադ րում է կա ռույ ցի/ Ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան/ 
ծա ռա յու թյան ԵՊ պա տաս խա նա տու ին։ Կա ռույ ցի/ Ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան/ ծա ռա յու թյան 
ԵՊ պա տաս խա նա տուն մաս նա գի տա կան ան ձնա կազ մի ան դամ ե րից (սո ցի ա լա կան աշ խա տող, 
հո գե բան, ման կա վարժ) որ ևէ մե կին (կախ ված ե րե խայի հետ մաս նա գե տի ու նե ցած փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րից) հանձ նա րա րում է զրու ցել ե րե խայի հետ նախ նա կան տե ղե կատ վու թյան ճշտ ման 
նպա տա կով։

•  Մաս նա գե տը ե րե խայի հետ աշ խա տե լուց ան մի ջա պես հե տո կազ մում է գրա վոր ար ձա նագ րու թյուն  
դեպ քի վե րա բե րյալ և այն ներ կա յաց նում կա ռույ ցի/ Ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան/ ծա ռա յու թյան 
ԵՊ պա տաս խա նա տու ին։

Բռ նու թյան դեպ քի վե րա բե րյալ կաս կա ծի դեպ քում՝

•  Մաս նա գի տա կան ան ձնա կազ մին Ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան կոոր դի նա տո րի/ ղե կա վա րի 
կող մից հանձ նա րար վում է ան մի ջա պես քայ լեր ձեռ նար կել ե րե խայի ան վտան գու թյան ա պա հով ման 
ու ղ ղու թյամբ՝ այդ թվում նրան տրա մադ րե լով մաս նա գի տա կան ա ջակ ցու թյուն՝ սո ցի ալհո գե բա նա
կան, ա ռող ջա պա հա կան, ի րա վա բա նա կան և այլն։

•  Ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան կոոր դի նա տո րի/ ղե կա վա րի գլ խա վո րու թյամբ կա տար վում է 
նախ նա կան գնա հա տում ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քի վե րա բե րյալ (այդ թվում՝ հար
ցազ րույց ե րե խայի, վեր ջի նիս ծնող նե րի/խ նա մա կալ նե րի, ե րե խայի հետ ա ռն չու թյուն ու նե ցող այլ 
ան ձանց հետ, տու նայց և այլն)։ 

• Ծա ռա յու թյան/ կազ մա կեր պու թյան կոոր դի նա տո րը/ ղե կա վա րը նախ նա կան գնա հատ ման վե րա բե
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րյալ ար ձա նագ րու թյու նը ներ կա յաց նում է կազ մա կեր պու թյան ԵՊ պա տաս խա նա տու ին՝ իր և ար
ձա նագ րու թյու նը կազ մած մաս նա գե տի ստո րագ րու թյամբ։ 

• Ե թե ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քը տե ղի է ու նե ցել կազ մա կեր պու թյան տա րած քից դուրս, 
ոչ նրա կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում, ա պա ԵՊ պա տաս խա նա տուն 
պար տա վոր վում է ան մի ջա պես զե կույց կազ մել և այդ մա սին տե ղե կաց նել հա մա պա տաս խան պաշ
տո նա կան մար մին նե րին (ԽՀՀ, Ոս տի կա նու թյուն, Ը ԿԵ ԻՊԲ, ՍԱՏԲ/Գ) ի նչ պես բա նա վոր, այն պես 
էլ գրա վոր։ 

• Ե թե ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան մեջ կաս կած վում է կազ մա կեր պու թյան ան ձնա կազ մի ան դա
մը/ կա մա վո րը կամ շա հա ռուն, ի սկ դեպ քը տե ղի է ու նե ցել կազ մա կեր պու թյան տա րած քում կամ 
դրա կող մից տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րի շր ջա նա կում, ա պա կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար 
մար մին նե րը, մաս նա վո րա պես ԵՊ պա տաս խա նա տուն,  պար տա վոր վում են ի րա կա նաց նել հետ
ևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը.

• Ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան մեջ կաս կած վող ան ձնա կազ մի ան դա մը/ կա մա վո րը ժա մա նա կա
վո րա պես դա դա րեց նում է իր պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը, ի սկ շա հա ռու ի դեպ քում ժա մա
նա կա վո րա պես դա դա րեց վում է մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի տրա մադ րու մը կամ նա մե կու սաց
վում է ը նդ հա նուր խմ բից։ Բո լոր դեպ քե րում պետք է ե րաշ խա վոր վի ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը։ 

• Կազ մա կեր պու թյան ԵՊ պա տաս խա նա տու ի գլ խա վո րու թյամբ դեպ քի ա ռն չու թյամբ ի րա կա նաց
վում է ներ քին հե տաքն նու թյուն։ 
• Կազ մա կեր պու թյու նը ե րաշ խա վո րում է հե տաքն նու թյան վար ման ո ղջ ըն թաց քում ա պա հո վել 

ե րե խայի ան վտան գու թյու նը, մաս նա վո րա պես իր կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի շր ջա նակ
նե րում ա ջակ ցել  բռ նու թյան զո հե րին, ի նչ պես նաև բռ նա րար քի մեջ կաս կած վող ան ձին։ Կազ
մա կեր պու թյու նը ե րաշ խա վո րում է, որ մի ջա դե պի ու սում ա սի րու թյան և հե տաքն նու թյան ո ղջ 
ըն թաց քում կշա րու նա կի իր կող մից շա հա ռու ին տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը, 
ի սկ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա պա հո վի մաս նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը:

• Բռ նու թյան վե րա բե րյալ կաս կա ծի հե տաքնն ման ար դյուն քում, ե թե բռ նու թյուն կա տա րե լու մա
սին կաս կա ծը հաս տատ վում է առ այն, որ այն կա տար վել է ան ձնա կազ մի ան դա մի/ կա մա վո
րի/ շա հա ռու ի կող մից կազ մա կեր պու թյան տա րած քում կամ վեր ջի նիս կող մից ի րա կա նաց վող 
ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում, ա պա կազ մա կեր պու թյու նը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում՝ ի դեմս 
Կազ մա կեր պու թյան ԵՊ պա տաս խա նա տու ի, այդ մա սին ան մի ջա պես տե ղե կաց նել հա մա պա
տաս խան պաշ տո նա կան մար մին նե րին (ԽՀՀ, Ոս տի կա նու թյուն, Ը ԿԵ ԻՊԲ, ՍԱՏԲ/Գ)։

•  Կազ մա կեր պու թյու նը բռ նու թյան մի ջա դե պի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը հա մա պա տաս խան 
պաշ տո նա կան մար մին նե րին (ԽՀՀ, Ոս տի կա նու թյուն, Ը ԿԵ ԻՊԲ, ՍԱՏԲ/Գ) հա ղոր դում է մի ա
ժա մա նակ և՛ բա նա վոր, և՛ գրա վոր զե կույ ցով։ Ե թե կազ մա կեր պու թյան ծա ռա յու թյու նը, ծրա գի րը 
կամ կենտ րո նը գտն վում է մարզ կենտ րո նում, ա պա նա խընտ րե լի է ի սկզ բա նե կապ վել Ը ԿԵ ԻՊԲ 
մար մին նե րի հետ, ո րոնք ե րե խա նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան հար ցե րում մյուս մար մին նե րի հա
մե մա տու թյամբ ա վե լի մաս նա գի տաց ված ե ն։ Մյուս դեպ քե րում, պետք է ու ղ ղորդ վել այն սկզ բուն
քով, թե նշ ված մար մին նե րից ո րոնց հետ են հա րա բե րու թյուն ներն ա վե լի հա մա գոր ծակ ցային։ 

• Ի րա կա նաց ված հե տաքն նու թյան ար դյունք նե րը,  ի նչ պես նաև դեպ քին ա ռնչ վող այլ փաս տաթղ
թե րը գրանց վում են բռ նու թյան դեպ քե րի ար ձա նագր ման գրան ցա մա տյա նում և պահ պան վում 
ա ռան ձին ֆայ լե րով։ Կազ մա կեր պու թյու նը ե րաշ խա վո րում է վե րոն շյալ տվյալ նե րի գաղտ նի ու
թյու նը և սահ մա նա փա կում դրանց հա սա նե լի ու թյու նը։

•  Կազ մա կեր պու թյան ԵՊ պա տաս խա նա տուն և բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի հետ ան մի ջա կա
նո րեն աշ խա տող մաս նա գե տը կա րող են ներգ րավ վել և մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ ե րե խայի դեպ
քի վե րա բե րյալ պաշ տո նա պես զբաղ վող կա ռույց նե րի կող մից կազ մա կերպ ված քն նար կում ե րին և 
ծա վալ վող աշ խա տանք նե րին։ 

• Ե թե դեպ քի քն նար կում ե րի ըն թաց քում դեպ քը փո խան ցե լու հարց է ա ռա ջա նում, ա պա ել նե լով 
ե րե խայի ան վտան գու թյան ա պա հով ման նոր մե րից՝ կազ մա կեր պու թյու նը ա պա հո վում է ո ղջ գոր
ծըն թա ցի պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը և ամ րագ րում դրանք փաս տաթղ թե րով։

• Բռ նու թյան դեպ քե րի հետ աշ խա տան քի ա վար տին դեպ քի ու սում ա սիր մա նը կց ված մաս նա գե տը 
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պար տա վոր վում է կազ մել հա մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյուն դեպ քի փակ ման մա սին՝ հիմ ա
վո րե լով այն պայ մա նա վո րող գոր ծոն ներն ու հան գա մանք նե րը։ 

• Ե թե ո րո շում է կա յաց վում ե րե խային իր մի ջա վայ րում թող նե լու մա սին, ա պա կազ մա կեր պու թյու նը.
•  Կազ մում/ վե րա նա յում է ե րե խայի հետ աշ խա տան քի ան հա տա կան ծրա գի րը՝ ա պա հո վե լով դրա 

հա մա պա տաս խա նու թյու նը բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի հետ աշ խա տան քի սկզ բունք նե րին։
•  Շա րու նա կում է հա մա գոր ծակ ցել ծնո ղի/խ նա մա կա լի հետ (ե թե նա չէ բռ նա րա րը)՝ ամ րապն դե լով 

նրա՝ ե րե խայի ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու հմ տու թյուն նե րը, ու նա կու թյուն նե րը։
•  Կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա կի ցը շա րու նա կում է հետ ևել ե րե խային՝ կենտ րո նում/ ծա ռա յու թյու

նում գտն վե լու ըն թաց քում՝ մաս նա վո րա պես նկա տի ու նե նա լով Մո դուլ 1/3ու մ բեր ված բռ նու թյան 
նշան նե րը։ 

• Ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան հանձ նա ժո ղո վում ներգ րավ ված մաս նա գետ նե րը պար տա վոր վում 
են նիստ գու մա րել բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ե րե խայի նկատ մամբ բռ նու թյան կի րառ ման վե րա բե
րյալ կաս կած կամ ռիսկ կա։ Ի նչ պես նաև, ե թե դեպ քի ա ռն չու թյամբ ծա գել են նոր փաս տեր, ո րոնք 
լրա ցու ցիչ ու սում ա սի րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման կամ աշ խա տան քային պլա նի փո փոխ ման ան
հրա ժեշ տու թյուն են ա ռա ջաց րել։

•  Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր վում է հա մա գոր ծակ ցել ԵՊ հար ցե րով պե տա կան պա տաս խա
նա տու պաշ տո նա կան կա ռույց նե րի հետ (Ը ԿԵ ԻՊԲ, Ոս տի կա նու թյուն, ԽՀՀ, ՍԱՏԲ/Գ), այդ թվում՝ 
բռ նու թյան դեպ քե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րել, ա պա հո վել դեպ քի մշ տա դի տար
կու մը, մաս նակ ցել և հրա վի րել քն նար կում եր և այլն)։

•  Կազ մա կեր պու թյու նը ե րաշ խա վո րում է ա պա հո վել ե րե խայի դեպ քի մշ տա դի տար կու մը ե րե խայի՝ իր 
շա հա ռուն լի նե լու ո ղջ ըն թաց քում։

• Բռ նու թյան կաս կա ծի վե րա բե րյալ ի րա կա նաց վող հե տաքն նու թյան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված 
բո լոր մաս նա գետ նե րը պար տա վոր վում են պահ պա նել  դեպ քի քն նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր
ված տե ղե կատ վու թյան գաղտ նի ու թյու նը։ Ար գել վում է բռ նու թյան են թարկ ված ե րե խայի և հան ցա
գոր ծու թյան այլ աս պեկտ նե րի վե րա բե րյալ ման րա մաս նե րի/ տե ղե կատ վու թյան հրա պա րա կու մը 
ա ռանց բռ նու թյան են թարկ ված  ե րե խայի և նրա ծնող նե րի/խ նա մա կալ նե րի հա մա ձայ նու թյան (ի սկ 
հրա պա րակ ման դեպ քում պետք է ան պայ մա նո րեն  պահ պան վեն ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ տե ղե
կատ վու թյու նը մե դի ա նյու թե րում ներ կա յաց նե լու կա նոն նե րը)։

•  պատ շա ճո րեն պահ պա նե լով ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան վտանգ պա րու նա կող մի ջա դե պե րում 
ներգ րա ված ան ձանց տվյալ նե րի և դեպ քին վե րա բեր վող տե ղե կատ վու թյան գաղտ նի ու թյու նը՝ կա
րող է հրա պա րա կել մի ջա դե պե րի մա սին ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ` նպա տակ ու նե նա լով օ ժան
դա կել դրան ցից դա սեր քա ղե լուն, հե տա գա մի ջա դե պե րի կան խար գել մա նը` հա մա ձայն տե ղա կան 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պա հանջ նե րի:  Կա րող է դեպ քե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը օգ տա
գոր ծել նաև ու սու ցո ղա կան նպա տակ նե րով, մաս նա վո րա պես վե րա պատ րաս տում ե րի ըն թաց քում։ 
Միև նույն ժա մա նակ տրա մադր վող տե ղե կատ վու թյունն այն պի սին պետք է լի նի, որ պես զի բա ցառ վի 
այն կոնկ րետ ան ձի հետ նույ նա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը։

•  Կազ մա կեր պու թյան բո լոր աշ խա տա կից նե րը և կա մա վոր նե րը բռ նու թյան վե րա բե րյալ կաս կա ծի 
առ կա յու թյան պա րա գա յում պետք է գոր ծեն՝ հա մա ձայն սույն փաս տաթղ թում ամ րագր ված  դրույթ
նե րի։ Կազ մա կեր պու թյան բո լոր աշ խա տա կից ներն ու կա մա վոր նե րը պետք է գոր ծեն՝ պահ պա նե
լով ե րե խայի լա վա գույն շա հի սկզ բուն քը՝ ան կախ սե փա կան նա խա պա շար մունք նե րից և հա մոզ
մունք նե րից։
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