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Նախաբան
Մարդու հիմնարար իրավունքներից և ազատություններից բխող սկզբունքների շարքում
առանձնահատուկ

տեղ

և

նշանակություն

ունի

գենդերային

հավասարությունը,

մասնավորապես, արական և իգական սեռերի ներկայացուցիչների համար հավասար
հնարավորությունների ապահովումը: Գենդերային հավասարությունը մի շարք միջազգային
կազմակերպությունների, այդ թվում՝ Միացյալ ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ), Եվրոպայի
խորհրդի (ԵԽ), Եվրոպական միության (ԵՄ) որդեգրած քաղաքականության և գործունեության
կարևորագույն ուղղություններից է, որն ամրագրված է այդ կազմակերպությունների կողմից
ընդունված

փաստաթղթերում:

Հայաստանի

Հանրապետությունը,

միանալով

այդ

փաստաթղթերին, ստանձնել է գենդերային հավասարության ապահովման պարտավորություն:
Կանանց

և

տղամարդկանց

իրավահավասարությունը

ամրագրված

է

նաև

ՀՀ

Սահմանադրությունում և ՀՀ այլ իրավական փաստաթղթերում:
Հաշվի առնելով, որ որևէ քաղաքականության իրական առաջնահերթությունների
լավագույն ցուցիչն են դրանց համար նախատեսված ֆինանսական հատկացումները՝
գենդերային

հավասարության

կարևորագույն

մաս

է

ապահովմանն

հանդիսանում

ուղղված

բյուջետավորման

պետական

քաղաքականության

գործընթացներում

գենդերային

բաղադրիչի ներդրումը: Ընդ որում՝ գենդերային հավասարության ապահովմանն ուղղված
պետական քաղաքականությունը ենթադրում է գործողությունների իրականացում թե՛ ազգային,
թե՛ տեղական մակարդակներում: Համայնքային մակարդակում քաղաքականության
իրականացումն ակնկալվում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններից:
Համայնքային մակարդակում սույն քաղաքականության իրականացումը գնահատելու
նպատակով Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը Ազգային
ժողովրդավարական ինստիտուտի օժանդակությամբ իրականացրել է «Երկու սեռերի
կարիքների
արտացոլումը
Վանաձորի
մարզադպրոցների
կողմից
մատուցվող
ծառայություններում և բյուջետավորման գործընթացում» ծրագիրը՝ նպատակ ունենալով
բացահայտել, թե արդյոք համայնքային ենթակայության սպորտային հաստատությունները
հավասարապես հաշվի են առնում համայնքի շահառուների տարբեր խմբերի՝ մասնավորապես
աղջիկների և տղաների շահերն ու կարիքները և, առհասարակ, որքանով են գենդերային
հավասարության

սկզբունքները

կարևորվում

սպորտի

ոլորտում

համայնքային

քաղաքականության մեջ:
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Մեթոդաբանություն
Ծրագրի

շրջանակներում

իրականացված

հետազոտությունը

ներառել

է

երկու

բաղադրիչ, մի կողմից՝ սպորտի ոլորտում մատուցվող համայնքային ծառայությունների
գնահատում և մյուս կողմից՝ շահառուների կարիքների գնահատում:
Համայնքի
ուսումնասիրվել

կողմից

մատուցվող

են Վանաձորի

ծառայությունների

գնահատման

նպատակով

2012-2022թթ. ռազմավարական զարգացման ծրագիրը,

Վանաձորի 2013-2016թթ. քառամյա զարգացման ծրագիրը, համայնքի ավագանու՝ սպորտի
ոլորտում կայացրած որոշումները, համայնքի 2015թ. և 2016թ. բյուջեները, համայնքային
ենթակայության 10 սպորտային հաստատությունների 2015թ. բյուջեները: Տեղեկատվությունը
ձեռք է բերվել Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքից՝ www.vanadzor.am և
քաղաքապետարանին ուղղված տեղեկատվության հարցումների միջոցով: Հետազոտության
շրջանակներում

հարցազրույցներ

են

իրականացվել

սպորտային

հաստատությունների

տնօրինության և մարզչական կազմի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև իրականացվել է
մարզադպրոցների պայմանների դիտարկում:
Շահառուների

կարիքների

գնահատման

նպատակով

հարցազրույցներ

են

իրականացվել համայնքային ենթակայության մարզադպրոցների 10-18 տարիքային խմբի 65
սանի, մարզադպրոց չհաճախող նույն տարիքային խմբի 118 երեխայի և մարզադպրոց
չհաճախող երեխաների 120 ծնողի շրջանում: Հարցված մարզադպրոց չհաճախող երեխաների
ծնողները

չեն

հանդիսանում

հարցված

չհաճախող

երեխաների

ծնողները:

Հաճախող

երեխաներն ընտրվել են յուրաքանչյուր մարզադպրոցից, մարզաձևից և յուրաքանչյուր սեռից
ներկայացվածություն ապահովելու սկզբունքով: Մարզադպրոց չհաճախող երեխաների և
մարզադպրոց չհաճախող երեխաների ծնողների շրջանում հարցազրույցներն իրականացվել են
մոտավորապես հավասար թվով արական և իգական սեռի ներկայացուցիչների հետ՝ հաշվի
առնելով նաև քաղաքի տարբեր հատվածներից հավասար ներկայացվածությունը:
Կարիքների գնահատման արդյունքները համադրվել են ծառայությունների գնահատման
արդյունքների հետ՝ պարզելու, թե որքանով են միմյանց համապատասխանում, որոնք են
հիմնական անհամապատասխանությունները և դրանց պատճառները:
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Տեղական մակարդակում գենդերային բաղադրիչի
ներդրման քաղաքականության հիմքերը
Բազմաթիվ պետություններում սեռի հիմքով խտրականությունն արգելվում է, առկա են
իրավական պաշտպանության որոշակի մեխանիզմներ, սակայն իգական և արական սեռերի
ներկայացուցիչները շարունակում են անհավասար մասնակցություն ունենալ հասարակականքաղաքական կյանքին և անհավասար կերպով օգտվել պետության կողմից բնակիչներին
առաջարկվող

ծառայություններից:

Ուստի

ժողովրդավարական

հասարակությունների

ներկայիս մարտահրավերներից է գենդերային հավասարության հասնելը, այն է՝ երկու սեռերի
ներկայացուցիչների

համար

հավասար

հնարավորություններ

ապահովելը

և

իրենց

իրավունքներն իրացնելու համար հավասար պայմաններ ստեղծելը: Այս նպատակին հասնելու
համար պետությունները որդեգրում են համալիր մոտեցում՝ գենդերային քաղաքականությունն
աստիճանաբար ներդնելով բոլոր ոլորտներում և բոլոր մակարդակներում:
Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես մշակել է գենդերային հավասարության
պետական քաղաքականություն՝ ընդունելով այն արտացոլող մի շարք փաստաթղթեր:
2010թ. ընդունվել է «Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգը», որի նախաբանում
նշված է, որ այն «ուղղված է իրավական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և
մշակութային պայմանների ստեղծմանը` բոլոր ոլորտներում կանանց և տղամարդկանց
իրավունքների և հնարավորությունների իրացման նպատակովֈ Այն պետական իշխանության
ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու քաղաքացիական հասարակության
ինստիտուտների համար հիմք է ծառայում գենդերային հավասարության ապահովման
ծրագրային միջոցառումների մշակման գործում»ֈ Հայեցակարգը ներառում է գենդերային
քաղաքականության իրականացման ռազմավարություն, որը նախատեսում է «ազգային և
տարածաշրջանային
մակարդակներում
հասարակական-քաղաքական,
սոցիալական,
տնտեսական և մշակութային կյանքի բոլոր ոլորտներում քաղաքականության մշակման մեջ և
քաղաքական պրակտիկայում գենդերային բաղադրիչի ներառում»:1
Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգի հիման վրա 2011թ. ընդունվել է
Գենդերային

քաղաքականության

2011-2015թթ.

ռազմավարական

ծրագիրը,

որը

Հայեցակարգում ընդգրկված ոլորտների համար սահմանում է նպատակներ և խնդիրներ:
Ռազմավարական ծրագիրը նախատեսում է գենդերային բաղադրիչը ներդնել բյուջետավորման
և

պլանավորման

գործընթացներում

/գենդերային

բյուջետավորման

կիրառում

(աստիճանական) բյուջետային ցիկլի տարբեր փուլերում/: ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական
2

հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ և ՄԱԿ-ի աջակցությամբ պատրաստված
«Գենդերային

քաղաքականության

2011-2015թթ.

Ռազմավարական

ծրագրի

և

Ընդդեմ

գենդերային բռնության 2011-2015թթ. ազգային ծրագրի իրականացման գնահատման զեկույց»ում ասվում է, որ հաշվետու ժամանակահատվածի տարեկան հաշվետվություններում այդ

1

«Գենդերային քաղաքականության հայեցակարգ», Հավելված ՀՀ կառավարության 2010 թ. փետրվարի 11-ի N5
արձանագրային որոշման, http://www.gov.am/u_files/file/kananc-xorh/Gender-hayecakarg.pdf
2
«Գենդերային քաղաքականության 2011-2015թթ. ռազմավարական ծրագիր», Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2011
թ. մայիսի 20-ի նիստի N 19 արձանագրային որոշման, https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2011/05/kar60_1.pdf
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խնդրին

ուղղված միջոցառումների

տեղեկատվությունը

բացակայում

կատարողականի

է:3

Ուստի

գնահատման համար համարժեք

պետական

կառավարման

և

տեղական

ինքնակառավարման մարմինները պետք է գործադրեն լրացուցիչ ջանքեր այդ խնդրի
իրականացման,

ինչպես

նաև

իրականացված

գործողությունների

հետ

կապված

հաշվետվողականության ձևավորման ուղղությամբ:
2011թ. ներկայացվել և 2013թ.-ին ընդունվել է նաև օրենք «Կանանց և տղամարդկանց
հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման» մասին:4
Այն հիմնված է ՀՀ Սահմանադրության համապատասխան դրույթների վրա և ուղղված է
«Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի,
Պեկինի 4-րդ Համաշխարհային համաժողովի հանձնարարականների, Եվրախորհրդի Կանանց
և

տղամարդկանց

իրավահավասարության

հանձնաժողովի

փաստաթղթերի,

ՄԱԿ-ի

Հազարամյակի հռչակագրի պահանջների և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային այլ
փաստաթղթերով սահմանված պարտավորությունների կատարմանը:5
Օրենքն արգելում է գենդերային խտրականությունը՝ սահմանելով խտրականության
ուղղակի և անուղղակի ձևերը, նախանշում է գենդերային հավասարության ապահովման
պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, գենդերային հավասարության
երաշխիքները պետության կառավարման և հանրային ծառայության մեջ, սահմանում է
գենդերային հավասարության ապահովման պետական քաղաքականության իրագործման
համար պատասխանատու մարմինները և նրանց պարտականությունները:
Գենդերային հավասարության ապահովման պետական քաղաքականության հիմնական
ուղղությունները սահմանված են օրենքի 8-րդ հոդվածում, որի 9-րդ կետով մասնավորապես
պահանջվում է պետական, տարածքային և համայնքային ծրագրերի և միջոցառումների ու
զարգացման

ռազմավարությունների

մեջ

գենդերային

հավասարության

հիմնախնդրի

համալիր մոտեցումների ներդրումը:
Ըստ

օրենքի՝

գենդերային

հավասարության

ապահովման

պետական

քաղաքականության իրագործումը ապահովվում է ՀՀ Կառավարության, պետական լիազոր
մարմնի, ինքնակառավարման մարմինների կողմից, իսկ քաղաքացիական հասարակությունն
իրավունք ունի աջակցելու պետական մարմիններին:
«Կանանց

և

տղամարդկանց

հավասար

իրավունքների

և

հավասար

հնարավորությունների ապահովման» մասին օրենքի ընդունումն ուղեկցվել է հասարակության
որոշ խմբերի բուռն դիմադրությամբ, որի թիրախ է դարձել հատկապես գենդեր եզրույթի
սահմանումը: Կանանց և տղամարդկանց հավասարության սկզբունքի դեմ այս քարոզչությունը
չէր կարող իր բացասական ազդեցությունը չունենալ պետական և տեղական մակարդակներում
3

«Գենդերային քաղաքականության 2011-2015թթ. Ռազմավարական ծրագրի և Ընդդեմ գենդերային բռնության 20112015թթ. ազգային ծրագրի իրականացման գնահատման զեկույց», ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարություն, http://www.un.am/up/library/Assessement_2011-2015_Gender%20Policy_arm.pdf
4
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման» մասին
օրենք, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=83841
5
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման» մասին
օրենքի նախագիծ և հիմնավորում, http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=5652&Reading=0
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քաղաքականության իրականացման վրա, ինչն էլ արտահայտվում է խնդրի կարևորության
չգիտակցման կամ դիտավորյալ անտեսման մեջ: Դժգոհության հիմնական պատճառը «ազգային
արժեքների»

և

«գենդեր»

եզրույթի

անհամատեղելիության

վերաբերյալ

մտացածին

պատկերացումներն են:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասով օրենքի 16-րդ հոդվածը սահմանում
է՝ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց լիազորությունների շրջանակում
միջոցառումներ են ձեռնարկում գենդերային հավասարության ապահովման պետական
քաղաքականության

իրագործման

ուղղությամբ:

Հարկ

է

նշել,

որ

«Տեղական

ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքը գենդերային հավասարության ապահովման պետական
քաղաքականության իրագործման համար չի նախատեսում համապատասխան մեխանիզմներ:
Գենդերային

քաղաքականության

2011-2015թթ.

ռազմավարական

ծրագրի

շրջանակներում մարզերում ստեղծվել են գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական գործող
հանձնաժողովներ, որոնք կոչված են իրականացնելու գենդերային հավասարության պետական
քաղաքականության ներդրմանն ուղղված ծրագրեր` ներառյալ գենդերային հիմնահարցերի
վերաբերյալ
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
աշխատակիցների
իրազեկվածության բարձրացում և այդ հիմնահարցերի լուծման համար անհրաժեշտ
հմտությունների զարգացում:
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Վանաձորի քաղաքապետարանի
քաղաքականությունը սպորտի ոլորտում՝
գենդերային բաղադրիչի գնահատումը բյուջետային
և ծրագրային մակարդակներում
Համայնքի ղեկավարը, համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի6,
ֆիզիկական

կուլտուրայի

լիազորությունները.
 կազմակերպում

և

և

սպորտի

բնագավառում

կառավարում

է

իրականացնում

համայնքային

է

ենթակայության

հետևյալ
մարզական

հիմնարկների ու կազմակերպությունների գործունեությունը (պարտադիր),
 նպաստում է համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը,
իրականացնում է սպորտային հրապարակների և մարզական այլ կառույցների
շինարարություն, ստեղծում է հանգստի գոտիներ (կամավոր):
Վանաձորի քաղաքապետարանում գործում է Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին, որը, ի
կատարումն համայնքի ղեկավարի վերոնշյալ լիազորությունների, կազմակերպում ու
կառավարում

է

համայնքային

ենթակայության

սպորտային

հաստատությունների

գործունեությունը: Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի գործառույթների մեջ է մտնում նաև
սպորտային

հաստատությունների

գործունեության

բարելավման

վերաբերյալ

առաջարկություններով հանդես գալը, հաստատությունների աշխատակիցներին մեթոդական
օգնություն ցուցաբերելը, համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և uպորտի զարգացմանն
ուղղված ծրագրեր մշակելը և դրանց իրագործմանը մասնակցելը:7
Համայնքի

ավագանին,

օրենքով

սահմանված

իր

լիազորություններին

համապատասխան, ընդունում է որոշումներ, որոնք ընդգրկում են նաև մարզական ոլորտը: Այս
ոլորտում Վանաձորի ավագանու 2013-2016թթ. ընդունած որոշումները հիմնականում եղել են
հետևյալ լիազորությունների շրջանակներում՝ մարզադպրոցների կանոնադրությունների,
ղեկավարների թեկնածուների, առաջարկվող ծառայությունների վճարների դրույքաչափերի
քննարկում և հաստատում, մարզիկներին և մարզիչների խրախուսման, սպորտի բնագավառում
ավանդ ունեցած անձանց «Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի» կոչմանն արժանացնելու կամ
նրանց անունով հուշատախտակ տեղադրելու վերաբերյալ որոշումների կայացում:8
Վանաձորի ՏԻՄ-ի գործունեության ռազմավարությունը արտացոլված է համայնքի
2013-2016թթ.

զարգացման

քառամյա9

և

2012-2022թթ.

ռազմավարական

զարգացման10

ծրագրերում: Այս երկու փաստաթղթերն էլ սահմանում են Վանաձորի քաղաքապետարանի
գործունեության հիմնական գերակայություններ: Առաջինում սպորտի ոլորտը ուղղակիորեն
6

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=106954
Վանաձորի քաղաքապետարանի Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի գործառույթները,
http://vanadzor.am/fizkulturayi-yev-sporti-bazhin/
8
Վանաձորի Ավագանու որոշումներ, http://vanadzor.am/avaganu-voroshumner/
9
2013-2016թթ. Վանաձոր համայնքի զարգացման քառամյա ծրագիր, http://vanadzor.am/downloads/4.pdf
10
2012-2022թթ. Վանաձոր համայնքի ռազմավարական զարգացման ծրագիր, http://vanadzor.am/downloads/20122022.pdf
7

9

սահմանված չէ որպես գերակայություն, նախատեսված է համայնքային ենթակառուցվածքների
բարելավում, որը ենթադրաբար ներառում է նաև սպորտի ոլորտը: Երկրորդում, բացի
ենթակառուցվածքների բարելավման մեջ ենթադրվելը, որպես գերակայություն նշված են նաև
հետևյալ կետերը.
 Նպաստել համայնքի բնակչության շրջանում առողջ ապրելակերպի և ֆիզկուլտուրայի
զարգացմանը: Վանաձոր քաղաքում մարզական խաղահրապարակների հիմնում:
Աջակցել

համայնքի

տարբեր

հատվածներում

բակային

ժամանակակից

խաղահրապարակների կառուցմանը:
 Նպաստել Վանաձորում պրոֆեսիոնալ սպորտի զարգացմանը, ինչը ենթադրում է
համայնքի

սպորտային

ենթակառուցվածքների

բարելավում,

հանրապետական,

միջազգային մրցաշարերի անցկացման հնարավորություն:
Վերոնշյալ փաստաթղթերից և ոչ մեկում որպես քաղաքապետարանի գործունեության
գերակայություն սահմանված չէ գենդերային հավասարության ապահովումը կամ գոնե երկու
սեռերի մարզական կարիքներին արձագանքող գործողությունների իրականացումը:
Զարգացման ծրագրերում որոշակիորեն արտացոլված են սպորտի ոլորտում առկա
խնդիրները և դրանց լուծմանն ուղղված գործողությունները:
2013-2016թթ.

Վանաձորի

զարգացման

քառամյա

ծրագրում

ներկայացված

են

համայնքային ենթակայության հաստատությունների, այդ թվում նաև մարզադպրոցների
վերաբերյալ տվյալներ, մասնավորապես 2012թ. դրությամբ յուրաքանչյուր մարզադպրոցում
մարզիկների, մարզիչների և օժանդակ աշխատողների թիվը, մարզաձևերը և գործող խմբերի
քանակը: Մարզիկների թիվը ներկայացված չէ ըստ սեռի: Սրա առնչությամբ ՀՔԱ Վանաձորի
գրասենյակը հարցում է ուղարկել Վանաձորի քաղաքապետարան, որին ի պատասխան
տրամադրված
տարանջատման:

տեղեկատվության

մեջ

Ուսումնասիրության

թվերը

ներկայացված

ընթացքում

են

առանց

մարզադպրոցների

սեռային

տնօրինության

ներկայացուցիչների հետ կատարած հարցազրույցների ժամանակ վերջիններս ըստ սեռային
պատկանելության սաների և աշխատակիցների թվի վերաբերյալ տրամադրել են մոտավոր
տեղեկատվություն: Վերոնշյալը փաստում է այն մասին, որ Վանաձորի քաղաքապետարանը և
մարզադպրոցները սպորտային հաստատությունների աշխատակիցների և սաների վերաբերյալ
ըստ սեռի վիճակագրություն չեն վարում: Սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ համայնքի սպորտի
ոլորտի պատասխանատուները պատշաճ ուշադրություն չեն հատկացնում շահառուների
սեռային պատկանելությանը:
Համայնքի զարգացման քառամյա պլանում ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բնագավառի
համար որպես նպատակ է նշված մարզական բարձր արդյունքների նվաճումը և մասսայական
սպորտի զարգացումը: Սահմանված խնդիրներն են՝
1. կապիտալ

շինարարություն

անհրաժեշտության

և

յուրաքանչյուր

վերանորոգում,
մարզադպրոցի

որի

շրջանակներում

համար

ըստ

նախատեսված

է

շենքային պայմանների բարելավում
2. մարզագույքի, մարզահագուստի և գույքի ձեռքբերում, որտեղ թվարկված են տարբեր
մարզաձևերի համար անհրաժեշտ պարագաները
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3. այլ կարևոր աշխատանքների հստակ կատարում, որտեղ պլանավորված են այնպիսի
աշխատանքներ, ինչպիսիք են՝ ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպում,
մարզիկների և մարզիչների սննդի և գիշերավարձի գումարի չափի բարձրացման
համար Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն դիմումի
ներկայացում,

մարզիչների

աշխատավարձերը

հանրակրթական

դպրոցների

մանկավարժների աշխատավարձին հավասարեցումը և այլն:
Չնայած արձանագրված բազմաթիվ հիմնախնդիրներին և դրանց լուծման հետ կապված
գործողությունների

պլանավորմանը,

հարկ է

ընդգծել,

որ երկու սեռերի

կարիքների

ուսումնասիրություն և դրանց արձագանքող համապատասխան անելիքներ զարգացման պլանը
չի ներառում:
Համայնքի

զարգացման

քառամյա

ծրագրի

և

համայնքապետի

տարեկան

հաշվետվությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հիմնականում իրականացվել են
ներքին հարդարման կամ մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ, որոշակի մարզագույքի,
մարզահագուստի

և

գույքի

ձեռքբերում:

Փաստացի

իրականացված

աշխատանքների

հաշվետվությունից պարզ չէ, թե գործողությունները որ սեռի կարիքներին են ուղղված եղել:
Վանաձորի զարգացման քառամյա ծրագրում հռչակված նպատակներից մեկն է
տեղական

ինքնակառավարման

համակարգի

ֆինանսատնտեսական

գործունեության

արդիականացումը: Համայնքի բյուջեի ծախսերի արդյունավետության գնահատման համար
սկզբունք է վերցվել նաև ֆինանսների հասցեավորումն ու հասարակական կարծիքի կիրառումը
և նախատեսված է յուրաքանչյուր տարի իրականացնել հասարակության կարիքների
գնահատում և հաջորդ տարվա բյուջեն կազմել կարիքների գնահատման արդյունքները հաշվի
առնելով:

ՀՔԱ

Վանաձորի

գրասենյակը

տեղեկատվության

հարցման

միջոցով

քաղաքապետարանից խնդրել է տրամադրել կարիքի գնահատման արդյունքները, սակայն
պարզվել է, որ համայնքի կարիքների գնահատում քառամյա զարգացման պլանով նախանշված
ժամանակահատվածում չի իրականացվել: Այս պարագայում երկու սեռերի կարիքների
ուսումնասիրման և արձագանքման մասին խոսելն անգամ ավելորդ է:
Վանաձոր

համայնքի

2015թ.

տարեկան

բյուջեով11

Հանգստի

և

սպորտի

ծառայությունների համար նախատեսված էր 10,916,600 ՀՀ դրամ գումար, իսկ 2016թ.-ին12՝
10,873,500 ՀՀ դրամ: Այդ ծառայությունների մեջ է մտնում 18 մարզական միջոցառում՝
մրցաշարեր,

առաջնություններ,

մարզահանդեսներ

և

այլն:

Բյուջեով

յուրաքանչյուր

մարզադպրոցի համար նախատեսված միջոցների հանրագումարը 2015թ.-ին կազմում էր
287,990,000 ՀՀ դրամ, 2016թ.-ին՝ 311,048,000 ՀՀ դրամ: Թե՛ 2015-ին և թե՛ 2016-ին
մարզադպրոցների համար նախատեսված գումարը կազմել է ընդհանուր ծախսերի շուրջ 13%-ը:
Համայնքի

բյուջեի՝

համայնքի

միջոցների

հաշվին

պահպանվող

բյուջետային

հիմնարկների առանձին ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն բաժնում ներկայացված
է մանկական արտադպրոցական հիմնարկների՝ ներառյալ համայնքային ենթակայության 10

11
12

Վանաձոր համայնքի 2015թ. տարեկան բյուջե, http://vanadzor.am/2015-buje/
Վանաձոր համայնքի 2016թ. տարեկան բյուջե, http://vanadzor.am/2016-biuje/
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մարզադպրոցների մասին տեղեկատվություն, այդ թվում՝ սաների և աշխատակիցների
թվաքանակի վերաբերյալ, սակայն առանց սեռային տարբերակման:
Համայնքային բյուջեի որևէ տողում ծախսերը կամ տվյալները ներկայացված չեն
սեռային տարանջատմամբ: Սա փաստում է այն մասին, որ Վանաձոր համայնքի բյուջեն շատ
հեռու է գենդերային տեսանկյունից զգայուն լինելուց և ըստ էության «կույր» է:
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Մարզադպրոցների շահառուների կարիքների
գնահատման արդյունքները
Շահառուների կարիքները գնահատելու նպատակով հարցազրույցներ են անցկացվել
մարզադպրոցների սաների, մարզադպրոց չհաճախող երեխաների, մարզադպրոց չհաճախող
երեխաների ծնողների, մարզադպրոցների անձնակազմի ներկայացուցիչների հետ և
իրականացվել է մարզադպրոցների պայմանների դիտարկում:
Հարցազրույցներն անց են կացվել՝
 մարզադպրոց չհաճախող 118 երեխայի հետ, որոնցից 56-ը տղա են և 62-ը՝ աղջիկ:
Պարզվել է, որ նրանցից 44-ը նախկինում հաճախել են համայնքային ենթակայության
մարզադպրոցներ, որից 33-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, իսկ 11-ը՝ իգական:
 մարզադպրոց չհաճախող դպրոցահասակ երեխաների 120 ծնողի հետ, որոնցից 50-ի
երեխաներից գոնե մեկը նախկինում հաճախել է համայնքային ենթակայության
մարզադպրոց: Այդ 50 ծնողներից 39-ի դեպքում միայն տղա երեխաներն են հաճախել,
11-ի դեպքում՝ միայն աղջիկ երեխաները: Մարզադպրոց հաճախած 39 տղաներից 10-ը
ունեն նաև քույրեր, որոնք երբևէ մարզադպրոց չեն հաճախել:
 համայնքային ենթակայության մարզադպրոց հաճախող 65 երեխայի հետ, որոնցից 45-ը
տղա են, իսկ 20-ը ՝ աղջիկ:
 Համայնքային

ենթակայության
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մարզադպրոցների

տնօրինության

ներկայացուցիչների և մարզիչների հետ:
Մարզադպրոցների

տնօրինության

ներկայացուցիչների

նախատեսված հարցաշարերը նպատակ են
հաճախումների ու խնդիրների վերաբերյալ

և

մարզիչների

համար

ունեցել պարզելու մարզադպրոցների
նրանց ունեցած մտահոգությունները,

հեռանկարներն ու ակնկալիքները՝ այն տեսանկյունից, թե որքանով են դրանք առնչվում երկու
սեռերից յուրաքանչյուրին:
Լողի

մասնագիտացված

մարզաձևերի
մարզադպրոցի,

մանկապատանեկան

մանկապատանեկան
Աթլետիկայի

և

մարզադպրոցի,
ձմեռային

մարզադպրոցի

Մենապայքարային

Ծանրամարտի

մասնագիտացված

մարզաձևերի

մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցի
մանկապատանեկան

մարզադպրոցի,

տնօրինության

օլիմպիական

հերթափոխի

և Ֆուտբոլի մասնագիտացված
ներկայացուցիչները

երեխաների

հաճախելիությունը ցածր են համարել: Ի տարբերություն վերոնշյալ մարզադպրոցների՝
Շախմատի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցի,

Ալբերտ Ազարյանի

անվան «Կենտրոն» համալիր մարզադպրոցի, Օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային
մարզաձևերի

մարզադպրոցի

և

Ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան

մասնագիտացված մարզադպրոցի ներկայացուցիչները հաճախելիությունը բարձր են համարել:
Միայն «Տարոն» համալիր մարզադպրոցի ներկայացուցիչն է նշել, որ հաճախելիությունը
ժամանակի ընթացքում չի փոխվել:
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Ցածր հաճախելիության պատճառները հարցվածները կապում են արտագաղթի,
սոցիալական ծանր պայմանների, հասարակության մեջ առկա կարծրատիպերի՝ «հայկական
մտածելակերպի» հետ:
Բարձր հաճախելիությունը կապում են ծնողների շրջանում սպորտի նկատմամբ
հետաքրքրվածության

աճի,

մարզաձևերի

հանրաճանաչության,

մարզադպրոցներում

պրոֆեսիոնալ մարզիչների և լավ պայմանների առկայությամբ:
Ուշագրավ է, որ հարցվողներից ոչ մեկը ցածր հաճախելիությունը չի պայմանավորել
մարզադպրոցներում առկա խնդիրներով և վատ պայմաններով, իսկ բարձր հաճախելիության
պատճառների մեջ նշել են լավ պայմանները:
Թեև համայնքային մարզադպրոցների մեծամասնությունն անվճար է, սոցիալական
ծանր պայմանները մեծ ազդեցություն ունեն հաճախումների վրա, քանի որ մարզադպրոց
հաճախելը

ենթադրում

է

նաև

մարզահագուստի

և

մարզակոշիկների,

մրցաշարերի

մասնակցության ծախսերի, տրանսպորտի և բարձր կալորիականությամբ սննդի ապահովում:
Մարզաձևերի առանձնահատկություններից կախված ընդունելություն կազմակերպվում
է կոնկրետ տարիքային խմբերի համար: Բարծր հաճախելիություն նկատվում է փոքր
տարիքում՝ սկսած 5-6 տարեկանից, իսկ 12-14 տ-ից հետո նվազում է: Այդ տարիքից սկսած
հաճախելիության

նվազումը

տնօրինության

ներկայացուցիչներն

ու

մարզիչները

պայմանավորում են հետաքրքրությունների փոփոխությամբ, սակայն, բացի այս պատճառը,
երեխաներն ու ծնողները հաճախումների դադարեցումը պայմանավորում են նաև սպորտի
բնագավառում հեռանկարի բացակայությամբ:

«Դե հեռանկար չկար: Գնում էին՝ միշտ նույն բանն էր, արդեն
նոր բան չէին սովորում: Երեք տարի գնաց, ինչ առաջին տարում
սովորեց՝ էդ էր, ոչ մի ավել բան»:
Մարզադպրոց չհաճախող երեխայի ծնող

Աղջիկների մոտ 12-15 տարիքային շրջանում հաճախումների նվազումը կապված է նաև
ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների և հասունացման հետ: Կոնկրետ տարիքային խմբերում
երկու սեռերի հաճախումների հետ կապված այլ տարբերություն չի գրանցվել:
Ներկայումս մարզադպրոց հաճախող և նախկինում հաճախած երեխաները, իրենց
փորձից ելնելով, պատասխանել են այն հարցին, թե ավելի շատ տղաներն են/էին հաճախում
մարզադպրոց, թե աղջիկները: Պատասխանները ամփոփված են համապատասխանաբար

Գծապատկեր 1-ում և Գծապատկեր 2-ում:
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Գծապատկեր 1. Երկու սեռի երեխաների հաճախելիության համեմատությունը՝ ըստ
մարզադպրոց հաճախող երեխաների

41

Հավասար են
հաճախում

Տղաներն ավելի
շատ են հաճախում

Հավասար են
հաճախում

9

6

5

4

Աղջիկներն ավելի Տղաներն ավելի
շատ են հաճախում շատ են հաճախում

արական

իգական

Գծապատկեր 2. Երկու սեռի երեխաների հաճախելիության համեմատությունը՝ ըստ
մարզադպրոց չհաճախող երեխաների

28

9
4

1
Աղջիկներն ավելի
շատ էին
հաճախում

Հավասար էին
հաճախում

2
Տղաներն ավելի
շատ էին
հաճախում

Հավասար էին
հաճախում

արական

Տղաներն ավելի
շատ էին
հաճախում

իգական

Երկու սեռի ներկայացուցիչներն էլ ավելի հաճախ նշել են, որ տղաները ավելի շատ էին
հաճախում մարզադպրոց:
Աղջիկների՝ մարզադպրոցներ ավելի քիչ հաճախելը արական սեռի ներկայացուցիչների
մեծամասնությունը բացատրել է հետևյալով՝



«Սպորտը աղջկա համար չէ»
Աղջիկները չեն սիրում սպորտ, այլ նախասիրություններ ունեն
Հնչել

են

նաև

կարծիքներ,

թե

աղջիկները

թույլ

են,

տղաները

բանակին

նախապատրաստվելու համար են հաճախում, տղաների սպորտաձևերը ավելի շատ են:
Նույն հարցի հետ կապված իգական սեռի ներկայուցիչների մեծամասնությունը նշել է,
որ աղջիկները չեն սիրում սպորտ, այլ նախասիրություններ ունեն: Հնչել են նաև այնպիսի
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պատասխաններ, ինչպիսիք են՝ սպորտը տղաների համար է, աղջիկները նուրբ են, աղջիկները
մարզադպրոցների տեղը չգիտեն:
Մարզադպրոցների տնօրինության ներկայացուցիչներն ու մարզիչները փաստել են, որ
տղաները ավելի շատ են մարզադպրոցներ հաճախում: Տղաների բարձր հաճախելիությունը և
աղջիկների
ցածր
հաճախելիությունը
նրանք
հիմնականում
պայմանավորել
են
հասարակության մտածելակերպով: Քչերը նշել են նաև այլ պատճառներ՝ տղաների ավելի
բարձր ընդունակությունները

կամ առաջադիմությունը, տղաների դեպքում ընկերների

օրինակին հետևելը: Լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրենը
նշել է, որ այլ մարզադպրոցների

հետ համեմատած իրենց մարզադպրոցում աղջիկների

քանակն ավելի շատ է, քանի որ աղջիկների համար շատ մարզաձևեր չկան և լողը նրանց
հարմար է: Հարկ է նշել, որ այդուհանդերձ լողի մարզադպրոցում նույնպես աղջիկների թիվը
կազմում է հաճախողների ընդհանուր թվի մեկ-երրորդը:
Հատկանշական է, որ հասարակության մտածելակերպի, առկա կարծրատիպերի կրողն
են հանդիսանում նաև մարզադպրոցների որոշ աշխատակիցներ: Լինելով համայնքում
սպորտի զարգացման, թե՛ աղջիկների, և թե՛ տղաների մարզական դաստիարակության
պատասխանատուն՝ պետք է հավասար հնարավորությունների

ապահովման

կրողը,

խթանողն ու տարածողը հանդիսանան: Սա վկայում է մարզադպրոցներ աշխատակիցների
շրջանում գենդերային կրթության անհրաժեշտության մասին:
Վանաձորի համայնքային ենթակայության մարզադպրոցներում ուսուցանվում են
հետևյալ մարզաձևերը՝











Լեռնադահուկային սպորտ և
դահուկավազք
Շախմատ
Բասկետբոլ
Բադմիթոն
Բռնցքամարտ
Ազատ ըմբշամարտ
Սամբո ըմբշամարտ
Ձյուդո ըմբշամարտ
Սուսերամարտ
Լող











Սպ. մարմնամարզություն
Ակրոբատիկա
Հանդբոլ
Վոլեյբոլ
Սեղանի թենիս
Թենիս
Ֆուտբոլ
Ծանրամարտ
Աթլետիկա

«Բոլոր մարզաձևերն էլ թե՛ աղջիկների համար են, թե՛ տղաների
համար են, կախված ա նրանից, թե աղջիկը սիրում ա նման
սպորտաոճեր, թե ոչ»:
Ազատ ըմբշամարտով զբաղվող տղա

Հարցվողների 79%-ը կարծում է, որ մարզաձևերը համապատասխանում են ինչպես
տղաների, այնպես էլ աղջիկների նախասիրություններին, իսկ 21%-ը՝ ծանրամարտի,
16

բռնցքամարտի, ազատ ըմբշամարտի, սամբոյի, ձյուդոյի հաճախող մի քանի մարզիկ գտնում են,
որ տվյալ մարզաձևերը «աղջիկների համար չեն»:
Հետազոտության համար հետաքրքիր է եղել, թե կոնկրետ ինչ մարզաձևերի են
հաճախել

տղաները

և

աղջիկները,

արդյոք

սեռի

հիմքով

կան

տարբերություններ

նախասիրությունների հարցում: Գծապատկեր 3-ում ամփոփված են մարզադպրոց չհաճախող
երեխաների պատասխանները, իսկ Գծապատկեր 4-ում՝ մարզադպրոց չհաճախող երեխաների
ծնողների պատասխանները: Հատկանշական է, որ թեև աղջիկները հիմնականում հաճախում
են միայն կոնկրետ մարզաձևերի, դրանց թիվը շատ ավելի սահմանափակ է, քան այն
մարզաձևերի թիվը, որոնցով մեծամասամբ զբաղվում են տղաները: Ըստ հասարակությունում
առկա պատկերացումների, կան «տղայական մարզաձևեր», իսկ «աղջկական» մարզաձևեր չեն
առանձնացվում: Հատկանշական է, որ ներկայումս աշխարհում գործում է 41 ամառային և 15
ձմեռային օլիմպիական մարզաձև, որոնցից միայն հունահռոմեական ըմբշամարտի և
դահուկային

երկամարտի

օլիմպիական

խաղերում

աղջիկները

չեն

մասնակցում:

Մարզաձևերում աղջիկների ներգրավվածության համաշխարհային միտումը իր ազդեցությունը
թողնում է նաև տեղական մակարդակում:13

«Հիմա պահանջ էլ կա, եթե թիմում աղջիկ չկա, չի կարելի, որ թիմը
մասնակցի Եվրոպայի կամ Աշխարհի մրցումներին, վերջի տարիներում, մի 5
տարի առաջ են սկսել պարապել աղջիկները, սովետի վախտով տենց բան
չկար, հիմա Եվրոպայի, Աշխարհի մաշտաբովեն նայում»:
Մարզիչ

Գծապատկեր 3. Մարզադպրոց չհաճախող երեխաների նախկինում հաճախած մարզաձևերը՝
ըստ երեխաների

Ծանրամարտ

Սեղանի թենիս

Թենիս

արական

13

1

1

1

1
Թեթև աթլետիկա

1

Գիմնաստիկա

1

Շախմատ

2

Բասկետբոլ

2

Լող

3

Բռնցքամարտ

Բասկետբոլ

4

Ըմբշամարտ

7
4
Ֆուտբոլ

5
Թեթև աթլետիկա

5
Շախմատ

Լող

6

իգական

Համայնքային մարզադպրոցներում աղջիկների քանակը տե՛ս Աղյուսակ 2-ում:
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Գծապատկեր 4. Մարզադպրոց չհաճախող երեխաների նախկինում հաճախած մարզաձևերը՝
ըստ ծնողների

8
1

1

1

1

Թեթև աթլետիկա

Ձյուդո

Ջրագնդակ

Թենիս

Սամբո

Ծանրամարտ

արական

3

1

1
Բասկետբոլ

2

Սեղանի թենիս

2

Գիմնաստիկա

2

Լող

3

Շախմատ

3

Ըմբշամարտ

7
4

Վոլեյբոլ

5

Ֆուտբոլ

Բռնցքամարտ

Գիմնաստիկա

Լող

5

Բասկետբոլ

10

իգական

Որպես մարզումները դադարեցնելու պատճառներ երեխաները ավելի շատ նշել են՝


Դասերի հետ չհասցնելը/ բավարար ժամանակի բացակայությունը -17 հոգի



Այլևս ցանկություն չունենալը -14 հոգի



Ցուրտ եղանակը/ ջեռուցման բացակայությունը -5 հոգի
Գրանցվել են նաև հետևյալ պատճառները՝ ֆինանսական խնդիրներ, տվյալ մարզաձևի

մարզիչի բացակայություն, հեռանկարի բացակայություն և այլ անհատական պատճառներ:
Հետաքրքիր է, որ տղաների և աղջիկների համար մարզումները դադարեցնելու պատճառները
չեն տարբերվել:
Որպես մարզումները դադարեցնելու պատճառներ ծնողները առանձնացրել են՝


Դասերի հետ չհասցնելը / բավարար ժամանակի բացակայությունը -15 հոգի



Այլևս ցանկություն չունենալը -12 հոգի




Մարզադպրոցների հեռու գտնվելը -9 հոգի
Երեխաների առողջական խնդիրները -6 հոգի
Գրանցվել են նաև հետևյալ պատճառները՝ երեխայի բանակ գնալը, մարզիչի

բացակայությունը կամ տեղափոխվելը, վարձավճարի բարձրացումը, հաջողության հասնելու
հեռանկարի բացակայությունը և այլն:
Թե՛ երեխաների, թե՛ ծնողների մեծամասնությունը կարևոր է համարում երկու սեռերի՝
մարզադպրոց հաճախելու համար հավասար հնարավորությունների ապահովումը:
Մարզադպրոցներ չհաճախող երեխաների, հաճախող երեխաների և չհաճախող երեխաների
ծնողների պատասխանները ամփոփված են համապատասխանաբար Գծապատկեր 8-ում, 9ում և 10-ում:
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Գծապատկեր 8.Երկու սեռերի՝ մարզադպրոց հաճախելու հավասար հնարավորություններ
ունենալու կարևորությունը՝ ըստ չհաճախող երեխաների

կարևորող
աղջիկներ
48%
չկարևորող
երեխաներ
14%
կարևորող
տղաներ
38%

չկարևորող
աղջիկներ
5%
չկարևորող
տղաներ
9%

Գծապատկեր 9. Երկու սեռերի՝ մարզադպրոց հաճախելու հավասար հնարավորություններ
ունենալու կարևորությունը՝ ըստ հաճախող երեխաների

կարևորող
աղջիկներ 31%

կարևորող
տղաներ 58%

չկարևորող
տղաներ
11%

չկարևորող
երեխաներ
11%

Գծապատկեր 10. Երկու սեռերի՝ մարզադպրոց հաճախելու հավասար հնարավորություններ
ունենալու կարևորությունը՝ ըստ չհաճախող երեխաների ծնողների

կարևորող
կանայք
49%
չկարևորող
անձինք
5%
կարևորող
տղամարդիկ
46%

չկարևորող
կանայք
2%

չկարևորող
տղամարդիկ
3%
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Հատկանշական է, որ հավասար հնարավորությունների ապահովումը կարևորելու
դեպքում երբեմն որպես հիմնավորում էին ներկայացնում այն, որ աղջիկների մեջ գուցե լինեն
այնպիսիք, ովքեր շատ ավելի մեծ հաջողությունների կարողանան հասնել՝ այդպիսով
հավասար

հնարավորությունները

կարևորելով

«բոլոր

տղաների

և

միայն

բացառիկ

ընդունակություններով աղջիկների համար»:

«Ոչ մի բան էլ պետք չի իմ աղջկան՝ դպրոց-տուն: Առողջ
ապրելակերպ ա ուզում, թող պատուհանից մեկ-մեկ մաքուր օդ
շնչի, առողջ ապրելակերպ ունենա»:
Մարզադպրոց չհաճախող երեխայի ծնող

«Չէ: Ինչ պարտադիր ա՝ աղջիկն էլ պարապի: Թող տանը նստի,
գործ անի: Տղեն պարապի, հերիք ա: Հմի էլ գնա էդքան տղեքի
մեջ, թե ինչ ա մարզվում ա: Չեմ թողա ես քվորս»:
Մարզադպրոց չհաճախող տղա

Մարզադպրոց հաճախող երեխաներից նրանք, ովքեր չեն կարևորում աղջիկների և
տղաների

համար

հավասար

հնարավորությունների

ապահովումը,

հաճախում

են

ծանրամարտի, մենապայքարային մարզաձևերի, շախմատի:
Մարզադպրոց չհաճախող երեխաների և մարզադպրոց չհաճախող երեխաների
ծնողների մեծ մասը կարծում է, որ աղջիկները և տղաները մարզադպրոց հաճախելու նույն
հնարավորություններն ունեն: Պատասխանները բաշխվում են հետևյալ հարաբերակցությամբ՝
81 (դրական)/29 (բացասական) երեխաների դեպքում, 77 (դրական)/43 (բացասական) ծնողների
դեպքում: Պատասխաններն ըստ սեռի էականորեն չեն տարբերվում:
Այն երեխաները և ծնողները, ովքեր կարծում են, որ աղջիկները և տղաները
մարզադպրոց

հաճախելու նույն հնարավորությունները չունեն, դա բացատրել են հետևյալ

պատճառներով.


հասարակության մտածելակերպը աղջիկներին թույլ չի տալիս – 25 հոգի



երկու սեռերի համար առանձնացված պայմանների բացակայություն – 25 հոգի



տղայական սպորտաձևերը շատ են – 19 հոգի



աղջիկների շրջանում պահանջարկ չկա -3 հոգի
Բացի այն, որ հարցվողները հասարակությունում առկա խտրական վերաբերմունքը

աղջիկների և տղաների՝ սպորտով զբաղվելու հավասար հնարավորություններ չունենալու
պատճառ են համարել, նրանց այն պատասխանները, որ «տղայական սպորտաձևերը շատ են»,
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«աղջիկների շրջանում պահանջարկ չկա» ևս հաստատում են այդպիսի վերաբերմունքի
առկայությունը:

«Անգամ տղաների համար հնարավորություններ չկան, ուր մնաց
աղջիկների համար լինի»:
Մարզադպրոց հաճախող տղա

Հարցին, թե արդյոք աղջիկների և տղաների համար հավասար հնարավորություններ է
ապահովում մարզադպրոցը, միայն Մենապայքարային մարզաձևերի և Ծանրամարտի
մարզադպրոցների տնօրենները և մարզիչներն են բացասական պատասխաններ տվել՝ որպես
պատճառ

նշելով

առջիկների

համար

առանձնացված

պայմանների

բացակայությունը

(հանդերձարաններ, լողասենյակներ, զուգարաններ): Առանձին պայմանների բացակայությունը
պայմանավորել են ֆինանսների սղությամբ: Տնօրինությունը առաջնահերթություն է տալիս
տղաների համար պայմանների առկայությանը, քանի որ աղջիկների հաճախելիությունը խիստ
ցածր

է:

Մարզադպրոցների

այն

ներկայացուցիչները,

որոնք

նշել

են,

որ

իրենց

մարզադպրոցներում աղջիկների և տղաների համար հավասար պայմաններ են ապահովված,
ընդգծել են, որ պայմանները՝ լավ, թե վատ, նույնն են երկու սեռերի համար:

«Տենց աղջկա գալու հարց չի էլ առաջանում: Թե գան, էս
պայմաններում էլ են գալիս: Էն ա, աղջիկ մարզիկներ ունենք,
պարապում են սաղ օրը, ի՞նչ ա լինում որ»:
Մարզադպրոցի տնօրեն

Պետք է ընդգծել, որ հավասար իրավունքների և հնարավորությունների ապահովումը
ենթադրում է պատշաճ պայմանների ստեղծում ոչ միայն մեծամասնության, այլ նաև
յուրաքանչյուրի համար՝ հաշվի առնելով երկու սեռերի ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական
առանձնահատկություններն ու կարիքները: Ողջունելի է, որ վերոնշյալը կարևորում են նաև
մարզադպրոցների որոշ ներկայացուցիչներ:

«Ծնողները շահագրգռված չեն, որ աղջիկ երեխա բերեն, բայց
մենք պարտավոր ենք ստեղծենք բոլոր հավասար պայմանները»:
Մարզադպրոցի մարզիչ
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Թե՛ ներկայումս մարզադպրոց հաճախող, թե՛ նախկինում հաճախած երեխաները
մեծամասամբ նշել են, որ մարզադպրոցներում երկու սեռերի նկատմամբ վերաբերմունքը չի
տարբերվում: Ընդամենը 16 տղա և 5 աղջիկ գտել են, որ վերաբերմունքը տարբերվում է, ինչն
արտահայտվում է նրանով, որ աղջիկների նկատմամբ ավելի մեղմ են և ուշադիր, իսկ տղաների
նկատմամբ՝ ավելի խիստ: Ըստ էության այս կարծիքը ևս հասարակաությում առկա այն
կարծրատիպի հետևանքն է, որ իգական սեռի ներկայացուցիչներն ավելի թույլ են, և նրանց
նկատմամբ լրացուցիչ հոգատարության կարիք կա:
Մարզադպրոցների սաները նշել են, որ մրցաշարերի մասնակիցների ընտրության
հարցում ըստ սեռի խտրականություն չի դրսևորվում. ընտրվում են ուժեղագույնի սկզբունքով,
նորմատիվների հիման վրա:
Չհաճախող երեխաների ծնողների 86%-ը նշել է, որ երեխայի/երեխաների մարզադպրոց
չհաճախելը

պայմանավորված

չէ

եղել

նրա/նրանց

սեռով:

8%-ը նշել է, որ իրենց աղջիկների չհաճախելը պայմանավորված է եղել սեռով, իսկ 6%-ը, թեև
հարցին բացասական պատասխան է տվել, պատասխանի հետագա բովանդակությունից երևում
է, որ հենց սեռով է պայմանավորված եղել երեխայի չհաճախելը: Աղջիկների չհաճախելը սեռով
պայմանավորող ծնողները իրենց դիրքորոշումը մեկնաբանում են նրանով, որ աղջիկների
դեպքում առավել կարևորում են ուսումը, աղջիկների համար չկան հարմար սպորտաձևեր կամ
առհասարակ սպորտը աղջկա համար չէ, և ընտանիքի արական սեռի ներկայացուցիչները դեմ
են:
Մարզադպրոց չհաճախելու պատճառների վերաբերյալ տղաների և աղջիկների
ծնողների պատասխանները ամփոփված են համապատասխանաբար Գծապատկեր 5-ում և

Գծապատկեր 6-ում:
Գծապատկեր 5. Տղաների՝ մարզադպրոց չհաճախելու պատճառներն ըստ ծնողների

մարզադպրոցի
վատ պայմաններ
11%

մարզադպրոցը
հեռու է
21%
դասերի հետ
չհասցնել
10%

շատ ծախսեր
11%

այլ
հետաքրքրություն
ներ ունեն
13%

առողջական
խնդիրներ
34%
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Գծապատկեր 6. Աղջիկների՝ մարզադպրոց չհաճախելու պատճառներն ըստ ծնողների

շատ ծախսեր
8%

սպորտը աղջկա
համար չի
6%

փոքր է
9%

այլ
հետաքրքրություն
ներ ունեն
27%

մարզադպրոցի
վատ պայմաններ
6%

առողջական
խնդիրներ
11%

մարզադպրոցը
հեռու է
27%

դասերի հետ
չհասցնել
6%

Երկու գծապատկերների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ երկու սեռերի
մարզադպրոց չհաճախելու պատճառները բովանդակային առումով գրեթե չեն տարբերվում,
չնայած կան տոկոսային տարբերություններ: Աղջիկների դեպքում որպես չհաճախելու
պատճառ առանձնացվել է «սպորտը աղջկա համար չէ» մոտեցումը, ինչը չի արձանագրվել
տղաների դեպքում: Հարկ է նշել, որ «այլ հետաքրքրություններ ունեն» պատասխանի դեպքում
աղջիկների ծնողները շատ հաճախ նշել են, որ նրանք նախընտրում են պարի հաճախել:
Երկու սեռերի համար էլ չհաճախելու էական պատճառ է բնակության վայրից
մարզադպրոցների հեռու գտնվելը, սակայն աղջիկների դեպքում ավելի շատ է հնչել այդ
պատասխանը: Ի տարբերություն սրա՝ տղաների առողջական խնդիրներ ունենալը առավել
շատ է որպես չհաճախելու պատճառ նշվել, քան աղջիկներինը: Ուսումնասիրությունը ցույց է
տալիս նաև, որ աղջիկների մարզադպրոց չհաճախելը տղաների համեմատությամբ ավելի շատ
է

պայմանավորված

այլ

հետաքրքրություններ

ունենալու

փաստով,

մասնավորապես,

աղջիկները նախընտրում են պարով զբաղվել: Այս առումով կարևոր է նշել, որ համայնքային
ենթակայության 4 հաստատություններ կան, որտեղ ուսուցանվում է պար, սակայն պարի ոչ մի
անվճար խմբակ չի գործում: Կարելի է ենթադրել, որ քաղաքապետարանի կողմից առաջարկվող
ծառայությունները, առնվազն վարձավճարների մատչելիության առումով, աղջիկների և
տղաների կարիքները հավասարապես հաշվի չեն առնում, և ստեղծված չեն հավասար
պայմաններ:
Այսպիսով, թեև ծնողների ճնշող մեծամասնությունը կարևորում է մարզադպրոցներ
հաճախելու համար հավասար հնարավորություններ ունենալը, շատերը կարծում են, որ
հավասար

հնարավորություններ

առկա

չեն՝

դա

հիմնականում

բացատրելով

հասարակությունում առկա կարծրատիպերով կամ նշելով, որ «տղայական մարզաձևերն են
շատ», «աղջիկների շրջանում պահանջարկ չկա», որոնք ևս կարծրատիպային մտածելակերպի
արդյունք են: Որոշ ծնողներ նշել են առանձնացված պայմանների բացակայությունը, ինչը
հանդիսացել է նաև հավասար հնարավորությունների բացակայության համար տնօրենների
կողմից նշված միակ պատճառը: Ծնողների զգալի մասը, մարզադպրոցներում հավասար
հնարավորություններ

չլինելը

պայմանավորելով

հասարակության

մտածելակերպով,

այդուհանդերձ սեփական երեխա/ներ/ի մարզադպրոց չհաճախելը չի պայմանավորում
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երեխայի սեռով և բերում է այլ պատճառներ: Փաստն այն է, որ աղջիկները կազմում են
մարզադպրոց հաճախողների մեկ-հինգերորդը:14
Մարզադպրոց հաճախող երեխաները մեծամասամբ զբաղվում են իրենց համար
ամենից նախընտրելի մարզաձևով կամ ամենամոտ մարզադպրոցից ընտրել են իրենց համար
ցանկալին: Մարզադպրոցների հաճախելու դրդապատճառների, մարզադպրոցի ընտրության
վերաբերյալ հարցերին ի պատասխան նրանք նշել են հետաքրքրվածությունը կամ սերը տվյալ
մարզաձևի հանդեպ, առողջ ապրելակերպի կարևորումը, քույր/եղբայրների մարզադպրոց
հաճախելը:
Տղաները տվել են նաև այնպիսի պատասխաններ, ինչպիսիք են՝


ընկերների օրինակին հետևելով հաճախելը,



մարզական ոլորտում հաջողություններ արձանագրելու ձգտումը:
Մարզադպրոցների ընտրությունը հիմնականում պայմանավորված է՝



տնից մոտ լինելով,




տվյալ մարզաձևի համար միակը լինելով,
լավ մարզիչի առկայությամբ,



ընտանիքի անդամներին կամ ընկերներին ծանոթ լինելով:
Վերջին կետի հետ կապված տղաները հիմնականում կարևորել են, որ իրենց ընկերները

հաճախում են տվյալ մարզադպրոցը, իսկ աղջիկները կարևորել են իրենց ծնողների ծանոթ
լինելը՝ ըստ երևույթին վստահության տեսանկյունից:
Մարզադպրոց հաճախող թե՛ տղաների,

թե՛ աղջիկների մոտավորապես կեսը

պատասխանել են, որ իրենց ծնողները լինում են մարզադպրոցում՝ երեխաներին մարզադպրոց
տանելու, մարզումներն ու մրցաշարերը դիտելու, երեխաների հաջողությունների մասին
տեղեկանալու նպատակով: Երկու սեռի երեխաների ծնողների մի մասը չի հաճախում
ժամանակ չունենալու պատճառով, իսկ տղաների զգալի մասը նշել է, որ դրա
անհրաժեշտությունը չկա, ինչը վկայում է, որ նրանք դա դիտում են ոչ թե որպես ծնողների
կողմից աջակցության պակաս, այլ ինքնավստահության և ինքնուրույնության հարց:
Ըստ մարզադպրոցների տնօրինության ներկայացուցիչների և մարզիչների՝ երեխաների
ծնողները երբեմն դժգոհություններ են ունենում, որոնք կապված են շենքային և հիգիենիկ
պայմանների, մարզումները դիտելու հնարավորության բացակայության, մրցաշարերի հետ
կապված լրացուցիչ ծախսերի, երեխաների ծանրաբեռնվածության հետ: Տնօրինության
ներկայացուցիչները և մարզիչները նշել են, որ դժգոհությունները ընդհանրական են և չեն
առնչվում կոնկրետ սեռի կարիքներին: Երեխաների կողմից արտահայտված դժգոհությունների
մասին ավելի շատ խոսել են մարզիչները՝ որպես այդպիսիք նշելով ծանրաբեռնվածությունը,
մրցաշարերի ոչ հաճախ մասնակցելը, ոչ բարվոք պայմանները, աղջիկների դեպքում՝
կողմնակի մարդկանց ներկայությունը և այլն: Մարզումների ընթացքում կողմնակի անձանց
ներկայության խնդիրը բարձրացրել են նաև սաները:

14

Տե՛ս Աղյուսակ 2

24

«Շատ ժամանակ գալիս են վերևներում նստում տարբեր տարիքի
(ինստիտուտից, այլ մարզիչներ) ու խանգարում են մարզմանը»:
Մարզադպրոց հաճախող աղջիկ

Մարզադպրոցների պայմանների և առկա խնդիրների վերաբերյալ սաների տված
պատասխանները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում:
Հնչած համանման խնդիրներն ու կարիքները ըստ բնույթի ամփոփվել են մի շարք
ենթախմբերում: Դրանք են՝ Մարզագույք, Շենքային պայմաններ, Հիգիենա, Մարզահագուստ,
Ջեռուցում, Վարձավճար, Մարզիչ, Մարզումների ժամեր, Սաների թիվ: Աղջիկների և տղաների
կողմից բարձրաձայնված խնդիրներն ընդհանրական են և միաժամանակ վերաբերում են երկու
սեռերի կարիքներին:
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Աղյուսակ 1.Մարզադպրոցներում առկա կարիքները՝ ըստ սաների
«Ծանրամարտի
մասնագիտացվա
ծ մարզադպրոց»

«Ալբերտ
Ազարյանի
անվան
«Կենտրոն»
համալիր
մարզադպրոց»

«Աթլետիկայի
և
ձմեռային
մարզաձևերի
օլիմպիական
հերթափոխի
մանկապատա
նեկան
մասնագիտաց
ված
մարզադպրոց»

Մարզագույք

Մարզագույք
հանդբոլի
գնդակների,
թենիսի
գնդակի,
ցանցի կարիք

Շենքային
Շենքային
պայմաններ
պայմաններ
դահլիճի
գիմնաստիկայ
փոքրություն
և ի
դահլիճի
մթություն,
փոքրություն,
վերանորոգման
կորտի
կարիք
անբարեկարգ
վիճակ,
նստարաններ
ի,
կահավորման
կարիք

«Շախմ
ատի
մասնագ
իտացվ
ած
մանկա
պատան
եկան
մարզադ
պրոց»

«Լողի
մասնագ
իտացվ
ած
մանկա
պատան
եկան
մարզադ
պրոց»

«Մենապայքա
րային
մարզաձևերի
մանկապատա
նեկան
մարզադպրոց»

«Օլիմպիական
հերթափոխի
մենապայքար
ային
մարզաձևերի
մարզադպրոց»

«Ֆուտբոլի
մասնագիտաց
ված
մանկապատա
նեկան
մարզադպրոց»

«Տարոն»
համալիր
մարզադպրոց»

Մարզագույք
անսարքությու
ն

Մարզագույք
Մարզագույք
մաշվածությու մաշվածությու
ն,
Սուսեր. ն
զենքի,
էլ.
Մարզագույքի
կարիք

Մարզագույք
գնդակների,
մարզասարքեր
ի կարիք

Մարզագույք
Մարզագույք
թենիսի
դահուկների
«ռակետ»-ների, կարիք
գնդակների
կարիք

Շենքային
պայմաններ
մթություն,
չներկված
վազքուղիներ

Շենքային
պայմաններ
սուսերամարտ
ի
դահլիճի
կարիք,
ձյուդոյի
դահլիճի
փոքրություն,
Հանդերձարան
ի
անհարմարութ
յուն

Շենքային
պայմաններ
առանձին
հանդերձարան
ների
բացակայությո
ւն,
փականի
բացակայությո
ւն,
դաշտի
վատ
որակ

Շենքային
պայմաններ
վերանորոգմա
ն
կարիք,
բադմինթոնի
դահլիճի
կարիք,
հանդերձարան
ների
կախիչների,
լողասենյակի/լ
վացարանի
բացակայությո
ւն

Շենքային
պայմաններ
լողասենյակնե
րի
անբավարար
քանակ

«Ձմեռային մա
րզաձևերի ման
կապատանեկ
ան
մասնագիտաց
ված
մարզադպրոց»

Շենքային
պայմաններ
վազքուղու
փոքրություն

26

Հիգիենա
աղբամանների
բացակայություն

Հիգիենա,
կորտի
աղտոտվածու
թյուն

Հիգիենա
օդափոխությա
ն կարիք

Մարզահագուստ

Մարզահագու
ստ
մաշվածությու
ն

Ջեռուցման
կարիք

Ջեռուցման
կարիք

Ջեռուցման
կարիք

Մարզահագու
ստ

Մարզահագու
ստ
մաշվածությու
ն
Ջեռուցման
կարիք

Վարձա
վճար
բարձր է
Մարզիչ՝
թենիսի
մարզիչի
բացակայությո
ւն
Մարզումների
ժամեր թենիսի
ժամերի
անհարմարու
թյուն

Մարզումների
ժամեր ՎՊՀ-ի
ուսանողների
ֆիզ. դասերի
ժամերի
համընկնում
Սաների
ի
թիվ
Երեխան
երի
քանակը
շատ է

Սաներիի թիվ Սաներիի թիվ
Մեծերի
թիմ Երեխաների
չկա
քանակը քիչ է

27

Որոշ

մարզիկներ

մարզադպրոցում

առկա

խնդիրները

պայմանավորել

են

վատ

կառավարմամբ և վարչական անձնակազմի, հատկապես՝ տնօրենի ոչ կոմպետենտությամբ:

«Տնօրենին փոխենք: Որ փոխվի, ամեն հարց կլուծվի: Ոչ մի
արդյունք չունենք. ինչ ունենք՝ փչացրեց, էլ շենքային
պայմաններից
սկսած,
մարդկային
վերաբերմունքից
ավարտված: Սկի դեմքով իրա չեմպիոններին չի ճանաչում…»
Մարզադպրոց հաճախող երեխա
Մարզադպրոց չհաճախող երեխայի ծնող
Մարզադպրոց չհաճախող երեխաները և մարզադպրոց չհաճախող երեխաների
ծնողները կարևորել են մի շարք առաջնահերթություններ, որոնց պետք է բավարարեն
մարզադպրոցները, որպեսզի իրենք կամ իրենց երեխաները հաճախեն: Դրանք ներկայացված են

Գծապատկեր 6-ում և Գծապատկեր 7-ում:
Գծապատկեր 6. Մարզադպրոց հաճախելու համար անհրաժեշտ առաջնային պայմանները՝ ըստ
չհաճախող երեխաների
հիգիենիկ պայմաններ

115

լավ մարզագույք

96

առանձին հանդերձարաններ

91

առանձին լողասենյակներ

82

առանձին զուգարաններ

76

պատշաճ վերանորոգում և կահավորում

35

անվճար մարզումներ, մարզահագուստ,
մարզագույք

12

մշտական տաք/սառը ջուր

12

լավ մարզիչ

7

մոտ գտնվելը

5

ջեռուցում

5

28

Գծապատկեր 7. Մարզադպրոց հաճախելու համար անհրաժեշտ առաջնային պայմանները՝ ըստ
չհաճախող երեխաների ծնողների
հիգիենիկ պայմաններ

117

առանձին հանդերձարաններ, զուգարաններ,
լողասենյակներ

105

լավ մարզագույք

105

պատշաճ վերանորոգում և կահավորում

24

անվճար մարզումներ, մարզահագուստ,
մարզագույք

11

լավ մարզիչ

11

մշտական տաք, սառը ջուր

5

ջեռուցում

5

մոտ գտնվելը

4

Այս հարցի հետ կապված երկու սեռերի պատասխաններում էական տարբերություններ
չեն նկատվում: Պատասխանները ցույց են տալիս, որ երեխաները և ծնողները հատկապես
կարևորում են հիգիենիկ պայմանները, երկու սեռերի համար առանձին հանդերձարանների,
զուգարանների, լողասենյակների առկայությունը, լավ մարզագույքը: Հարցվողները կարևորել են
նաև անվճար մարզումները, մարզահագուստի և մարզագույքի տրամադրումը: Համայնքային
ենթակայության
մասնագիտացված

մարզադպրոցները

մեծամասամբ

մանկապատանեկան

անվճար

մարզադպրոց»-ի

և

են՝

բացառությամբ

«Ալբերտ

Ազարյանի

«Լողի
անվան

«Կենտրոն» համալիր մարզադպրոց»-ի մարզաձևերի մեծ մասի: Հարկ է նշել, որ չհաճախող
երեխաները և չհաճախող երեխաների ծնողները հաճախ մարզադպրոցների վճարումների հետ
կապված տեղեկություններ չունեին և երբեմն զարմանում էին՝ իմանալով, որ դրանք մեծամասամբ
անվճար են: Այս առումով կարևոր է բնակիչների շրջանում ծառայությունների մատուցման
վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը:
Ուսումնասիրության շրջանակներում մարզադպրոցներում իրականացվել է պայմանների
դիտարկում, որի ընթացքում նույնպես արձանագրվել են սաների կողմից նշված մի շարք
խնդիրներ, ինչպես նաև մարզադպրոց չխաճախող երեխաների և մարզադպրոց չհաճախող
երեխաների ծնողների կողմից կարևորող պայմանների բացակայության դեպքեր:
Երկու սեռերի ներկայացուցիչների համար առանձնացված հանդերձարաններ չեն գործում՝


Ծանրամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցում



Մենապայքարային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցում



Ֆուտբոլի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցում
29

Առանձնացված հանդերձարաններ ունեցող մարզադպրոցներում երկու սեռերի համար
առկա պայմանները նույնն են, սակայն «Կենտրոն» համալիր մարզադպրոցում աղջիկների
համար նախատեսված հանդերձարանները ավելի բարվոք վիճակում են:
Հանդերձարանների դռները չեն կողպվում՝


Ծանրամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցում



Մենապայքարային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցում



Ֆուտբոլի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցում



Աթլետիկայի և ձմեռային մարզաձևերի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան
մասնագիտացված մարզադպրոցում



Ալբերտ Ազարյանի անվան «Կենտրոն» համալիր մարզադպրոցում (տղաների համար
նախատեսված երեք հանդերձարաններից երկուսը չեն կողպվում)

Հանդերձարաններում հիմնականում կան կախիչներ և նստարաններ, իսկ պահարաններ կան
շատ քչերում:
Հանդերձարանների մաքրությունը հիմնականում բավարար է եղել: Անբավարար մաքրություն
կամ վերանորոգման կարիք է արձանագրվել հետևյալ մարզադպրոցներում՝


Ծանրամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցում



Աթլետիկայի և ձմեռային մարզաձևերի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան
մասնագիտացված մարզադպրոցում



Ալբերտ Ազարյանի անվան «Կենտրոն» համալիր մարզադպրոցում

Հետևյալ
գերազանց՝

երեք

մարզադպրոցներում

հանդերձարանների

մաքրությունը

գնահատվել



Լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցում,



Ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցում,



Օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցում:

է

Իգական և արական սեռի հաճախողների համար առանձնացված զուգարաններ չկան՝
 Ծանրամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցում (առկա է մեկ զուգարան)
 Մենապայքարային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցում (առկա է երկու
զուգարան)
 «Կենտրոն» համալիր մարզադպրոցում (առկա է մեկ զուգարան սաների և երկուսը՝
մարզիչների համար, ընդ որում՝ մարզիչների համար նախատեսված զուգարանները շատ
ավելի բարվոք վիճակում են)
Զուգարանների մաքրությունն անբավարար է, սարքին չեն՝ հոսող ջուր չկա կամ խցանված
են հետևյալ մարզադպրոցներում՝


Ծանրամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցում,



Մենապայքարային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի,
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Աթլետիկայի և ձմեռային մարզաձևերի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան
մասնագիտացված մարզադպրոցում



Ֆուտբոլի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցում

Մյուսներում մարզադպրոցներում զուգարանների մաքրությունը բավարար է կամ գերազանց:
Լողասենյակներ կան միայն արական սեռի ներկայացուցիչների համար՝


Ծանրամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցում (առկա է և՛ տաք, և՛ սառը ջուր,
մաքրությունը բավարար է,)



Մենապայքարային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցում (առկա է միայն
սառը ջուր, իսկ մաքրությունն անբավարար է)
Լողասենյակներ կան թե՛ աղջիկների, թե՛ տղաների համար՝



Լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցում (առկա է տաք և սառը ջուր,
մաքրությունը բավարար է)



Ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցում (առկա է
տաք և սառը ջուր, մաքրությունը գերազանց է)



Օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցում (առկա է
տաք և սառը ջուր, մաքրությունը գերազանց է)



Աթլետիկայի և ձմեռային մարզաձևերի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան
մասնագիտացված մարզադպրոցում (տաք և սառը ջուր չկա, մաքրությունն անբավարար է,
օգտագործվում են որպես պահեստ)

Լողասենյակ նախատեսված է միայն անձնակազմի համար՝


«Կենտրոն» համալիր մարզադպրոցում (ապահովված է տաք և սառը ջրով):

Lողասենյակներ չկան`


«Տարոն» համալիր մարզադպրոցում



Ֆուտբոլի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոցում
Դիտարկման արդյունքները վկայում են, որ որոշ մարզադպրոցներում տղաների և

աղջիկների համար ստեղծված չեն առանձնացված պայմաններ, առկա պայմանները շատ հեռու են
իդեալական լինելուց և չեն բավարարում ո՛չ տղաների, ո՛չ աղջիկների կարիքները: Ընդ որում
գոյություն ունեն այնպիսի խնդիրներ, որոնք հնարավոր է լուծել փոքր ռեսուրսներով:
Մարզադպրոցների տնօրինության ներկայացուցիչները և մարզիչները ևս նշել են, որ
մարզադպրոցներն ունեն մարզասարքերի, մարզագույքի, պայմանների բարելավման կարիք, ինչը
կնպաստի երկու սեռերի դիմելիության բարձրացմանը կամ փոփոխություն չի բերի աղջիկների
հաճախելիության առումով: Ուշագրավ է այն, որ թեև բոլոր մարզադպրոցներում աղջիկների թիվը
զգալիորեն պակաս է տղաների թվից, մարզադպրոցների տնօրենները և ուսուցիչները հատկապես
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աղջիկների թվի ավելացմանը նպաստող միջոցներ ձեռնարկելը առաջնահերթություն չեն
համարում:
Թեև մարզադպրոցների տնօրինության ներկայացուցիչները ցածր հաճախելիությունը չեն
պայմանավորել մարզադպրոցների վատ պայմաններով, այնուամենայնիվ զարգացման պլանների
և հեռանկարների առնչությամբ նշել են, որ առաջնահերթ են համարում շենքային և գույքային
պայմանների բարելավումը: Որպես զարգացման միջոց նշել են, օրինակ, ձեռնարկատիրական
գործունեության միջոցով մարզադպրոցների եկամուտներն ավելացնելը: Աջակցություն ակնկալում
են հիմնականում կառավարությունից, քչերը նաև հովանավորներից, քաղաքապետարանից, որոշ
մասն էլ աջակցություն առհասարակ չի ակնկալում կամ որևէ կոնկրետ հասցեատեր չի նշում:
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Վանաձորի քաղաքապետարանի ենթակայության
սպորտային հաստատությունների բյուջեների
ուսումնասիրության արդյունքները
Վանաձորում
Մարզադպրոցների

գործում

է

տնօրինության

համայնքային

ենթակայության

ներկայացուցիչների

տրամադրած

10

մարզադպրոց:

տեղեկատվության

համաձայն՝ մարզադպրոցներ հաճախող երեխաների թիվը կազմում է շուրջ 2240, որի 80%-ը
տղաներ են, և միայն 20%-ը՝ աղջիկներ: Աղյուսակ 2-ում երևում է մարզադպրոցների սաների և
մարզիչների սեռերի հարաբերակցությունը՝ ըստ մարզադպրոցների: Ինչպես վերևում նշվել էր, ոչ
բոլոր մարզադպրոցներում կանոնավոր վիճակագրություն վարելու պատճառով սաների թվերը
մոտավոր են:

«Ծանրամարտի մասնագիտացված
մարզադպրոց»

«Օլիմպիական հերթափոխի
մենապայքարային մարզաձևերի
մարզադպրոց»

«Մենապայքարային մարզաձևերի
մանկապատանեկան
մարզադպրոց»

«Շախմատի մասնագիտացված
մանկապատանեկան
մարզադպրոց»

«Ֆուտբոլի մասնագիտացված
մանկապատանեկան
մարզադպրոց»

«Լողի մասնագիտացված
մանկապատանեկան
մարզադպրոց»

«Ձմեռային մարզաձևերի մանկապ
ատանեկան մասնագիտացված
մարզադպրոց»

120

50

2

0

4

57

30

50

63

սաներ

142

230

124

142

300

208

167

290

100

97

Ընդամենը

217

350

174

144

300

212

224

310

150

160

4

4

4

0

0

0

1

0

2

1

մարզիչներ

8

14

5

12

17

11

9

20

1

7

Ընդամենը

12

18

9

12

17

11

10

20

3

8

«Ալբերտ Ազարյանի անվան
«Կենտրոն» համալիր
մարզադպրոց»

75

Թիվ

«Աթլետիկայի և ձմեռային
մարզաձևերի օլիմպիական
հերթափոխի մանկապատանեկան
մասնագիտացված մարզադպրոց»

«Տարոն» համալիր մարզադպրոց»

Աղյուսակ 2. Համայնքային ենթակայության մարզադպրոցների սաների և մարզիչների թիվը՝ ըստ
սեռի

Իգ. սեռի
սաներ
Ար. սեռի

Իգ. սեռի
մարզիչներ
Ար. սեռի
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1 սանին

ընկնող

տարեկան
94,995

214,981

97,567

112,571

123,782

139,075

194,236

136,357

111,883

163,858

ան մասնագիտացված մարզադպրոց»

«Ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկ

մանկապատանեկան մարզադպրոց»

«Լողի մասնագիտացված

մանկապատանեկան մարզադպրոց»

«Ֆուտբոլի մասնագիտացված

մանկապատանեկան մարզադպրոց»

«Շախմատի մասնագիտացված

մանկապատանեկան մարզադպրոց»

«Մենապայքարային մարզաձևերի

մարզադպրոց»

մենապայքարային մարզաձևերի

«Օլիմպիական հերթափոխի

մարզադպրոց»

«Ծանրամարտի մասնագիտացված

«Տարոն» համալիր մարզադպրոց»

համալիր մարզադպրոց»

«Ալբերտ Ազարյանի անվան «Կենտրոն»

մարզադպրոց»

մանկապատանեկան մասնագիտացված

օլիմպիական հերթափոխի

«Աթլետիկայի և ձմեռային մարզաձևերի

Համայնքային ենթակայության բոլոր 10 մարզադպրոցների տնօրենները արական սեռի

ներկայացուցիչներ են:

Մարզադպրոցների 2015թ. փաստացի ծախսերի մեկ սանին ընկնող տարեկան գումարը և

բյուջեների տոկոսային բաշխվածությունը՝ ըստ փաստացի ծախսերի ներկայացված են Աղյուսակ

3-ում և Աղյուսակ 4-ում:

Աղյուսակ 3. Մարզադպրոցների փաստացի ծախսերի մեկ սանին ընկնող տարեկան գումարը

գումար
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հավելավճարներ

2. Էներգետիկ

ծառայություններ

3. Կոմունալ

ծառայություններ
0

և
2,348,211

աշխատավարձեր
153,051

1. Աշխատողների
36,632

փաստացի
ծախսեր
43,166

եկամուտներից

80,124

Սեփական

400,000

ծախսեր

33,436

փաստացի

1,187,000

Սուբսիդիաներից

15,199,173

29,898,927

31,068,342

25,179,246

26,198,541

41,642,360

27,569,994

23,692,678

37,972,121

35,518,433

15,199,173

32,247,138

31,221,393

25,215,878

26,241,707

41,722,484

27,969,994

23,726,114

39,159,121

35,557,121

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԾԱԽՍԵՐ

38,68815

«Ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան
մասնագիտացված մարզադպրոց»

«Լողի մասնագիտացված մանկապատանեկան
մարզադպրոց»

«Ֆուտբոլի մասնագիտացված մանկապատանեկան
մարզադպրոց»

«Շախմատի մասնագիտացված
մանկապատանեկան մարզադպրոց»

«Մենապայքարային մարզաձևերի
մանկապատանեկան մարզադպրոց»

«Օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային
մարզաձևերի մարզադպրոց»

«Ծանրամարտի մասնագիտացված մարզադպրոց»

«Տարոն» համալիր մարզադպրոց»

«Ալբերտ Ազարյանի անվան «Կենտրոն» համալիր
մարզադպրոց»

«Աթլետիկայի և ձմեռային մարզաձևերի
օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան
մասնագիտացված մարզադպրոց»

Աղյուսակ 3. Մարզադպրոցների 2015թ. բյուջեների տոկոսային բաշխվածությունը՝ ըստ փաստացի
ծախսերի

84.1%
80.3%
87%
82.6%
90.8%
87.2%
87%
87.2%
59.3%
92%

6.1%

5.4%

0.8%

4%

2%

1.6%

2.3%

1.1%

31.6%

0.9%

0.4%

0.5%

0.3%

0.3%

0.3%

0.2%

0.2%

0.4%

1.9%

0.1%
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«Աթլետիկայի և ձմեռային մարզաձևերի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան
մասնագիտացված մարզադպրոց»-ի բյուջեի եկամուտների հատվածում նշված չէր, թե որ տողերում են
ծախսվել սեփական եկամուտները, այդ պատճառով տողերում նշված տոկոսները հաշվարկված են միայն
սուբսիդիաներից կատարված փաստացի ծախսերի հիման վրա
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4. Կապի
ծառայություններ
5. Ներքին
գործուղումներ

0.3%

0.3%

0.3%

0.2%

0.3%

0.4%

0.2%

0.4%

0.3%

0.7%

5.2%

7.9%

4%

8.6%

5.2%

4.2%

6%

8%

0.4%

3.6%

0.7%

0.04%

1.6%

0.2%

1.9%

0.4%

0.3%

0.9%

0.2%

0.7%

0.3%

0.7%

1.4%

1.2%

1.8%

6. Ընդհանուր
բնույթի այլ
ծառայություններ
7.Գրասենյակայի
ն նյութեր և

1.3%

0.2%

2%

0.5%

2.5%

0.8%

2.5%

1%

0.3%

2.4%

0.4%

4.5%

0.2%

0.7%

0.1%

հագուստ
8. Վարչական
սարքավորումներ
9. Կենցաղային և
հանրային սննդի
նյութեր

0.3%

10. Հատուկ
նպատակային այլ

1%

3.8%

4.4%

0.6%

1.5%

2.1%

0.02%

նյութեր
11. Այլ ծախսեր

Ակնհայտ է, որ բյուջեների միջոցները մեծամասամբ ծախսվում են աշխատավարձերի
վճարման, որոշ չափով էներգետիկ ու կոմունալ ծառայությունների, ներքին գործուղումների ու
վարչական ծախսերի վրա: Հետևաբար շատ քիչ մասնաբաժին է ընկնում մարզադպրոցների
մատուցած ծառայությունների որակը բարձրացնելու և սաների կարիքները հոգալու ծախսերին:
Բյուջեներում առկա տողերը խիստ ընդհանրական են ձևակերպված, ինչը թույլ չի տալիս հստակ
պատկերացում կազմել, թե գումարները ինչին և որ սեռի կարիքների բավարարմանն են ուղղված:
Փաստորեն, գենդերային զգայուն բյուջետավորման տեսնկյունից Վանաձորի մարզադպրոցների
բյուջեները «կույր» են, ինչը նշանակում է, որ բացարձակապես հաշվի չի առնվում շահառուների
սեռային
պատկանելությունը,
առանձնահատկությունները:

նրանց

կարիքների

տարբերություններն

ու
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Առաջարկություններ
Մարզադպրոցների շահառուների կարիքների, համայնքի և մարզադպրոցների զարգացման
պլանների և բյուջեների ուսումնասիրության արդյունքում երկու սեռերի ներկայացուցիչների
համար մարզադպրոց հաճախելու հավասար հնարավորություններ ապահովելու նպատակով
մշակվել են հետևյալ առաջարկությունները՝ ուղղված
Քաղաքապետարանին և մարզադպրոցների վարչակազմին

Խնդիր
Մարզադպրոցների հաճախումների կանոնավոր վիճակագրություն չի վարվում և
պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում երկու սեռերի ներգրավմանը:
 Առաջարկ

Վարել մարզադպրոցների սաների, մարզիչների, աշխատակիցների թվի

կանոնավոր վիճակագրություն ըստ սեռային պատկանելության:

Խնդիր
Համայնքի և համայնքային ենթակայության մարզադպրոցների բյուջեները «կույր» են:
Պարզ չէ՝ ինչ կարիքների բավարարմանն են ուղղված ծախսերը: Բյուջեներում արտացոլված չեն
երկու սեռերից և ոչ մեկի կարիքները:
 Առաջարկ

Իրականացնել համայնքի և մարզադպրոցների բյուջեների բոլոր տողերի

յուրաքանչյուր ծախսի վերլուծություն՝ գնահատելով, թե ինչ կարիքների բավարարմանն են
դրանք ուղղված:
Համայնքի և մարզադպրոցների բյուջեներում ներառել գենդերային
բաղադրիչը՝ հաշվի առնելով երկու սեռերի կարիքներն ու դրանց բավարարման համար
անհրաժեշտ գործողությունները:

Խնդիր
Մարզադպրոցներում կան խնդիրներ, որոնց լուծման համար մեծ ռեսուրսներ չեն
պահանջվում, և հնարավոր է լուծել առկա միջոցներով և ուժերի համախմբումով, օր.՝ հիգիենայի
ապահովում, դռների փականների տեղադրում, վազքուղիների նշագծում, փչացած լամպերի
փոխում, կարգ ու կանոնի պահպանում:
 Առաջարկ

Առօրյա գործունեությունն իրականցնելիս որդեգրել «առկա կամ փոքր

ռեսուրսներով արդյունքների հասնելու» սկզբունքը:

Խնդիր
Մարզադպրոցներում առկա հիմնական խնդիրներն առնչվում են շենքային
պայմանների բարելավմանը, մարզագույքի ձեռքբերմանը, որոնք մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ են
պահանջում, իսկ համայնքային բյուջեով կամ չեն նախատեսվում այդ ծախսերը կամ
նախատեսվում են, բայց չեն իրականացվում:
 Առաջարկ

Հիմնական

խնդիրների

լուծման

նպատակով

իրականացնել

ֆոնդահայթայթում տեղական, ազգային և միջազգային կառույցների շրջանում:
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Խնդիր
Մարզադպրոց հաճախող սաների մեծամասնության և որոշ աշխատակիցների
շրջանում նկատվում է անտարբերություն հաստատության, նրա գործունեության և առկա
խնդիրների վերաբերյալ, չի նկատվում սեփականության գիտակցում, ջանացավություն և
զարգացնելու ձգտում:
 Առաջարկ

Քայլեր

ձեռնարկել

շահագրգիռ

կողմերի

շրջանում

սեփականության

գիտակցության ամրապնդման և կոլեկտիվ ջանքերով խնդիրների լուծման ուղղությամբ,
այդ թվում՝ անմիջականորեն ներգրավվելով որոշումների կայացման գործընթացում:

Խնդիր
Բնակիչները
համայնքի
կողմից
սպորտի
բնագավառում
ծառայությունների վերաբերյալ բավարար տեղեկատվություն չունեն:
 Առաջարկ
Բարձրացնել համայնքի բնակիչների իրազեկվածության

մատուցվող
մակարդակը

սպորտի ոլորտում և մարզադպրոցի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ:

Խնդիր
Երկու սեռի երեխաների մարզադպրոց հաճախելու վերաբերյալ հասարակությանում
առկա են կարծրատիպեր
 Առաջարկ
Քայլեր ձեռնարկել հասարակությունում առկա կարծրատիպերի նվազեցման
ուղղությամբ:
Քաղաքապետարանին

Խնդիր
Մարզադպրոցների անձնակազմը վերոնշյալ առաջարկներն իրականացնելու
համար ունի գիտելիքների ու կարողությունների զարգացման և աջակցության կարիք:
 Առաջարկ

Աջակցել և վերահսկել մարզադպրոցներին ուղղված առաջարկությունների

իրականացումը:
 Առաջարկ
Զարգացնել
անձնակազմների

համայնքային

գիտելիքներն

ու

ենթակայության

կարողությունները

մարզադպրոցների

վիճակագրության

վարման,

կարիքների գնահատման, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, ֆոնդահայթայթման
ուղղություններով:
Մարզպետարանին կից գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական գործող հանձնաժողովին

Խնդիր
Քաղաքապետարանի աշխատակիցները և մարզադպրոցների անձնակազմը
վերոնշյալ առաջարկներն իրականացնելու համար ունի գենդերային թեմաներով գիտելիքների ու
կարողությունների զարգացման և աջակցության կարիք:
 Առաջարկ

Իրականացնել գենդերային թեմայով իրազեկվածության բարձրացմանն

ուղղած կրթական ծրագրեր քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի
աշխատակիցների և մարզադպրոցների անձնակազմի շրջանում:
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Վանաձորի գրասենյակի մասին
Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը /այսուհետ` ՀՔԱ
Վանաձորի գրասենյակ/ ոչ քաղաքական, ոչ կրոնական, շահույթ չհետապնդող հասարակական
կազմակերպություն է, որը միավորում է
բազմակարծության և մարդու իրավունքների

ժողովրդավարության, հանդուրժողության,
գերակայության սկզբունքներն արժևորող

անհատների:
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը հիմնադրվել է 1998 թվականին որպես ՀՔԱ Հայաստանի
կոմիտեի մասնաճյուղ, գրանցվել է 2001 թվականին և վերագրանցվել է 2005 թվականին ՀՀ
արդարադատության նախարարությունում: Կազմակերպության գլխավոր գրասենյակը գտնվում է
Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում: Կազմակերպությունն ունի ներկայացուցչություն Երևան
քաղաքում: Կազմակերպության գործունեության աշխարհագրությունը ընդգրկում է ինչպես Լոռու
մարզը, այնպես էլ հանրապետության ողջ տարածքը:
ՀՔԱ

Վանաձորի

գրասենյակի

տեսլականն

է՝

մարդու

արժանապատվության,

ժողովրդավարության և խաղաղության գերակա արժեքներով ձևավորված հասարակություն:
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի առաքելությունն է` ազգային և տարածաշրջանային
մակարդակներում քաղաքացիական նախաձեռնությունների

աջակցությունն ու խթանումը,

խաղաղասիրական ու իրավապաշտպանական գործունեության հզորացումը:

«Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի

Վանաձորի գրասենյակ»
ՀՀ, ք. Վանաձոր 2001, Տիգրան Մեծի 59,
հեռ. (+374 322) 4 22 68; ֆաքս: (+374 322) 4 12 36,
Ինտերնետային կայքէջ: www.hcav.am,
էլ. Փոստ: hcav@hcav.am

