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Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի մասին
Երիտասարդական Ուսումնասիրությունների Ինստիտուտը (այսուհետ`

ԵՈՒԻ-ն)հիմնադրվելէ2013թ.ՀՀսպորտիևերիտասարդությանհարցերի

նախարարության ևՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրիաջակցությամբ:Ինս-

տիտուտիառաքելություննէնպաստելփաստարկվածերիտասարդական

քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացին երիտա-

սարդներիմասնակցությանը:

Ինստիտուտի գործունեության ուղղություններն են` երիտասարդական

ուսումնասիրությունների իրականացումը, հետազոտությունների հիման

վրաերիտասարդներիհամարարդիականխնդիրներիլուծմաննուղղված

առաջարկություններիմշակումը,ինչպեսնաևերիտասարդությանոլորտի

տարբերխմբերիհետցանցիձևավորումը,ակադեմիականգիտելիքիտա-

րածումը:

Ինստիտուտըիրականացրելէմիշարքհետազոտություններ,այդթվում`

l	ՀՀերիտասարդներիզբաղվածությանհիմնախնդիրները,

l	Երիտասարդականկազմակերպություններիքարտեզագրում

ևպետությանկողմիցֆինանսավորվողերիտասարդական

դրամաշնորհայինծրագրերիարդյունավետությանգնահատում,

l	Գործատու-երիտասարդ-ուսումնականհաստատություն

համագործակցությանինստիտուցիոնալիզացմանհեռանկարները:



Շնորհակալության խոսք

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը շնորհակալություն

է հայտնում ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից իրակա

նացվողհետազոտականգործունեությանըմշտապեսաջակցելուհամար:

Շնորհակալությունենքհայտնումհետազոտությանըմասնակցածերիտասար

դությանոլորտիբոլորշահագրգիռկողմերին`քաղաքականությունմշակողնե

րին,առանցքայինտեղեկատուներին,երիտասարդականկազմակերպություն

ներին,ումպատրաստակամևբացշփումըհնարավորությունընձեռեցստանալ

ոլորտիհամապարփակպատկերը:Ուրախենքտեսնել,որԵրիտասարդական

աշխատանքըմերերկրումուղղակիորենգնումէդեպիզարգացումևհանդիսա

նումէերկրումառողջկենսականևաշխատանքայինմթնոլորտիձևավորման

հեռանկարայինգրավականէդառնում:

Ինչպեսնաևցանկանումենքշնորհակալությունհայտնելհետազոտականաշ

խատանքներում ներգրավված բոլոր մարդկանց, ովքեր այս կամ այն կերպ

նպաստել են հետազոտության գաղափարիառաջադրմանը, մեթոդաբանութ

յան մշակմանը, դաշտայինաշխատանքի իրականցմանը,արդյունքների հա

վաքագրմանը, տվյալների մշակմանը, արդյունքների վավերացման գործըն

թացներին:

Առանձնահատուկ շնորհակալութուն ենք հայտնում հետազոտական աշխա

տանքներինաջակցածհետևյալկառույցներին`



5|      |

1. «ՊետականԳործիչներիԵրիտասարդականԴպրոց»ՀԿ

2. «Հույսիկամուրջ»ՀԿ

3. Արարատերիտասարդացմիություն

4. «Առաջընթաց»երիտասարդականՀԿ

5. Աշտարակիքաղաքացիականերիտասարդականկենտրոն

6. ԱպարանիՕրհուսբնապահպանականտեղեկատվության

հասարակականկենտրոն

7. ՀայաստանիերիտասարդականհիմնադրամիԱրտաշատիկենտրոն

8. Մասիսիհամայնքապետարան

9. «Երիտասարդականնախաձեռնություններիկենտրոն»ՀԿ

10. Շիրակիթեմիսոցիալ-կրթականկենտրոն

11. Արթիկիհամայնքապետարան

12. «ԳորիսիԿանանցռեսուրսկենտրոն»ՀԿ

13. Կապանիհամայնքապետարան

14. «Հիմք»բարեգործականբնապահպանականՀԿ

15. Քուչակիհամայնքապետարան

16. ՎերինԱրտաշատիհամայնքապետարան

17. Սառնաղբյուրի«Համայնքայինևերիտասարդական

նախաձեռնություններիակումբ»ՀԿ

18. Փանիկիհամայնքապետարան

19. Քարահունջիաշակերտականխորհուրդ

20. Արծվանիկիհամայնքապետարան



6|      |

Բովանդակություն
Ներածություն............................................................................................................ 8

Հետազոտությանմեթոդաբանություն..................................................................... 11

ՄԱՍI. Երիտասարդականաշխատանքիներկայիս 
վիճակըևգործառնությունը.................................................................................... 13

Երիտասարդականաշխատանքիորոշմիջազգայինդիրքորոշումներ........................ 13

Երիտասարդականաշխատանքիսահմանումըոլորտի
ներկայացուցիչներիկողմիցՀայաստանում................................................................... 16

Երիտասարդականաշխատանքինպատակներն`ըստոլորտի
մասնագետներիկարծիքի.................................................................................................. 21

Երիտասարդականաշխատանքիգործունեությանհիմնական
ուղղություններըևսուբյեկտները....................................................................................... 24

ԵրիտասարդականաշխատանքիիրականացմանմեխանիզմներըՀՀ-ում................ 31

Ոլորտումտարվողերիտասարդականաշխատանքներիթիրախայինխումբը.......... 33

ՄԱՍII.Երիտասարդաշխատողիներկայիսկարգավիճակն 
ուգործունեությունը................................................................................................. 35

Երիտասարդականաշխատողիկերպարիտարրերը..................................................... 35

Երիտասարդականաշխատողիանձնականևմասնագիտականորակները.............. 38

Երիտասարդականաշխատողիկարգավիճակը............................................................. 39

Երիտասարդականաշխատողիգործառույթները.......................................................... 41

ՄԱՍIII.Երիտասարդականաշխատանքիկայացման 
նախադրյալներըևհեռանկարներըՀՀ-ում............................................................ 45

Երիտասարդականաշխատանքիզարգացմանիրավական
հիմքերըՀայաստանում..................................................................................................... 45

Երիտասարդականաշխատանքիիրականցմաններկայիս
ֆինանսականհիմքը...........................................................................................................46

Երիտասարդականաշխատողինկատմամբմասնագիտականև
էթիկականպահանջները,ինչպեսնաևդրանցգնահատմանգործիքները..................48

Երիտասարդականաշխատանքիինստիտուտիկայացմանմարտահրավերները.... 51

ՄԱՍIV.Երիտասարդականաշխատողի`ՀՀսահմանման 
կոնցեպտուալվերլուծություն.................................................................................. 55

Վարկածներերիտասարդականաշխատանքիոլորտում
հետագահետազոտություններիհամար..........................................................................64

Երիտասարդականաշխատանքիինստիտուցիոնալիզացմանորոշ
քայլերիառաջարկներ........................................................................................................64

Հավելված1................................................................................................................ 66

Հավելված2................................................................................................................ 67



7|      |

Research on Youth Work and Youth Worker

Current State of Youth Work and Perspectives of its Development.................... 69

Introduction................................................................................................................. 71

MethodologicalSideoftheWork.............................................................................. 72

Part1.Current State and Functioning of Youth Work........................................... 73

DefinitionofYouthWorkbyRepresentativesoftheYouthSphereinArmenia................ 73

ObjectivesofYouthWorkAccordingtotheSpecialistsoftheSphere...............................74

MainDirectionsofYouthWorkActivitiesandSubjectsofYouthWork............................ 75

MechanismsofImplementationofYouthWorkinArmenia...............................................77

TargetGroupoftheYouthWorkPerformedintheSphere.................................................78

Part2.Current Status and Activities of the Youth Worker.................................... 79

ThecomponentsofaYouthWorkerimage..........................................................................79

PersonalandProfessionalQualitiesoftheYouthWorker...................................................79

StatusoftheYouthWorker.................................................................................................. 81

FunctionsoftheYouthWorker............................................................................................ 81

Part3.Prerequisites and Prospects of the Development of Youth Work  
in the Republic of Armenia...................................................................................... 83

LegalBasisfortheDevelopmentofYouthWorkinArmenia............................................. 83

CurrentFinancialBasisfortheImplementationofYouthWork.........................................84

ProfessionalandEthicalRequirementsfortheYouthWorkerandtheir
AssessmentTools................................................................................................................. 85

ChallengesoftheDevelopmentofYouthWork..................................................................87

ConclusionsandRecommendations..................................................................................... 90



8|      |

Ներածություն
Ամբողջաշխարհումերիտասարդությունըգնահատվումէորպեսզարգաց-

մանգրավական`հզորիրգիտելիքովևհնարավորություններով:Միջազ-

գայինդիսկուրսումշրջանառվողհիմնականգաղափարնայնէ,որհանուն

համընդհանուրբարօրության`երիտասարդմարդիկպետքէապահովված

լինենկրթությամբևարդյունավետտնտեսականհամակարգիապահով-

ման համար անհրաժեշտ հմտություններով: Որոշ երկրներ պայքարում

ենիրենցերիտասարդությանկրթությանուզբաղվածությանհարցիլուծ-

ման ուղղությամբ` միաժամանակակնկալելով երիտասարդության թվա-

քանակիաճիրենցպետությունում.դապահանջումէկրկնակիջանքեր1:

Երիտասարդության ուղղությամբ ներդրումների պահանջը մեծանում է

տարբերերկրներում:Շարունակաբարավելիուավելիշատերկրներեն

համակարծիքդառնումայնհարցում,որերիտասարդներիներուժիդրս-

ևորմանուզարգացմանքաղաքականություննիվերջոնպաստումէերկրի

տնտեսությանզարգացմանը:Պետականշահերիցէբխում,որայսօրար-

դեներիտասարդությունըմասնակցիքաղաքականությանմշակման,պլա-

նավորման, իրականացման գործընթացներին, և սապահանջում է նվի-

րում,կամքուհանձնառումերկուկողմերիցէլ2:

Վերջին տասնամյակներում տարբեր երիտասարդական միավորումներ

նշումենիրենց75կամ80-ամյակները,ինչըցույց էտալիսերիտասար-

դական աշխատանքի կայացմանն ու շարունակականությանն ուղղված

միջազգային մոտեցումը: Դեռևս 1990-ականներին Եվրոպական Միու-

թյաներկրներումիրականացվումէիներիտասարդականաշխատողների

ևառաջնորդներիվերապատրաստումներ`այդպիսովապահովելովերկր-

ներիկառավարմանհամակարգերըհետագակադրերով3:

ԻնչպեսԽորհրդայինՄիությանկազմումընդգրկվածշատերկրներիպա-

րագայում, Հայաստանի դեպքում էլ բացակայում է երիտասարդական

1 Youth Population Trends And Sustainable Development

2 The power of 1.8 Billion. Adolescents, youth and the transformation of the future

3 The History Of Youth Work In Europe Relevance For Youth Policy Today

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/YouthPOP.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-SWOP14-Report_FINAL-web.pdf
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667851/History_of_youth_work.pdf
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աշխատանքիևպետությանկողմիցերիտասարդներիհետտարվողինս-

տիտուցիոնալիզացված աշխատանքի պատմությունը: Իրականում երի-

տասարդականաշխատանքիպատմությունը որպեսայդպիսին սկսվում

է1990-ականներին,երբՀայաստանըարդենդեմոկրատականինքնակա-

ռավարվողևինքնուրույնորոշումներընդունողերկիրէր4:

************

2014թ.հաստատվեցԵրիտասարդականպետականքաղաքականության

հայեցակարգը, որտեղ որպես երիտասարդական քաղաքականության

սուբյեկտ սահմանվեց «երիտասարդական աշխատողը»: Երիտասար-

դականուսումնասիրություններիինստիտուտըհայեցակարգինախագծի

վերաբերյալհանրայինքննարկումներիընթացքումդուրսբերեցայնհիմ-

նականկետերը,որոնքհավելյալուսումնասիրմանկարիքունեն:Երիտա-

սարդականաշխատանքիցևերիտասարդականաշխատողիցակնկալիք-

ները,գործունեությանհիմնականշրջանակիվերաբերյալմոտեցումները,

երիտասարդականաշխատանքիբնույթըայդկետերիցէին:Ինչպեսնաև

նախատեսվումէմշակելԵրիտասարդականաշխատանքիկանոնակարգ,

ինչիհամարմիջազգայինփորձիուսումնասիրմանըզուգահեռանհրաժեշ-

տությունկահասկանալուհայաստանյանիրականությանմեջառկանա-

խադրյալները,որոնքկարողեննպաստելինստիտուտիկայացմանը:

Այսամենըհաշվիառնելով`Երիտասարդականուսումնասիրությունների

ինստիտուտըՀՀՍպորտիևերիտասարդությանհարցերինախարարու-

թյանաջակցությամբ2015թ.հուլիս-սեպտեմբերամիսներինիրականաց-

րելէ«Երիտասարդականաշխատանքիևերիտասարդականաշխատողի

վերաբերյալհետազոտությունը»:

Հետազոտությունը ներկայացնում է երիտասարդական աշխատանքի

ինստիտուտի առկա վիճակը և զարգացման հեռանկարները` ըստ երի-

տասարդության ոլորտի ներկայացուցիչների ընկալումների և գնահա-

տականների:Արդյունքների վերլուծություննանդրադառնում էայնպիսի

խնդիրներին,ինչպիսինեն`երիտասարդականաշխատանքևաշխատող

հասկացությունների սահմանումները, երիտասարդական ոլորտի տար-

4 A History Of Youth Work In Armenia

http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8437152/H4_Armenia.pdf/5c8854f1-b9bb-48d5-9bfe-4edbeeb37e18
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բերներկայացուցիչներիակնկալիքները երիտասարդականաշխատան-

քից,ներկայացվումէ,թեորկառույցներըինչպեսենիրականացնումերի-

տասարդականաշխատանքըայսօրՀայաստանում:Վերլուծությունընաև

ներկայացնումէ,թեինչպիսիհիմքերկաններկայումսերիտասարդական

աշխատանքըՀայաստանումինստիտուցիոնալացնելուհամար:

Կարծումենք`հետազոտությունըկարողէլավհիմքհանդիսանալհետա-

գաավելիուղղորդվածուսումնասիրություններիևորոշումներիընդունման

համար:
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Հետազոտության
մեթոդաբանություն
Հայաստանում5երիտասարդականաշխատանքիառկավիճակնուինս-

տիտուտիկայացմաննախադրյալներըուսումնասիրելունպատակովհե-

տազոտությունըկենտրոնացելէհետևյալխնդիրներիվրա`

l	Երիտասարդականաշխատանքիներկայիսվիճակըևգործառնությունը

Հայաստանում,

l	Երիտասարդաշխատողիներկայիսկարգավիճակնու

գործունեությունը,

l	Երիտասարդականաշխատանքիկայացմաննախադրյալներըև

հեռանկարներըՀՀ-ում:

Հետազոտական խնդիրներին ուղղված կիրառվել են տեղեկատվության

ստացմանհետևյալմեթոդները`

Փաստաթղթերիուսումնասիրություն

Ուսումնասիրվել են Հայաստանում երիտասարդական ոլորտի նախորդ

հետազոտություններըևիրավականփաստաթղթերը:

Որակականհարցազրույցներ

Իրականացվելենորակականանհատականհարցազրույցներ20առանց-

քային տեղեկատուների հետ, ովքեր միևնույն ժամանակ հանդիսանում

էիներիտասարդականկազմակերպություններիղեկավարներկամկազ-

մակերպությաններկայացուցիչներ,10փորձագետներիհետ,ովքերերի-

տասարդականոլորտումակտիվորենգործողմասնագետներենևմաս-

նակցումեներիտասարդականքաղաքականությանմշակմանըտարբեր

փուլերում:

5	 Խոսքը	Հայաստանի	երրորդ	հանրապետությունում	զարգացած	երիտասարդական	
աշխատանքի	մասին	է:
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Ֆոկուս-խմբայինքննարկումներ

Իրականացվելէ23ֆոկուս-խմբայինքննարկումերիտասարդներիհետ:

Որպեսֆոկուսխմբայինքննարկումների մասնակիցներ ևառանցքային

տեղեկատուներհանդեսենեկել`

1. Երիտասարդականկազմակերպություններիտնօրեններ/նախագահներ,

2. Երիտասարդական կազմակերպությունների փոխտնօրեններ/փոխնա-

խագահներ,

3. Տարբերծրագրերիհամակարգողներ/ղեկավարներ,

4. Ծրագրայինաշխատողներ,

5. Երիտասարդականկազմակերպություններիանդամներ:

Որպեսերիտասարդականկազմակերպություններ`հետազոտությանշր-

ջանակումհանդեսենեկելերիտասարդականՀԿ-ներ,քաղաքականկու-

սակցություններիերիտասարդականթևեր,առաքելականեկեղեցունկից

երիտասարդականկառույցներ,ուսանողականխորհուրդներ,ուսանողա-

կանգիտականընկերություններ:

Ռեսուրսայինսահմանափակությանպատճառովհետազոտություննիրա-

կանացվել էԵրևանում,Արագածոտնի,Արարատի,Շիրակի ևՍյունիքի

մարզերում:Մարզիընտրությունըիրականացվել էըստմայրաքաղաքից

հեռավորությանչափանիշի:Մարզերումբնակավայրիընտրությունըհիմ-

նավորվել է բնակավայրում իրականացված երիտասարդական ծրագրի

առկայությամբ:

Վերլուծությանարդյունքներիվերաճշտման,ինչպեսնաևԻնստիտուտիու

երիտասարդական կազմակերպությունների միջև համագործակցության

հաստատմաննպատակովիրականացվելենվերլուծականարդյունքների

ճշգրտումներփորձագետներիհետ,հանդիպումներՀԿներկայացուցիչնե-

րիհետ:
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ՄԱՍ I. Երիտասարդական աշխատանքի
ներկայիս վիճակը և  
գործառնությունը

Երիտասարդական աշխատանքի որոշ 
միջազգային դիրքորոշումներ
Գրականությանուսումնասիրություննուքեյս-սթադիներիվերլուծություն-

ներըթույլենտալիսառանձնացնելայնբաղկացուցիչները,որոնքնպաս-

տում են հաջողված երիտասարդական աշխատանքի իրականացմանը:

Լավ երիտասարդական աշխատանքը հաճախ հանդես է գալիս որպես

վարվելաձևերի,վերաբերմունքիևմեթոդներիհամադրություն:Այսպիսով,

ըստԵվրոպականհանձնաժողովիմոտեցման`

Երիտասարդական աշխատանքի լավ որակն ապահովում են

երիտասարդական աշխատողի և երիտասարդի սերտ կապե-

րը, օգնության ու աջակցության կարիք ունեցող երիտասարդ-

ների հանդեպ ուշադրությունը, ուսուցման հնարավորություն-

ները, նպատակի սահմանումը և ձեռքբերումների ճանաչումը,

ապահով ևաջակցող միջավայրի նպաստումը` երիտասարդին

մոտիվացնելուապրելկյանքը,թույլտալսխալներ,մասնակցել

ունախաձեռնելիրենցհասակակիցներիհետհաճելիևուրախ

առիթների,սեփականզարգացմանըմիտվածերիտասարդների

ինքնավարություն,այլդերակատարներիհետհամագործակցու-

թյունը (ինչպես,օրինակ,ֆորմալկրթություննէկամսոցիալա-

կանաշխատանքը)6:

Այդպիսով,երիտասարդականաշխատանքիիրագործմանհամարԵվրո-

պականհանձնաժողովըենթադրումէհետևյալարդյունքները`

6	 Working	With	Young	People:	The	Value	Of	Youth	Work	In	The	European	Union,	p.	7

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
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l	Կրթությունևվերապատրաստում,

l	Զբաղվածությունևձեռնարկատիրություն,

l	Առողջությունևբարեկեցություն,

l	Մասնակցություն,

l	Կամավորություն,

l	Սոցիալականներառում,

l	Երիտասարդությունևաշխարհը,

l	Մշակույթ7:

Երիտասարդականաշխատանքիզարգացմանմեծմարտահրավերէայն,

որԵվրոպականՄիությանոչմիերկիրչունիտվյալներերիտասրադական

աշխատանքի ձեռքբերումների վերաբերյալ երիտասարդական աշխա-

տանքիմիջոցառումներիներիտասարդներիմասնակցությանտեսանկյու-

նից:Շատերկրներբացարձակտվյալներչունենայսհարցիվերաբերյալ,

իսկ որոնք ունեն, նկարագրում են երիտասարդական աշխատանքի մի

հատվածըմիայն:Տվյալներըհաճախհիմնվածենլինում`

l	Երիտասարդականկազմակերպություններումանդամագրությանվրա,

սակայնանդամագրությամբաշխատողկազմակերպություններըներ-

կայացնումեներիտասարդականաշխատանքիսեկտորիմիմասը

միայն,

l	Կոնկրետծրագրերիշրջանակներումֆինանսավորվածմիջոցառումնե-

րինմասնակցածերիտասարդներիթվիվրա,ինչըունիերիտասարդների

կրկնակիթվիներկայացմանվտանգ,

l	Առկատեղեկատվություննէլսահմանափակէայնքանով,որչկաերի-

տասարդներիթվիբաշխվածությունըստավելիմանրամասնկատեգո-

րիաների,ինչըթույլչիտալիսպատասխանելհարցերի,թեովէընդգրկ-

վելևովմնացելդուրս8:

Միացյալթագավորությանկողմիցորդեգրվածդեմոկրատականևազա-

տագրականերիտասարդականաշխատանքիմոտեցումըհիմնվածէհետ-

ևյալանկյունաքարերիվրա`

7	 Working	With	Young	People:	The	Value	Of	Youth	Work	In	The	European	Union,	p.	9

8	 Working	With	Young	People:	The	Value	Of	Youth	Work	In	The	European	Union,	p.	10

http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/study/youth-work-report_en.pdf
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l	Կամավորականհարաբերություններերիտասարդմարդկանցևերիտա-

սարդականաշխատողներիմիջև,

l	Քննադատողականերկխոսությանհանձնառություն,

l	Ընդդիմադիրգործունեությանվրակենտրոնացում,

l	Երիտասարդմարդկանց«այստեղուհիմա»-իվրակենտրոնացում,ինչ-

պեսնաևնրանցապագայի,

l	իշխանությանհավասարակշռությունըթեքելովերիտասարդմարդկանց

կողմը9:

ԻռլանդականկառավարությանԵրեխաներիևերիտասարդությանհար-

ցերիբաժնիկողմիցֆինանսավորված«Երիտասարդականաշխատանք,

հետազոտականգրականությանհամակարգվածքարտեզագրում»հետա-

զոտությունը10,որումանդրադարձէկատարվելմինչայդերիտասարդա-

կան աշխատանքի ոլորտում իրականացված 93 հետազոտությունների,

ցույցէտալիս,որաշխարհումանընդհատմեծանումէերիտասարդական

աշխատանքի հետազոտական գրականության թիվը, մասնավորապես

2001-2005թթ.-ինարդենկտրուկաճէնկատվում,այդընթացքումընդհա-

նուրթվով47հետազոտականաշխատանքէհրապարակվել,ևայդցուցա-

նիշըաճումէ`

Գծապատկեր1.Երիտասարդականաշխատանքիհրապարակվածհետազոտական
աշխատանքները
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9	 Innovation	In	Youth	Work:	Thinking	In	Practice,	p.	23

10	 Youth	Work:	A	Systematic	Map	Of	The	Research	Literature,	p.	16

http://infed.org/mobi/wp-content/uploads/2015/01/Innovation_in_Youth_Work.pdf
https://www.dcya.gov.ie/documents/Publications/YouthWorkLR.pdf
http://infed.org/mobi/wp-content/uploads/2015/01/Innovation_in_Youth_Work.pdf
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Աշխատանքում ուսումնասիրված 93 հետազոտություններից 71-ում որ-

պես երիտասարդական աշխատանքի միջոցառումների իրականացման

նպատակէներկայացվելանձնայինևսոցիալականզարգացումը,28-ում`

սոցիալականփոփոխությունը,24-ում`կրթությունըևկարիերան,26-ում`

անվտանգությունն ու բարեկեցությունը, 20-ում` ներդրումը հասարակու-

թյունում11:

Երիտասարդական աշխատանքի սահմանումը ոլորտի  
ներկայացուցիչների կողմից Հայաստանում
Հայաստանումանկախությանտարիներիցիվերսկսելենգործելբազմա-

թիվպետականևոչպետականկազմակերպություններ,որոնցհիմնական

թիրախայինխումբը երիտասարդներն են, կամ գործունեության հիմնա-

կանուղղություննառնչվումէերիտասարդությանխնդիրներին,այնուա-

մենայնիվ, Հայաստանում պետական կառույցները և հասարակական

կազմակերպություններնունենտարբերմոտեցումներևընկալումներերի-

տասարդականաշխատանքիգործունեությանշրջանակիվերաբերյալ:

Այս հետազոտության շրջանակում առաջադրվածխնդիրներից մեկն էր

բացահայտել, թե ինչպես են ընկալում երիտասարդականաշխատանքը

երիտասարդության ոլորտիտարբեր շահագրգիռ կողմերը:Թեև միջազ-

գայինպրակտիկայումգործումեներիտասարդականաշխատանքիբազ-

մաթիվ սահմանումներ, դրանց թարգմանությունը և կիրառումը ՀՀ-ում,

առանցհաշվիառնելուփորձագետներիևդաշտումգործողդերակատար-

ների կարծիքը, թերի կլիներ: Հետազոտության բոլոր մասնակիցներին

խնդրելենքսահմանելերիտասարդականաշխատանքհասկացությունը

իրենցբառերով:

Ըստ կիրառական հագեցվածության` հետազոտության մասնակիցների

սահմանումներըկարելիէտարբերակելհետևյալկերպ,մասնավորապես

մարզայինակտիվերիտասարդականՀԿ-ներիցմեկինախագահը,առա-

վելհստակէսահմանումերիտասարդականաշխատանքը.

11	 Youth	Work:	A	Systematic	Map	Of	The	Research	Literature,	p.	25

https://www.dcya.gov.ie/documents/Publications/YouthWorkLR.pdf
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Մեջբերում1.Առանցքայինտեղեկատուիհետհարցազրույցից

«Երիտասարդական աշխատանքը երիտասարդների հետ պարբե-

րականաշխատանքէ,որըպետքէուղղվածլինիերիտասարդիան-

հատական,մասնագիտականզարգացվածությանըևերիտասարդի`

առհասարակորպեսքաղաքացիևանհատհասարակությանմեջտեղ

ունենալուն»:

Հետազոտության ընթացքում նշված սահմանումները որակապես տար-

բերվումեննաևկախվածհարցվողների`երիտասարդականաշխատան-

քումունեցածմասնակցությանաստիճանիցևգործունեությանտեսակից:

Ըստ երիտասարդական կազմակերպության գործունեության տեսակի`

որոշակինմանություններունենուսանողականխորհուրդներիևքաղաքա-

կանկուսակցություններինկիցերիտասարդականկառույցներիներկայա-

ցուցիչներիկողմիցհնչեցվածսահմանումները.

Մեջբերում2.Առանցքայինտեղեկատուիհետհարցազրույցից

«Երիտասարդական աշխատանքը երիտասարդների որոշակի խմ-

բիկողմիցորևէգաղափարիկամնպատակիիրականացմանհամար

տարվողգործունեություննէ»:

Առաքելականեկեղեցունևկրոնականկազմակերպություններինկիցերի-

տասարդական խմբերի անդամները մատնանշում են հոգևոր, մշակու-

թայինևհայրենասիրականկրթությանանհրաժեշտությունըևերիտասար-

դականաշխատանքիգործառույթներըտեսնումենայդհամատեքստում:

Խոցելի խմբերի հետաշխատող երիտասարդական կազմակերպության

ներկայացուցիչները կարևորում են հատկապես քաղաքացիական դաս-

տիարակության,սեփականիրավունքներիմասինտեղեկացվածությանև

շահերիպաշտպանությանգործառույթները:

Որոշդեպքերումսահմանմանմեջմատնանշվումէնաևայնկազմակեր-

պությանտեսակը,որըզբաղվումէերիտասարդականաշխատանքով.

Մեջբերում3.Փորձագիտականհարցազրույցից

«...ՀԿ-ներում աշխատող երիտասարդները, ինչպես նաև ՀԿ-ների

հետ համագործակցությունը եվրոպական այլ երկրների հետ, թույլ

էտվել հասարակականդաշտումակտիվգործունեությունծավալող



18|      |

երիտասարդներին համարել իրենց աշխատանքը երիտասարդա-

կան… ՀԿ-ներ, որոնք այսօր այդ ոլորտում գործունեություն են

ծավալում,մարդիկեն,ովքերզբաղվումեներիտասարդականխնդիր-

ներով և ապահովում են երիտասարդական մասնակցությունը քա-

ղաքական,տնտեսական,մշակութայինկյանքին»:

Թեպետտարբերմասնակիցներիձևակերպումներումերիտասարդական

աշխատանքընկարագրվումէտարբերկողմերիցևոչմիշտամբողջական,

այնուամենայնիվ, հետազոտության ընթացքում հնչած սահմանումների

բազմազանությանմեջհնարավորէնկատելմեկհիմնականընդհանրու-

թյուն,որնառկաէգրեթեբոլորսահմանումներում.Երիտասարդականաշ-

խատանքըբաղկացածէ«ներքին»և«արտաքին»ցուցիչներից.

l	«Ներքին»ցուցիչներըարտացոլումեներիտասարդներիինքնակատա-

րելագործմաննուղղվածգործառույթները,

l	«Արտաքին»ցուցիչներըուղղվածեներիտասարդականմասնակցու-

թյանըքաղաքական,սոցիալ-տնտեսականևմշակութայինկյանքինև

երիտասարդականհիմնախնդիրներիլուծմանը:

Սահմանման ներառած բոլոր կատեգորիաները հաշվի առնելու և այս

հասկացությունը չափելի դարձնելու համարանհրաժեշտ է նախհստա-

կեցնելսահմանմանմեջկիրառվողհասկացություններիկատեգորիալշր-

ջանակը,որըներկայացվածէստորև.

Աղյուսակ1.Երիտասարդականաշխատանքիսահմանմանմեջկիրառվողհասկա-
ցություններիկատեգորիզացիա

Հիմնական ցուցիչներ Ներքին ցուցիչներ Արտաքին ցուցիչներ

Երիտասարդ

Երիտասարդական	խումբ

Երիտասարդական	ՀԿ

Ինքնակատարելագործում

Ինքնադրսևորում

Ինքնաճանաչում

Անձնական	աճ

Սոցիալական	աճ

Կրթական,	
մասնագիտական	աճ

Երիտասարդների	
հիմնախնդիրներ

Կամավորություն

Քաղաքացիական	
մասնակցություն

Սոցիալ-տնտեսական	կյանք

Քաղաքական	կյանք

Հասարակություն
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ՀամաձայնՀՀերիտասարդականպետականքաղաքականությանհայե-

ցակարգի(ՀՀկառավարության2014թ.դեկտեմբերի25-ինիստիN54ար-

ձանագրային որոշում)` Երիտասարդական աշխատանքը, ներառված

լինելովԵրիտասարդականաշխատողհասկացությանսահմանմանմեջ,

հետևյալկերպէսահմանվում.

«Երիտասարդականաշխատանքըերիտասարդների, երիտասարդական

խմբերի հետտարվող աշխատանք է կամաշխատանք, որն ուղղված է

երիտասարդությանհիմնախնդիրներիլուծմանը»12:

Ինչպեստեսնումենք,այսսահմանումնարտացոլումէերիտասրադական

աշխատանքի հիմնական առանձնահատկությունը, սակայն ամբողջու-

թյամբչիանդրադառնումգծապատկեր1-ումնշվածբաղադրիչներին:

Ընդհանրացնելով`կարողենքձևակերպելհետևյալսահմանումը.

Երիտասարդական աշխատանքը գործունեության ձև է, որի

նպատակն է ներգրավել երիտասարդներին երիտասարդական

ՀԿ-ների, խմբերի և երիտասարդության խնդիրներով զբաղվող

այլ կազմակերպությունների և սուբյեկտների կողմից իրակա-

նացվողերիտասարդությանհիմնախնդիրների,նրանցկարիքնե-

րի լուծմաննուղղվածաշխատանքներում`նպաստելովվերջին-

ներիսանձնային, կրթական, մասնագիտականաճին և հասա-

րակությանսոցիալ-տնտեսական,մշակութային,կրոնականկամ

քաղաքականկյանքումերիտասարդներիմասնակցությանը:

Նմանսահմանումըարտահայտումէտվյալոլորտումառկամիջազգային

արժեքները,երիտասարդությանսեգմենտիգոյության,առողջգործունեու-

թյանևհասարակականգործընթացներիններգրավումը:

Հետազոտության մասնակիցները համակարծիք են այն հարցում, որ

երիտասարդականաշխատանքըգործունեություն է, որառաջինհերթին

միտված է երիտասարդների անձնային աճին: Ընդ որում, փորձագետ-

ներընշումեն,որերիտասրադականաշխատանքիավանդույթըՀայաս-

տանում սկսել է ձևավորվել դեռևսԽորհրդային Միությանտարիներին,

12	 Քաղվածք	Հայաստանի	Հանրապետության	Կառավարության	Նիստի	
արձանագրությունից	Հայաստանի	Հանրապետության	երիտասարդական	պետական	
քաղաքականության	հայեցակարգին	հավանություն	տալու	մասին

http://www.minsportyouth.am/files/post/1426864819-hayecakarg.pdf
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սակայնայդաշխատանքնիրենիցներկայացնումէքաղաքականացված

մտածելակերպի փոխանցում ու վերարտադրություն, որը տարվում էր

երիտասարդներիհետթե՛դպրոցում,թե՛ընտանիքում:Չնայածայսօրվա

երիտասարդականաշխատանքնիրբնույթովշատտարբերվումէխորհր-

դայինտարիներին եղածից, երիտասարդականկազմակերպությունների

ներկայացուցիչներըևնաևորոշփորձագետներմտավախությունունեն,

որերիտասարդականաշխատանքիխիստսահմանումըևինստիտուտի

ստեղծումըՀայաստանում կարող էանխուսափելիորեն հանգեցնել երի-

տասարդականոլորտիքաղաքականացմանը,այլկերպասած`երիտա-

սարդականաշխատանքնիրբնույթովկարողէդառնալուղղորդվածքա-

ղաքականևսահմանափակ`իրնպատակներիընտրությանևծրագրերի

իրագործմանմեջ:

Մեջբերում4.Փորձագիտականհարցազրույցից

«..այսօրամենինչգալիսէմերհասարակականոլորտիբավականին

քաոսայինվիճակից,մերհասարակականոլորտըկարիքունիպետա-

կանաջակցությունստանալու,ոչթեկուսակցականոլորտիցաջակ-

ցությունստանալու,այլռեալչեզոքպետականաջակցություն:Այսօր

կան կառույցներ, ովքեր ունեն փորձառություն և կարող են ինչ-որ

ոլորտներումարդենաջակցելպետությանը,որովհետևհասարակա-

կանոլորտը,նույնասենքպետությանդեմչիուղղված,նույնասենք

պետությանկարիքներըիրարհետմիասինզարգացնենպետությու-

նը,ևխնդիրընրանումէ,որայսօրմերընդհանուրհասարակական

ոլորտըկախվածէդրսից,դոնորներից..».

Ըստփորձագետների` երիտասարդականաշխատանքը սկսվում է այն-

տեղ, որտեղ որ երիտասարդներն են կյանքի, աշխարհի հանդեպ ունե-

ցածիրենցտեսլականովևսեփականհետաքրքրություններով,բայցերի-

տասարդականաշխատանքնառաջարկումէնաևնորփորձառությունև

մարտահրավերներ`դրանովիսկնպաստելովերիտասարդներիկարողու-

թյուններիևոգևորությանաճին:
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Երիտասարդական աշխատանքի նպատակներն` ըստ ոլորտի  
մասնագետների կարծիքի
Հաճախ հետազոտության մասնակիցները չեն կարողանում սահմանել

երիտասարդական աշխատանքը, սակայն ներկայացնում էին երևույթը

դրա շրջանակներում իրականացվող գործողություններիտեսանկյունից,

հետևաբար այս հաշվետվության մեջ երիտասարդական աշխատանքը

հաճախկներկայացվիերիտասարդականաշխատողիգործողություննե-

րիհամատեքստում:

Երիտասարդական աշխատանքի նպատակները սահմանելուց առաջ

անհրաժեշտէնախտարանջատելդրաշրջանակներումերիտասարդա-

կանաշխատողիանձնական և մասնագիտական, ու երիտասարդական

կազմակերպությանկամխմբինկատմամբառաջադրվողնպատակները:

Ստորև ներկայացված ենայն նպատակները, որոնք, ըստ հետազոտու-

թյանմասնակիցների, իրառջևպետք է դնիերիտասարդականկազմա-

կերպությունը կամ խումբը, որը զբաղվում է երիտասարդական աշխա-

տանքով:

Աղյուսակ2.Երիտասարդականկազմակերպությանկամխմբինպատակները`ըստ
հետազոտությանմասնակիցներիկարծիքի

Երիտասարդական կազմակերպության կամ խմբի նպատակներ` 

l	 Բարձրացնել	երիտասարդների	սոցիալական	և	քաղաքական	իրազեկվածության 
մակարդակը,

l	 Հնարավորություն	տալ	նրանց	իրականացնել	մտահղացումները,

l	Օգնել	երիտասարդներին	ընդունել	գիտակցված	որոշումներ	սեփական	կյանքի,	
արժեքային	համակարգի	և	հասարակության	զարգացման	հետ	կապված:	
Սովորեցնել	պատասխանատվություն	կրել	սեփական	որոշումների	համար,

l	Խրախուսել	երիտասարդներին	ակտիվորեն	և	քննադատաբար	մասնակցել	իրենց	
համայնքում	և	հասարակության	մեջ	առկա	գործընթացներին,

l	 Զարգացնել երիտասարդների	անձնային	որակները	և	միջանձնային	
հաղորդակցման	հմտությունները,

l	Օգնել	երիտասարդներին	լինել ավելի	ինքնավստահ,	հաստատակամ	և	անկախ:
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Վերոնշյալ նպատակները դասավորվածեն ըստերիտասարդականաշ-

խատանքիրականացնողկազմակերպություններիկողմիցդրանցկիրառ-

մանաստիճանի և կարևորության աստիճանի, որոնք նշել են հետազո-

տությանմասնակիցները:Ըստփորձագետների`թեպետերիտասարդա-

կանաշխատանքիհիմնականնպատակըպետքէլինիերիտասարդների

մասնակցության, տեղեկացվածության, անձնական և մասնագիտական

աճը,կարևորէնաևՀայաստանումերիտասարդականաշխատանքիխն-

դիրներիշարքումներառելերիտասարդներինառարկայական,շոշափելի

աջակցությանն ուղղված գործողությունները, ինչպիսին են, օրինակ,«ա

ջակցելորպեսզիերիտասարդներըիրենցունակություններինհամապա

տասխան աշխատանք գտնեն», կամ «hոգալ երիտասարդների հիմնա

րարկարիքները`կեցությանևսննդիապահովումը»:

Ֆոկուս-խմբային քննարկումներին մասնակցած երիտասարդական աշ-

խատողներիկողմիցհնչածնպատակներըչնայածորհիմնականումհա-

մընկնումէինվերոհիշյալնպատակներիհետ,սակայնիրենցմեջառավել

նյութական,շոշափելիևզգայականտարրերենպարունակում.

Աղյուսակ3.Երիտասարդականաշխատանքինպատակները̀ ուղղվածերիտասարդ-
ներին`ըստերիտասարդականաշխատողների

Երիտասարդական աշխատանքի նպատակները ուղղված երիտասարդների 
անձնային աճին` ըստ երիտասարդական աշխատողների.

l	 Նպաստել,	որպեսզի	երիտասարդները	ձեռք	բերեն	նոր	ընկերներ	և	սոցիալական	
կապիտալ,

l	 Աջակցել	երիտասարդներին`	մասնագիտությանը	համապատասխան	աշխատանք	
գտնել,

l	 Կազմակերպել	անվճար	կիրառական	և	նպատակային	դասընթացներ	(օրինակ,	
աշխատանքի	տեղավորվելու	նպատակով),

l	 Զարգացնել	երիտասարդների	անձնական	և	միջանձնային	հմտությունները,

l	Օգնել	երիտասարդներին	լինել	ավելի	ինքնավստահ,	հաստատակամ	և	անկախ:

Այսպիսով, կարող ենք առանձնացնել երիտասարդական աշխատանքի

հետևյալնպատակները`հիմնվածհետազոտությանմասնակիցներիկար-

ծիքներիվրա.
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1. Ստեղծելհնարավորություններերիտասարդներիհմտություններիձևա-

վորմանևզարգացմանհամար,

2. Ստեղծելարդյունավետմիջավայրերիտասարդներիինքնադրսևորման,

ինքնաճանաչման/ինքնաիրացմանևհասարակությանմեջինտեգրման

համար,

3. Ապահովել երիտասարդների կայուն ներգրավվածությունը և մասնակ-

ցությունըիրենցխնդիրների,այլերիտասարդներիխնդիրների,ինչպես

նաև հասարակության մեջառկաայլ կարևորխնդիրների հաղթահար-

մանգործում,

4. Ոչֆորմալկրթությանճանապարհովևտվյալկազմակերպությանկող-

մից իրականացվող ծրագրերում հնարավորություն տալ երիտասարդ-

ներինակտիվորեն մասնակցելու ծրագրերի մշակման, ղեկավարման և

իրականացմանփուլերին:Երիտասարդներինորոշումկայացնելուհնա-

րավորությունընձեռել,որպեսզիվերջիններսսովորենպատասխանատ-

վությունկրելիրենցորոշումներիհամար,

5. Ստեղծելնպաստավորկրթականմիջավայր(ֆորմալևոչֆորմալ),որի

շրջանակներումերիտասարդներըկսովորեն,թեինչպեսպետքէիրակա-

նացնելերիտասարդականաշխատանքներևփոխանցելայդգիտելիք-

ներըևհմտություններըերիտասարդականաշխատանքումանմիջական

մասնակցությունչունեցողերիտասարդներին,

6. Բարձրացնելերիտասարդներիսեփականգործունեությանարդյունավե-

տությունը`շնորհիվնրանցմոտսեփականընտրություննիկատարածե-

լուունակությանզարգացման,

7. Սովորեցնելերիտասարդներին,թեինչպեսպետքէընդլայնելիրենցգի-

տելիքներըևիրենցկյանքումհանդիպածխնդիրներըհասկանալուունա-

կությունները,

8. Սովորեցնել` ինչպեսկիրառելծառայություններըևտեղեկատվությունը

իրենց կյանքի վերաբերյալ տեղեկացված որոշումներ կայացնելու հա-

մար:
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Երիտասարդական աշխատանքի գործունեության հիմնական  
ուղղությունները և սուբյեկտները
Անդրադառնալովերիտասարդականաշխատանքիգործունեությանուղ-

ղություններին` հարկ է նշել, որ գործունեության բնույթը, կախված երի-

տասարդական կազմակերպության տեսակից, տարբերվում է: Հետա-

զոտության շրջանակներում, ըստ կազմակերպման ձևի, իրականացվել

է երիտասարդական կառույցների տիպաբանություն: Առանձնացվել են

հետևյալխմբերը`

1. ԵրիտասարդականՀԿ-ներ,հիմնադրամներ,Իրավաբանականանձանց

միություններ,

2. Պետականկառույցներինկիցգործողերիտասարդականհովանոցկազ-

մակերպություններ,

3. Քաղաքականկուսակցություններինկիցգործողերիտասարդականկա-

ռույցներ,

4. Կրթական հաստատություններին կից գործող կառույցներ, միավորում-

ներ,

5. Երիտասարդականակումբներ,խմբերևմիավորումներ,

6. Առաքելական եկեղեցուն և կրոնական կազմակերպություններին կից

գործողկառույցներ,

7. Միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագ-

րեր,

8. Մասնավորընկերություններիկողմիցֆինանսավորվողծրագրեր:

Սխեմատիկորեներիտասարդականաշխատանքիինստիտուտըկարելիէ

պատկերելհետևյալկերպ`
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Գծապատկեր2.Երիտասարդականաշխատանքիհամատեքստումգործողկա-
ռույցներըևհիմնականդերակատարները



ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Երիտասարդական աշխատանքով զբաղվող 
կազմակերպություններ, կառույցներ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

Երիտասար-
դական	ՀԿ-ներ,	
հիմնադրամներ,	

ԻԱՄ-ներ

Քաղաքականություն	մշակողներ Ֆինանսավորող	մարմիններ

Պետական	
կառույցներին	կից	
գործող	երիտասար-
դական	հովանոց	
կազմակերպու-

թյուններ

Քաղաքական	
կուսակցու-

թյուններին	կից	
գործող	երիտասար-
դական	կառույցներ

Կրթական	
հաստատություն-
ներին	կից	գործող	

կառույցներ,	
միավորումներ

Երիտասար	դական	
ակումբներ,	խմբեր	 
և	միավորումներ

Առաքելական	
եկեղեցուն	և	
կրոնական	

կազմակեր	պություն-
ներին	կից	գործող	

կառույցներ
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Անդրադառնանք խմբերին առանձին-առանձին: ՀՀ պետական երիտա-

սարդական քաղաքականության հայեցակարգում նշվում է, որ երիտա

սարդական հասարակական կազմակերպությունը` Հայաստանի Հան-

րապետությունում գրանցված հասարակականայն կազմակերպություն-

ներնեն, որոնք, համաձայն իրենց կանոնադրության, զբաղվում են երի-

տասարդությանհարցերովև/կամիրականացնումեներիտասարդական

աշխատանք13:

Ինչպես վկայում են հետազոտությանարդյունքները, երիտասարդական

աշխատանքովզբաղվողերիտասարդականՀԿ-ներինբնորոշենհետևյալ

առանձնահատկությունները.

1. ՇատքիչենայներիտասարդականՀԿ-ները,որոնքզբաղվումենմիայն

երիտասարդականաշխատանքով. հաճախֆինանսավորմանաղբյուր-

ներից կամ առանձին ծրագրային առանձնահատկություններից կախ-

ված̀երիտասարդականՀԿ-ներնիրականացնումենայլհիմնախնդիր-

ներիլուծմաննուղղվածգործողություններ,

2. Երիտասարդական ՀԿ-ների կողմից իրականացվող երիտասարդական

աշխատանքները,որպեսկանոն,կարճատևբնույթենկրում,հետևաբար

դժվարությամբենապահովումերիտասարդներիկայուններգրավվածու-

թյունը:

Հայաստանյան իրականության մեջ երիտասարդական աշխատանքի`

որպես մասնագիտության ընկալումը դժվարանում է` պայմանավորված

գործողերիտասարդականՀԿոլորտայինբազմազանությանհանգաման-

քով:Ընդ որում, ըստ գործունեությանառաջնային ոլորտի̀ երիտասար-

դական ՀԿ-ները (տվյալ դեպքում այն կազմակերպությունները, որոնց

գործունեությանառաջնայինոլորտըերիտասարդությանհիմնահարցերն

են)հարցվածներիհամախմբությանմեջկազմումեն19%,որոնցըստքա-

նակի`հաջորդումենիրավապաշտպանկազմակերպությունները`15.2%,

այնուհետևկրթականկազմակերպությունները`9.6%,ապա`մնացածը:14

13	 ՀՀ	երիտասարդական	պետական	քաղաքականության	հայեցակարգ,	էջ	3

14	 Երիտասարդական	կազմակերպությունների	քարտեզագրում,	ԵՈՒԻ,	էջ	21

http://www.erit.am/media/2016/06/1980.pdf
http://www.erit.am/media/2016/05/1109.pdf
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Աղյուսակ4.ԵրիտասարդականՀԿգործունեությանառաջնայինոլորտը

Պա տաս խան Քա նակ Տո կոս (%)

1 Ե	րի	տա	սար	դու	թյան		հիմ	նա	հար	ցեր 69 19.0

2 Մար	դո	ւ	ի	րա	վունք	ներ 55 15.2

3 Կր	թու	թյուն	և		գի	տու	թյուն 35 9.6

4 Հա	մայն	քային		զար	գա	ցում 32 8.8

5 Հաշ	ման	դա	մու	թյու	ն	ու	նե	ցող		մարդ	կանց		հիմ	նա	հար	ցեր 27 7.4

6 Մ	շա	կույթ 24 6.6

7 Ա	ռող	ջա	պա	հու	թյուն 21 5.8

8 Կա	նանց		հիմ	նա	հար	ցեր 18 5.0

9 Բ	նա	պահ	պա	նու	թյուն 11 3.0

10 Մաս	նա	գի	տա	կան		զար	գա	ցում	և	զ	բաղ	վա	ծու	թյուն 10 2.8

11 Ս	պորտ 7 1.9

12 Այլ 30 8.3

13 Ա	ռաջ	նայի	ն	ո	լորտ		չեն	ն	շել 24 6.6

Ըն դա մե նը 363 100

Ինչպեստեսնումենք,կազմակերպությունների19%-իմոտէառաջնային

ոլորտհամարվումերիտասարդականհիմնահարցերը,սակայնայսփաս-

տըերկակիէընկալվումդաշտումգործողերիտասարդականաշխատող-

ներիկողմից.

1. Առաջինխումբըգտնումէ,որայնքանէլէականչէ,թետվյալդեպքումինչ

գործունեություն է ծավալում երիտասարդական կազմակերպությունը:

Առավելկարևորէ,որկազմակերպությանգործունեություննուղղվածլի-

նիտվյալպահին,տվյալհամայնքումառկաառավելկարևորհիմնախն-

դիրներիլուծմանը,ևերկրորդը`եթետվյալգործունեությունըմաքսիմալ

ներգրավումէերիտասարդներինծրագրերիմշակմանևիրականացման

փուլում,ապաայդաշխատանքըկարողէհամարվելերիտասարդական

աշխատանք:

2. Երկրորդխումբըգտնումէ,որերիտասարդականաշխատանքըպետքէ

նախևառաջուղղվածլինիերիտասարդներիհիմնախնդիրներին.մնա-

ցածբոլորուղղություններըպետքէերկրորդականտեղզբաղեցնեն:
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Պետական կառույցներին կից գործող երիտասարդական կազմակեր

պություններգործումենկամկոնկրետպետականկառույցներիկազմում,

կամ հովանու ներքո/կից, ինչպես, օրինակ, երիտասարդական խորհր-

դարանը:Մարզպետարաններինկիցգործումեննաևերիտասարդական

վարչություններ,երիտասարդականխորհուրդներ:Սակայնինչպեսվկա-

յում են հետազոտությանարդյունքները,այս կառույցների` երիտասար-

դական աշխատանքի ոլորտում գործունեության արդյունավետությունը

շատ ցածր է: Հատկապես երբխոսքը գնում է մարզային կառույցների`

երիտասարդականխորհուրդներիկամվարչությանմասին:

Մարզայինկառույցներիգործունեությունըմարզայիներիտասարդական

աշխատողներիկողմիցքիչհավանությանէարժանանում,քանիորըստ

նրանց` մարզային կառույցները անմիջականորեն չեն աշխատում երի-

տասարդներիևնրանցխնդիրներիհետ:Այստեսանկյունիցհատկապես

մարզերումկարևորվումէքաղաքներինևգյուղերինկիցգործողերիտա-

սարդականխորհուրդներստեղծելուանհրաժեշտությունը:

Միաժամանակփորձագետներընշելեն,որայսօրՀայաստանումչկաորևէ

կառույց,որըմիավորումէերիտասարդականՀԿ-ներըևերիտասարդա-

կանխնդիրներնինչ-որձևովավելիլսելիէդարձնում:Հիմնականումդա

պայմանավորվածէնաևդաշտումհամագործակցությանպակասով:

Փորձագետներընշումեննաևդաշտիքաղաքականացմանգործոնը.

Մեջբերում5.Փորձագիտականհարցազրույցից

«Եթենայենքքաղաքապետարաններինկիցերիտասարդականխոր-

հուրդներին,կտեսնեք,որհիմնականումայնՀԿ-ներինախագահներն

են,որոնքունենկուսակցականառնչություններ»:

Քաղաքական կուսակցություններին կից գործող երիտասարդական

կառույցները,երիտասարդականթևերը

Քաղաքականկուսակցություններըապահովումեներիտասարդներիքա-

ղաքականևքաղաքացիականմասնակցությունը:Մասնավորապես,երի-

տասարդականթևերիհիմնականգործառույթներնեն.

l	Երիտասարդներիշրջանումկուսակցությանգաղափարների,ծրագրերի

քարոզչություն,
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l	Երիտասարդներիներգրավումկուսակցությանկազմումընտրողների

բազանհամալրելուհամար,

l	Ընտրարշավներիներիտասարդներիակտիվմասնակցության

ապահովում,

l	Կուսակցությանկադրայինռեզերվինախապատրաստում,

l	Ժողովրդավարականհասարակությանկայացմանգործում

երիտասարդներիակտիվմասնակցությանապահովում,

l	Հայրենասիրականգաղափարներիքարոզումերիտասարդների

շրջանում,

l	Առողջապրելակերպի,կրթությանևաշխատանքիքարոզումև

համապատասխանպայմաններիստեղծում:

Հատկանշականէ,որչնայածիրենցգործունեությաննպատակներովքա-

ղաքականկուսակցություններըևուսխորհուրդներըտարբերեն,սակայն

իրենց գործառնականառանձնահատկություններով շատ նման են: Եր-

կուսնէլիրենցբնույթովխիստհիերարխիկհամակարգեն,որտեղորոշում-

ներըսահմանվումևկայացվումենվերևից:Ինչպեսնշումեներիտասար-

դականաշխատողները,նմանատիպգործելաոճըշատքիչէնպաստում,

իսկորոշդեպքերումխոչընդոտումէկրթականհաստատություններումև

քաղաքական կուսակցություններում երիտասարդական աշխատանքի

արդյունավետիրականացմանը:

Կրթականհաստատություններումգործողուսանողականխորհուրդները,

ուսանողական գիտական ընկերությունները և այլ միավորումներ, երի-

տասարդների բավական մեծ ներգրավվածություն ունենալով հանդերձ,

երիտասարդական աշխատանքի իրականացման տեսանկյունից չեն

իրականացնում իրենց ողջպոտենցիալը:Մասնավորապես, ներկայումս

ուսանողներըմիայնմասնակցումենկրթականգործընթացներիկազմա-

կերպմանըկամներքինվարչարարականխնդիրներիլուծմանը,մինչդեռ,

ինչպեսնշումենհետազոտությանմասնակիցները,կարողեն`

l	Իրականացնելերիտասարդներիհիմնախնդիրներիլուծմաննուղղված

սեմինարներևմրցանակաբաշխություններ,

l	Տարածելժամանակակիցքաղաքացիականհասարակության

արժեքները,
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l	Նպաստելերիտասարդներիմոտառաջնորդությանհմտությունների

ձևավորմանըևայլն:

Երիտասարդականխմբերըորպեսկանոնչունենիրավականկարգավի-

ճակ, ձևավորվում են սպոնտան` որևէ գաղափարկամծրագիր իրակա-

նացնելունպատակով:Այսխմբերիուշադրությանկենտրոնումորպեսկա-

նոներիտասարդներիշահերիպաշտպանություննէկամպայքարըանար-

դարությանդրսևորումներիդեմ:

Բավական ակտիվ գործունեություն են ծավալում առաքելական եկեղե-

ցունկիցգործողերիտասարդականկառույցները,որոնցհիմնականգոր-

ծառույթներնեն.

l	Քրիստոնեականարժեքներիքարոզումը,

l	Ազգայինևմշակութայինարժեքներիքարոզումը,

l	Աջակցությունըխոցելիխմբերինևորոշակիսոցիալականխնդիրներ

ունեցողերիտասարդներին,

l	Հայոցպատմության,հայոցլեզվիդասավանդումևքարոզում:

Առաքելականեկեղեցունկիցերիտասարդականթեմերիներկայացուցիչ-

ներըԳյումրիումևԵրևանումփաստումեն,որվերջինտարիներինառա-

վելնկատելիէդառնումիրենցգործունեությանարդյունքը,քանիորայն

երիտասարդները,ումհետիրենքաշխատումեն,սկսումենկարևորելազ-

գայինարժեքները,եկեղեցականևազգայինտոները,առավելկատարե-

լագործելենմիջանձնայինշփմանհմտությունները:

Գծապատկեր2-ումներկայացվածենոլորտումգործողկառույցներըերի-

տասարդականաշխատանքիհամատեքստում,ինչպեսնաևայդկառույց-

ներիևդերակատարներիմիջևառկակապերիկառուցվածքըևբնույթը:

Ըստհետազոտությանմասնակիցների`ներկայումսգործողկառույցների

արդյունավետհամագործակցությանդեպքումերիտասարդականաշխա-

տողների համար պատասխանատու առանձին կառույց ներդնելու ան-

հրաժեշտություն չի լինի: Իսկ եթե, այնուամենայնիվ, նմանանհրաժեշ-

տությունառաջանա,նորկառույցըպետքէկապողօղակհանդիսանամի

կողմիցդաշտումարդենգործողերիտասարդականաշխատանքովզբաղ-

վողկազմակերպությունների,մյուսկողմից`քաղաքականությունմշակող-

ներիևֆինանսավորողկառույցներիմիջև:
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Ըստ փորձագետների̀  երիտասարդական կազմակերպությունները գոր-

ծունեությանբավականինմեծընդգրկումունեն,սակայնպետականֆի-

նանսավորմանբացակայության,դոնորկազմակերպություններիկարճա-

ժամկետևնախապեսորոշվածնպատակովկիրառվողֆինանսավորման

պայմաններումիրացվումէդրամիհատվածը,ևազդեցությունըկարճա-

ժամկետէ:Ոլորտիբոլորներկայացուցիչներըմիաձայննշումեն,որկա-

րիքկաերիտասարդականաշխատանքիգործունեությանհամակարգման

ևընդհանրացման,որպեսզիերիտասարդականաշխատանքներըՀՀ-ում

իրականացվեն պլանավորված, թափանցիկ և ծառայեն նույն նպատա-

կին:

Երիտասարդական աշխատանքի իրականացման  
մեխանիզմները ՀՀ-ում
Հետազոտությանարդյունքներըցույցտվեցին,որերիտասարդականաշ-

խատանքներըՀՀ-ումիրականացվումենհիմնականումդասընթացների,

սեմինարների, հանդիպումների, քննարկումների, խորհրդատվության,

համաժողովներիևգիտաժողովներիկազմակերպմանտեսքով,ինչըհաս-

տատվում է նաև Երիտասարդական կազմակերպությունների քարտե-

զագրման հետազոտության15 արդյունքներում, երբ խոսքը գնում է երի-

տասարդական ՀԿ-ների իրականացրած հիմնական գործողությունների

մասին:

15	 Երիտասարդական	կազմակերպությունների	քարտեզագրում	և	պետության	
կողմից	ֆինանսավորվող	երիտասարդական	դրամաշնորհային	ծրագրերի	
արդյունավետության	գնահատում,	ԵՈՒԻ	2015,	էջ	22

http://www.erit.am/media/2016/05/1109.pdf
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Գծապատկեր3.ԵրիտասարդականՀԿ-ներիիրականացրածհիմնականգործողու-
թյունները

Համաձայն հետազոտության արդյունքների` երիտասարդական աշխա-

տանքիգործունեությունըծավալվումէհետևյալձևաչափերով`

l	Կարճաժամկետևերկարաժամկետդասընթացներ`ուղղված

երիտասարդներիանձնականևմասնագիտականգիտելիքներիև

հմտություններիզարգացմանը,

l	Հանդիպումների,միջոցառումներիկազմակերպում,

l	Տեղեկատվականգործունեություն`տեղեկատվականթերթիկների

տարածում,տեղեկատվությանևնյութերիտարածումհամացանցումև

ԶԼՄ-ներով,

l	Խորհրդատվականգործունեություն,որըենթադրումէաջակցություն

երիտասարդներինիրենցխնդիրներիլուծմանճանապարհին:

Փորձագետներընշումեն,որերիտասարդականոլորտումառկաէտեղե-

կատվությանտարածմանխնդիր,ինչըհաճախսահմանափակումէիրենց

աշխատանքիկատարումը:«ԿանՀԿներիfacebookյանէջերը,ինֆորմա

ցիանտարածվումէմիքանիտեղերում:Համակարգելուկարիքկա,նաև

գտնելուճիշտձևըայդինֆորմացիանհասցնելուտեղ»,փորձագիտական
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հարցազրույցից մեջբերում:Երիտասարդականուսումնասիրությունների

ինստիտուտի`ՀԿ-ներիհետաշխատանքայինհանդիպումներիժամանակ

բազմիցսհնչելէկարծիք,որ,մասնավորապես,ՀԿգործունեությանդաշ-

տումառկա էանտեղյակություն միմյանցից, ինչիարդյունքում տարբեր

ՀԿ-ներ կարող են միաժամանակ նմանատիպ ծրագրեր իրականացնել,

այնինչ ըստփորձագետների` համագործակցության հնարավորությունը

կարողէրավելիձեռնտուլինել:ԸստՀԿներկայացուցիչների̀ արդյունա-

վետկլիներ ունենալաշխատանքների տեսանելիությունապահովող մի-

ջոց,ինչըթույլկտարՀԿ-ներինիրենցաշխատանքըավելիպլանավորված

իրականացնելևհամագործակցությունհաստատելմիմյանց,պետական

կառույցների հետ:Որպես նման միջոց` ՀԿ-ների կողմիցառաջարկվեց,

օրինակ,էլեկտրոնայինեռամսյակայինթերթ,որտեղներկայացվածկլի-

ներ ՀԿ-ների պլանավորած աշխատանքը, համագործակցության ամե-

նամյա ֆորումներ, որտեղ կազմակերպությունները հնարավորություն

կունենային ներկայացնել իրենցաշխատանքները, իրականացնել փոր-

ձիփոխանակում,միընդհանուրհարթակ,որտեղերիտասարդականաշ-

խատանքիդաշտումկատարվողաշխատանքներըկլինեինհասանելիու

թափանցիկ:

Ոլորտում տարվող երիտասարդական աշխատանքների  
թիրախային խումբը
Ըստ փորձագետների գնահատականների, ինչը նաև հաստատվեց խմ-

բայինքննարկումներիընթացքում,երիտասարդականաշխատանքներում

ներգրավված են հիմնականում քաղաքաբնակ, մասնագիտական կրթու-

թյունստացողկամստացածերիտասարդներ,ումտարիքըչիգերազան-

ցում25-ը:Հետաքրքիրէնաև,որմասնագետներիգնահատմամբՀՀ-ում

երիտասարդականաշխատանքներինմասնակցումենավելիշատաղջիկ-

ները,քանտղաները:

Կարելիէեզրակացնել,որորոշխմբերավելիքիչեններգրավվածերիտա-

սարդականաշխատանքում,քանմյուսները.

l	Գյուղականհամայնքներիևմարզայինքաղաքների

երիտասարդությունըավելիքիչէներգրավվածծրագրերում,
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l	25-30տարեկաներիտասարդները,

l	Մասնագիտականկրթությունչունեցողերիտասարդները,

l	Ծրագրերումմասնակցածաղջիկներիևտղաներիհարաբերակցությունը

մոտավորապես60/40է:

Եթե խոսենք երիտասարդական աշխատանքներին երիտասարդների

ներգրավվածության, դրդապատճառների մասին, հատկանշական է, որ

խմբայինքննարկումներիցմեկիմասնակիցներըկարևորելենգյուղական

երիտասարդներիանտարբերության հարցը, ինչըդրսևորվում էնրանով,

որ գյուղական համայնքում երիտասարդները հետաքրքրված չեն կազմա-

կերպվողմիջոցառումներովևներգրավվելուցանկությունչենհայտնում

Մեջբերում6.Խմբայինքննարկումից

«Գնալովմեծանումէերիտասարդներիանտարբերությունըցանկա-

ցածհիմնախնդրիշուրջ.ևհատկապեսառկաանարդարությունների

հանդեպնրանցայդանտարբերություննէերբեմնմտահոգիչ,ևքանի

որերիտասարդությունըհիմնականումմերապագայիերաշխավորն

է, շատ ուշադիրպետք է լինել հատկապեսայդ հարցում, որպեսզի

նրանք զգայուն լինեն հասարակությունում առկաանարդարության

վերացմաննկատմամբ»:

Երիտասարդները նաև նշեցին, որ անցկացվող ծրագրերը անընդհատ

կրկնվում են և նորություն չեն ներկայացնում,այդպատճառով երիտա-

սարդներիհետաքրքրությունըհետզհետենվազում է:Կոնկրետծրագրե-

րին կամ միջոցառումներին մասնակցության իրենց շարժառիթը համա-

րումենգիտելիքներիձեռբերումնուփորձը:

Հետազոտության ժամանակ իրականցված խմբային քննարկումներին

մասնակցելենտվյալհամայնքումիրականացվողերիտասարդականաշ-

խատանքներում ներգրավված երիտասարդները: Որոշ դեպքերում խմ-

բային քննարկումներում երիտասարդներըավելի շուտներկայանում են

ոչթեորպեսերիտասարդականաշխատող,այլորպեսորևէծրագրիշա-

հառու,երիտասարդ,այնդեպքումերբհարցըհնչումէրկոնկրետիրենց`

որպես երիտասարդական աշխատողի կարիքներին ուղղված, երիտա-

սարդներըհարցինտալիսէինմիջնորդավորվածպատասխաններ`խոսե-

լովհամայնքիընդհանուրերիտասարդությանկարիքներիմասին:
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ՄԱՍ II.Երիտասարդ աշխատողի  
ներկայիս կարգավիճակն  
ու գործունեությունը

Երիտասարդական աշխատողի կերպարի տարրերը
Հետազոտությանմասնակիցներիխոսքումնկատվումէրերիտասարդա-

կանաշխատողիկերպարիշրջանակներիկոնկրետացման,սահմանման

հակում:Ըստմասնակիցներիցոմանցդիրքորոշման`երիտասարդական

աշխատողըպետք է լինիվճարովիհաստիքով, կոնկրետգործընթացնե-

րումներգրավվածաշխատակից:Այդկերպշահագրգիռկողմերըցանկա-

նումեներաշխավորելերիտասարդականաշխատողիմինիմալծախսերի

ապահովումըևմարդունֆինանսականհողիվրակապելովերիտասար-

դականաշխատանքիինստիտուտին`ապահովելկայունև շարունակա-

կան աշխատանք երիտասարդների հետ և նրանց խնդիրների ուղղու-

թյամբ: Այնպայմաններում, երբ Հայաստանում բնակչության շրջանում

լայնտարածումչիգտնումկամավորությանինքնակամհակվածությունը,

ինչըդրսևորվումէ,օրինակ,փողոցներիշարունակականաղտոտմաներ-

ևույթով,այսպահիներիտասարդաշխատողինմինիմալաշխատավար-

ձովապահովելըկարողէնպաստելինստիտուտիկայացմանըևինստի-

տուտին բնորոշարժեքներիարմատացմանը մեր հասարակության մեջ:

Ըստմերհետազոտությանֆոկուս-խմբայինքննարկումներիմասնակից-

ների`իրենցիցշատերըսկսելեներիտասարդականաշխատանքովզբաղ-

վելերիտասարդականկազմակերպությանկողմիցորևէդասընթացիմաս-

նակցելուարդյունքում:Մերհասարակությունումդեռևսթույլհիմքերիվրա

էկամավորությունը,այնուամենայնիվ,վերոնշյալիցնկատումենք,որսո-

ցիալականաշխատանքներումներգրավումը,ինչպիսինէ,օրինակ,երի-

տասարդականաշխատանքը,գրավումէերիտասարդներին,ևայդպիսով,

երիտասարդականաշխատանքի ինստիտուտի շարունակական գործու-

նեությանշնորհիվհնարավորէաստիճանաբարսերմանելՀՀերիտասար-



36|      |

դության մեջ երիտասարդական աշխատանքի ուղենիշերը` այդպիսով,

ապահովելովերիտասարդականաշխատողներիխմբերումկամավորնե-

րիառկայությունը:

Այժմանդրադառնանքհետազոտությանմասնակիցներիպատկերացում-

ներիներիտասարդականաշխատողիկերպարի,գործունեությանվերա-

բերյալ:Թվում է, թե երիտասարդականաշխատողին բնորոշ որակներն

առանձնապես չպետք էտարբերվենայլ աշխատանքային միջավայրե-

րումգործողոչֆորմալկանոններից,սակայնհետազոտությանարդյունք-

ներըցույցտվեցին,որայդորակներնիրենցբնույթովառանձնահատուկ

են,օրինակ`

Մեջբերում7.Առանցքայինտեղեկատուիհետհարցազրույցից

«Արդյունավետերիտասարդականաշխատողլինելուհամարանհրա-

ժեշտ է երեք բան. լավ լսելու ունակություն, լավհումորի զգացում և

անսահմանհամբերություն»:

Կախված երիտասարդական դաշտում գործող կազմակերպություննե-

րիոլորտայինբազմազանությունից`տարբերեննաևառաջադրվողան-

ձնային և մասնագիտական պահանջները, այնուամենայնիվ, կան նաև

հիմնականնմանություններ:Երիտասարդներիմոտշփվելուունակության

առկայությունըառանցքայինենհամարումբոլորճյուղերում:

Չնայածհետազոտությանմասնակիցներիկողմիցհնչածսահմանումնե-

րիբազմազանությանը`կարելիէառանձնացնելհետևյալուղղությունները,

որոնք, ըստնրանց,առավել բնութագրում են երիտասարդականաշխա-

տողին:Առավելհաճախհնչածպատասխաններիմեջկարելիէառանձ-

նացնել` «Երիտասարական աշխատողները չպետք է միայն աշխատեն

խնդիրներունեցողերիտասարդներիհետ,նրանքպետքէուղղորդենև

աջակցեն բոլոր երիտասարդներին, որպեսզի վերջիններս կարողանան

բացահայտելիրենցներուժը»:

Այսկերպոլորտիներկայացուցիչներըբարձրացնումենմիկարևորհարց`

արդյոքԵրիտասարդականաշխատողըպե՞տքէաշխատիայներիտա-

սարդներիհետ,ովքերիրենցդիմել են, նրանցհետ,ովքերունենհայտ-

նաբերվածխնդիրներ,երիտասարդականաշխատողըևինքըպետքէու-

սումնասիրիերիտասարդներիկարիքներըևարձագանքի`ըստայդկա-
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րիքների:Այսհարցըիրականումպահանջումէինչպեսերիտասարդական

աշխատողիմասնագիտականպատրաստվածություն,անձնականպատ-

րաստակամություն,այնպեսէլֆինանսականմիջոցներ,որոնքկարողեն

լուծվել երիտասարդականաշխատանքի ռեսուրսների ինստիտուցիոնալ

մակարդակումօպտիմալբաշխմանմիջոցով:

«Երիտասարդականաշխատողներըպետքէխթանեներիտասարդների

ակտիվմասնակցությունըտեղականմակարդակում,համայնքներումըն

թացողիրադարձություններին»,ոչպակաստարածվածկարծիքըենթադ-

րումէերիտասարդականաշխատողիիրազեկվածությունհամայնքային

գործընթացներից ու իրադարձություններից և դրանցում երիտասարդի

դերի ու շահերի մասին համակարգված մոտեցման առկայություն, ինչը

կարող է ապահովվել ինչպես տեղեկատվությամբ միջինստիտուցիոնալ

փոխանակմանմիջոցով,այնպեսէլկոնկրետերիտասարդականաշխա-

տողի`ոլորտումորոշակիժամանակգործելուփաստով:

Հաջորդառավել հաճախհնչածտեսակետն է. «Երիտասարդականաշ-

խատանքըպետք է որոշակի գործիքներտրամադրի երիտասարդներին

աշխատաշուկամուտքգործելուհամար,սակայնչպետքէսահմանափակ-

վիմիայնայդգործառույթով»:Այսինքն`երիտասարդի`աշխատաշուկա

մուտք գործելու համարորոշակիգործիքներիառկայությունը կարևոր է,

սակայներիտասարդականաշխատողը չպետքէսահմանափակվիերի-

տասարդներիաշխատանքայինգործունեությամբմիայն:Խոսքըգնումէ

ներկայումս երիտասարդական ոլորտում երիտասարդականաշխատող-

ներիկողմիցտարվողաշխատանքներիընդլայնմանմասին:

Հետազոտությանմասնակիցներիշրջանումտարածվածէեղելնաևայն

տեսակետը,որ«Երիտասարդականաշխատանքըոչֆորմալկրթության

սեկտորներիցմեկնէ,որիհիմնականգործառնականուղղություններնեն

երիտասարդներիինքնուրույնությունը, մասնակցությունըևներգրավվա-

ծությունը»:Երիտասարդականաշխատանքնասոցացնելոչֆորմալկր-

թության հետ շատ նեղացնում է ինստիտուտի նշանակությունը: Կարող

ենք եզրակացնել, որ երիտասարդական աշխատանքը` որպես գործող

ինստիտուտ, որի բուն նշանակությունն է հասարակության մեջ երիտա-

սարդությանսեգմենտիառողջգործառնությանապահովումըհանուներկ-

րի բարեկեցության, հետազոտության մասնակիցների` ներկայիս որոշ
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երիտասարդական աշխատողների, քաղաքականություն մշակողների և

այլանձանցմիմասիպատկերացումներումգոյությունչունի:Ինստիտու-

տի կայացման համար անհրաժեշտ է երիտասարդական աշխատանքի

վերաբերյալամբողջականպատկերացման ձևավորում` ոլորտում ներգ-

րավվածկառույցների,մասնակիցներիշրջանում:

Երիտասարդական աշխատողի անձնական և  
մասնագիտական որակները
Եթեանձնայինորակներիհետկապվածերիտասարդականաշխատող-

ները հիմնականում համակարծիք են, ապա որոշակի տարբերություն-

ներկանմասնագիտականորակներիհետկապված,որոնքնախևառաջ

պայմանավորվածենոլորտայինտարբերություններով:

Աղյուսակ5.Երիտասարդականաշխատողիններկայացվողպահանջներ

Անձ նային որակ ներ Մաս նա գի տա կան որակ ներ

Հար	գա	լից	վե	րա	բեր	մունք	մյուս	նե	րի	
նկատ	մամբ

Ե	րի	տա	սարդ	նե	րի		հե	տ	աշ	խա	տե	լու		գի	տե-
լիք	և		փոր	ձա	ռու	թյուն, և	այդ		գի	տե	լիք	նե	րը	
ին	պաստ	ծ	րագ	րի	իրա	կա	նաց	ման	օգ	տա-
գոր	ծե	լու	հմ	տու	թյուն	ներ	

Հա	ղոր	դակց	ման,	խմ	բում	աշ	խա	տե	լու	հմ-
տու	թյուն	ներ

Ձեռք	բեր	ված	ակա	դե	միական	և	ոչ	ակա-
դե	միական	գի	տե	լիք	նե	րը	ի	նպաստ	երի-
տաս	րա	դա	կան	աշ	խա	տան	քի		կի	րա	ռե	լու	
հմ	տու	թյուն

Լավ	լսե	լու	ու	նա	կու	թյուն/	ակ	տիվ	լսե	լու	
տեխ	նի	կա

Ծ	րագ	րի	մշակ	ման	հմ	տու	թյուն	ներ

Համ	բե	րու	թյուն ՏՀՏ	կի	րառ	ման	բա	զային	հմ	տու	թյուն	ներ

Ազն	վու	թյուն Ղե	կա	վար	ման	հմ	տու	թյուն	ներ

Պա	տաս	խա	նատ	վու	թյան	զգա	ցում Ե	րի	տա	սար	դա	կան		քա	ղա	քա	կա	նու	թյա	ն	
ի	մա	ցու	թյուն/	փո	փո	խու	թյուն	նե	րի	հետ	ևող

Մյուս	նե	րի	հան	դեպ	ոչ	քն	նա	դա	տա	կան	
մո	տե	ցում

Ինք	նագ	նա	հատ	ման	և	մո	նի	թո	րին	գի	իրա-
կա	նաց	ման	հմ	տու	թյուն	ներ

Ն	պա	տա	կաս	լա	ցու	թյուն Դա	սա	վանդ	ման	հմ	տու	թյուն	ներ

Մար	տահ	րա	վեր	նե	րին	դի	մա	կայե	լու	ու	նա-
կու	թյուն/	ճգ	նա	ժա	մային	իրա	վի	ճակ	նե	րում	
կողմ	նո	րո	շում

Ա	ռան	ձին	ոլորտ	նե	րի	իմա	ցու	թյուն`	ըստ	
այն	ոլորտ	նե	րի,	որոն	ցում	ներգ	րավ	ված	են

Օգ	նե	լու,	աջակ	ցե	լու	պատ	րաս	տա	կա	մու-
թյուն

Ծ	րագ	րի	քայ	լե	րի	հա	ջոր	դա	կա	նու	թյան	
պահ	պա	նում,	ժա	մա	նա	կի	կա	ռա	վար	ման	
հմ	տու	թյուն	ներ
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Ի	րա	վի	ճա	կին	ճիշտ	ար	ձա	գան	քե	լու	հմ-
տու	թյուն,	առ	կա	խն	դիր	նե	րի	տրա	մա	բա-
նա	կան	տար	բե	րակ	ման	կա	րո	ղու	թյուն

Բա	նակ	ցու	թյուն	ներ	վա	րե	լու	հմ	տու	թյուն-
ներ

Ճ	կու	նու	թյուն

Հու	մո	րի	զգա	ցում

Ա	ռաջ	նոր	դու	թյան	ջիղ

Այսհմտություններիցշատերը,ինչպիսինեն`հաղորդակցմանևխմբում

աշխատելու հմտությունները, շատ են կարևորվում գործատուների կող-

մից,մինչդեռայնպիսիանձնայինևսոցիալականորակներ,ինչպիսինեն`

ինքնաճանաչողությունը,խնդիրներ լուծելուունակությունըևբանակցու-

թյուններվարելուունակությունըմեծացնումեներիտասարդների`հասուն

կյանքհաջողականցումկատարելուհավանականությունը:

Երիտասարդականաշխատողներըպետքէհետևեննաևմիշարքէթիկա-

կաննորմերի,որոնցիցհետազոտությանմասնակիցներըառանձնացրե-

ցինհետևյալները`

l	հավասարը-հավասարինմոտեցում`երիտասարդականաշխատողները

պետքէերիտասարդներիհետաշխատենորպեսհավասարիհետ,այլ

ոչթեորպեսենթակա,առավելխոցելի,

l	գաղտնիությանպահպանում`երիտասարդականաշխատողներըպետք

էերաշխավորեներիտասարդներիցստացվածտեղեկատվության

գաղտնիությունը,

l	անհատականմոտեցում`երիտասարդականաշխատողները,

աշխատելովերիտասարդներիհետ,նախևառաջպետքէտեղյակ

լինենյուրաքանչյուրերիտասարդիիրականկարիքներից,խնդիրներից

ևաշխատեննրանցհետ`հաշվիառվելովայդխնդիրները`նպատակ

ունենալովլուծելդրանք:

Երիտասարդական աշխատողի կարգավիճակը
Հետազոտությանըմասնակցածերիտասարդականաշխատողներընշում

են,որտեղեկատվությանտարածման,աշխատանքիընդունմանորևէըն-

թացակարգ գոյություն չունի: Երիտասարդ աշխատողի գործունեությու-

նըհետազոտությանմասնակիցներիկողմիցընկալվումէորպեսաշխա-

տանք`թեկուզևմինիմալաշխատավարձով:Հավանաբար,մասնակիցնե-
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րիկարծիքով,այսկերպկարողէապահովվելերիտասարդներիհետկա-

յունուշարունակականաշխատանքը:

Երիտասարդական աշխատանքով զբաղվող կազմակերպությունները

երիտասարդական աշխատողներին ներգրավում են աշխատանքի կամ

անդամագրությանմիջոցով:Ստորևբերվածգծապատկերումներկայաց-

ված են, թեաշխատանքիտեղավորման կամանդամագրության մասին

տեղեկատվության տարածման ինչպիսի աղբյուրներ և ընթացակարգեր

են կիրառվում ներկայումս երիտասարդական աշխատանքով զբաղվող

կազմակերպություններում.

Աղյուսակ6.Երիտասարդականտեղեկատվությանտարածումը` 
ըստկազմակերպությունների

ԵԿ-նե րի` երի տա սարդ նե րին ուղղ ված տե ղե կատ վու թյան  
տա րած ման մե խա նիզմ նե րը 

Ե	րի	տա	սար	դա	կան	հա	սա	րա	կա	կան	կազ-
մա	կեր	պու	թյուն	ներ

1.	 Անձ	նա	կան	կա	պեր,	ծա	նո	թու	թյուն	ներ

2.	 	Հան	դի	պում	նե	րի	և	մի	ջո	ցա	ռում	նե	րի	
ըն	թաց	քում

3.	 	Հայ	տա	րա	րու	թյուն	ներ	կր	թա	կան	հաս-
տա	տու	թյուն	նե	րում

4.	 	Հայ	տա	րա	րու	թյուն	ներ	մաս	նա	վոր	և	
պե	տա	կան	ըն	կե	րու	թյուն	նե	րում

5.	 	Հա	մա	ցանց,	սո	ցիալա	կան	ցանց

6.	 ԶԼՄ-ներ

Պե	տա	կան	կա	ռույց	նե	րին	կից	գոր	ծող	երի-
տա	սար	դա	կան	կազ	մա	կեր	պու	թյուն	ներ

1.	 Պաշ	տո	նա	կան	հայ	տա	րա	րու	թյուն	նե	րի	
տա	րա	ծում	պե	տա	կան	կա	ռույց	նե	րի	
կայ	քէ	ջե	րում	և	հա	մա	ցան	ցում,	սո-
ցիալա	կան	ցան	ցե	րում

2.	 	Պաշ	տո	նա	կան	հայ	տա	րա	րու	թյուն	նե	րի	
տա	րա	ծում	պե	տա	կան	կա	ռույց	նե	րում

3.	 	Հան	դի	պում	նե	րի	և	մի	ջո	ցա	ռում	նե	րի	
ըն	թաց	քում

4.	 	Հայ	տա	րա	րու	թյուն	ներ	կր	թա	կան	հաս-
տա	տու	թյուն	նե	րում

5.	 ԶԼՄ-ներ
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Քա	ղա	քա	կան	կու	սակ	ցու	թյուն	նե	րին	կից	
գոր	ծող	երի	տա	սար	դա	կան	կազ	մա	կեր	պու-
թյուն	ներ

1.	 Աշ	խա	տանք	երի	տա	սարդ	նե	րի	հետ	հա-
մայնք	նե	րում,	ՏԻՄ	-ե	րում

2.	 	Պաշ	տո	նա	կան	հայ	տա	րա	րու	թյուն	նե	րի	
տա	րա	ծում	պե	տա	կան	կա	ռույց	նե	րի	
կայ	քէ	ջե	րում	և	հա	մա	ցան	ցում,	սո-
ցիալա	կան	ցան	ցե	րում

3.	 	Հան	դի	պում	նե	րի	և	մի	ջո	ցա	ռում	նե	րի	
ըն	թաց	քում

4.	 	Հայ	տա	րա	րու	թյուն	ներ	կր	թա	կան	հաս-
տա	տու	թյուն	նե	րում

5.	 ԶԼՄ-ներ

Կր	թա	կան	կա	ռույց	նե	րին	կից	գոր	ծող	երի-
տա	սար	դա	կան	կազ	մա	կեր	պու	թյուն	ներ`	
Ու	ԽԸ,	Ու	ԳԸ

1.	 Հան	դի	պում	ներ,	սե	մի	նար	ներ	

2.	 Անձ	նա	կան	կա	պեր,	ծա	նո	թու	թյուն	ներ

3.	 	Հայ	տա	րա	րու	թյուն	ներ	կր	թա	կան	հաս-
տա	տու	թյուն	նե	րում

Ա	ռա	քե	լա	կան	եկե	ղե	ցուն	կից	գոր	ծող	երի-
տա	սար	դա	կան	կազ	մա	կեր	պու	թյուն	ներ

1.	 Կ	րո	նա	կան	տո	նե	րի	հետ	կապ	ված	
զանգ	վա	ծային	մի	ջո	ցա	ռում	ներ

2.	 	Հա	մայն	քային	աշ	խա	տանք,	քա	րոզ	չու-
թյուն	

3.	 Բա	րե	գոր	ծա	կան	մի	ջո	ցա	ռում	նե	րի	ժա-
մա	նակ	քա	րոզ	չու	թյուն



Երիտասարդական աշխատողի գործառույթները
Ըստփորձագետների`բոլորգործողություններումերիտասարդականաշ-

խատողներըպետքէխրախուսենևօգնեներիտասարդներինորոշումներ

կայացնելևպատասխանատվությունկրելկայացրածորոշմանհամար:

Խմբայինքննարկումներիմասնակիցներիկարծիքովերիտասարդական

աշխատանքընաևհնարավորությունէտալիսներգրավելևորոշակիգոր-

ծողություններ իրականացնել հանրության ավելի լայն շրջանակներում,

համայնքում`աջակցելովևփորձելովլուծելայնխնդիրները,որոնքիրենք

ի վիճակի են լուծել: Երիտասարդական աշխատողները առանցքային

դերենխաղումայնհարցում,որերիտասարդներըձայնիիրավունքունե-

նանիրենցհամայնքներումևմասնակցենայնորոշումներիկայացմանը,

որոնքառնչվումենիրենցհետ:Վստահությանևհարգանքիվրահիմնված

մասնագիտականկապերիևերիտասարդներիկյանքիիրողությունըհաս-

կանալումիջոցովերիտասարդականաշխատողներըխրախուսումևմար-

տահրավերեննետումերիտասարդներին`մտածելուայնմասին,թեինչի



42|      |

ենուզումհասնել,մտածելսեփականվարքագծիմասինևեզրակացնել`

արդյոքայնընտրությունը,որնրանքարելեն,կօգնի՞հասնելուզածար-

դյունքին:Նրանքօգնումեներիտասարդներինաշխատելմյուսներիհետ:

ՏարբերերիտասարդականՀԿ-ներիհետհամագործակցողուսանողները

կարծումեն,որերիտասարդականաշխատանքիհիմնականգործառույ-

թը երիտասարդների ժամանցի կազմակերպումն է: «Հիմնականում աշ-

խատանքներպետքէիրականացնենդրսից,մենքմերուժերովմնացածը

կկարողանանքկազմակերպերպելմերհամայնքում:Գյուղումունենքերի-

տասարդներ,ովքերմիշտկազմակերպումենուգրեթեբոլորմիջոցառում-

ները,որէստեղտեղիենունեում,իրենքենիրականացնում,բայցմենքկա-

րիքունենք,որդրսիցգանմարդիկուկոորդինացնենայդամենը,նորգա-

ղափարներովհանդեսգան»-,ֆոկուս-խմբայինքննարկմանմասնակից:

Երիտասարդականաշխատողների կողմից իրականացվող գործառույթ-

ների տարբերությունը հիմնականում պայմանավորված է երիտասար-

դականկազմակերպությանկամկոնկրետծրագրիիրականացմանոլոր-

տայինառանձնահատկություններով:Սակայնհաշվիառնելովայնհան-

գամանքը,որ,անկախուղղվածությունից,ծրագրիիրագործումըհիմնա-

կանումնույնփուլերովէանցնում(ծրագրինախագծում,կազմակերպում,

իրագործում,ամփոփում/գնահատում), երիտասարդական ՀԿ-ների գոր-

ծառույթները ունեն բազմաթիվ նմանություններ: Մասնավորապես փոր-

ձագետներից մեկը կարևորել է երիտասարդականաշխատողների հետ-

ևյալգործառույթները.

Մեջբերում8.Փորձագիտականհարցազրույցից

«Կարողէլինելկազմակերպիչ,ուղղորդողիդերում,ուսուցանողիդե-

րում:Երիտասարդականաշխատանքըընդարձակհասկացությունէ:

Երիտասարդականաշխատողիցպահանջվումէհասկանալերիտա-

սարդների վարքագիծը, ուսումնասիրել, բացահայտել երիտասարդ-

ների կարիքները և ստեղծել բաց դաշտ` ազատ շփվելու, «ինչու՞»

հարցերըտալու»:

Փորձագետները կարևորել են նաև երիտասարդականաշխատողի` պե-

տականմարմիններիևերիտասարդներիմիջևկապիապահովմանգոր-

ծառույթը.
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Մեջբերում9.Փորձագիտականհարցազրույցից

«Երիտասարդական աշխատողը ուղղորդում է, սահմանում է
ստանդարտներ, ապահովում է աջակցություն, ապահովում է կապ

պետական մարմինների ու անհատների միջև: Ոլորտները տարբեր

են,ևդրահետկապված`փոփոխվումենգործառույթները:Հենցդաէլ

դժվարացնումէտալկոնկրետսահմանումը»:

Երիտասարդականաշխատողներիկողմիցկարևորվել ենմիջանձնային

շփման ապահովման և ինքնարտահայտման բարենպաստ միջավայրի

ստեղծմանգործառույթները:

Մեջբերում10.Փորձագիտականհարցազրույցից

«Այսպահիդրությամբեսկասեի,որերիտասարդականաշխատո-
ղըերիտասարդներիարտահայտվելուկարիքնէբավարարում,շատ
լայն,տարբերթեմաներով`մարդուիրավունքներ,էկոլոգիա,միջմշա-

կութային, այսինքն` տարբեր հարցերի շուրջ երիտասարդների ար-

տահայտվելուկարիքնէ,շփվելուկարիքնէ…շատերիտասարդներ

այսօրունենշփմանմեծկարիքևչունենհամապատասխանտեղեր,

հետևաբար երիտասարդականաշխատանքը միտված է իրենց հա-

մարայդշփմանտեղերըապահովելուն,երկրորդգործառույթըքաղա-

քացիականկրթություննէ:»

Հատկանշական է, որերիտասարդականաշխատողների գործառույթները

տարբերվումեննաևըստմարզերի:Այսպեսօրինակ`մայրաքաղաքիցհեռու

գտնվողմարզերումերիտասարդականաշխատողներիհամարերիտասար-

դականաշխատանքիառաջնայինգործառույթներիցմեկըժամանցիկազմա-

կերպումնէ:Երիտասարդներըհամակարծիքեն,որ`

Մեջբերում11.ՖԽքննարկումից,Սյունիք

«...Երիտասարդական աշխատանքի հիմնական գործառույթը ժա-

մանցի կազմակերպումն է: Նաև պետք է երիտասարդներին օգնի

մասնագիտականկողմնորոշմանհարցում,խթանիերիտասարդների

ներուժնուընդգրկումըկամավորականաշխատանքներում,զբաղվա-

ծության ապահովման հարցում: Գյուղում նախաձեռնող, համախմ-

բողանձէհարկավոր»:
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Ըստհետազոտությանարդյունքների`երիտասարդականաշխատանքնե-

րի իրականացման ընթացքում երիտասարդական աշխատողները իրա-

կանացնումենհետևյալպարտականություններըևգործառույթները`

1. Աշխատանքներիհամակարգում,ղեկավարում,վարչարարականգոր-

ծառույթներ,

2. Տեխնիկականգործառույթներ,

3. Արտաքինկապերիապահովում,տեղեկատվությանտրամադրում/տա-

րածում,

4. Կազմակերպչականգործառույթներ,

5. Մանկավարժականգործունեություն,դասընթացներիսեմինարներիվա-

րում,

6. Երիտասարդներինխորհրդատվությանտրամադրումևուղղորդում:
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ՄԱՍ III.Երիտասարդական աշխատանքի
կայացման նախադրյալները և
հեռանկարները ՀՀ-ում

Երիտասարդական աշխատանքի զարգացման իրավական  
հիմքերը Հայաստանում
Երիտասարդականաշխատանքի ինստիտուտի կայացման համար Հա-

յաստանում արդեն իսկ առկա են նախադրյալներ. մասնավորապես,

հատկանշականէիրավականհիմքիառկայությունը`ՀՀերիտասարդա-

կանպետականքաղաքականությանհայեցակարգը,որտեղսահմանված

է«երիտասարդականաշխատող»հասկացությունը:Ոլորտիփորձագետ-

ների և երիտասարդական կառույցների ներկայացուցիչների կարծիքով

ինստիտուտի կայացման հաջորդ քայլով անհրաժեշտ է մշակել հայե-

ցակարգևգործողություններիծրագիր`ուղղվածերիտասարդներիմաս-

նակցությանմակարդակիբարձրացմանը:Այդծրագիրըպետքէհիմնված

լինիայժմյաներիտասարդությանիրականկարիքներիուպահանջների

վրա,որոնցթվումենզբաղվածությունը,մասնագիտականկողմնորոշումը,

մասնագիտականևանձնականորակներիշարունակականզարգացումը,

ինքնաարտահայտման հմտությունների ձևավորումը, ինչը իրականում

համընկնումէՀՀերիտասարդականպետականքաղաքականությանհիմ-

նականգերակայությունների16հետ`

1)«Քաղաքական,տնտեսական,մշակութային կյանքիներիտասարդների

մասնակցությանգործընթացներիխթանում»,

2)«Երիտասարդների զբաղվածության և սոցիալ-տնտեսական հիմնախն-

դիրներ»,

3)«Երիտասարդներիշրջանումառողջապրելակերպիխթանում»,

16	 Հայաստանի	Հանրապետության	երիտասարդական	պետական	քաղաքականության	
2013-2017	թվականների	ռազմավարությունը,	էջ	8

http://www.erit.am/media/2016/06/1982.pdf
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4)«Երիտասարդներիհոգևոր-մշակութայինարժեքներիզարգացումևռազ-

մահայրենասիրականդաստիարակություն»,

5)«Կրթությանշարունակականությունևոչֆորմալկրթությանճանաչելիու-

թյուն»:

Երիտասարդական աշխատանքի իրականցման ներկայիս  
ֆինանսական հիմքը
Որպեսկանոն,երիտասարդականկազմակերպություններըհիմնականում

իրականացնում են կարճատև ֆինանսավորմամբ աշխատանքներ, որը

ըստերիտասարդականաշխատողների,երիտասարդականաշխատանքի

ինստիտուտիկայացմանհիմնականմարտահրավերներիցմեկնէ,քանի

որչինպաստումերիտասարդականաշխատանքիիրականացմանկայու-

նությաննուշարունակականությանը:

Ըստ2014թ-ինիրականացվածհետազոտությանարդյունքների`երիտա-

սարդականՀԿ-ներիբաշխվածություննըստֆինանսավորմանաղբյուր-

ներիներկայացվածէստորև.

Գծապատկեր4.Կազմակերպություններիֆինանսավորմանաղբյուրները2013թ.
(տոկոսային)
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Ինչպեստեսնումենքգծապատկերից,երիտասարդականՀԿֆինանսա-

վորման հիմնական աղբյուրները միջազգային կազմակերպություններն

են:

Կոնկրետ ֆինանսավորող կազմակերպություններին անդրադառնալով̀ 

առավել հաճախ նշվում են` պետական ֆինանսավորողների թվում` ՀՀ

Սպորտիևերիտասարդությանհարցերինախարարությունը,ապաՄշա-

կույթի, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, Պաշտպանության նա-

խարարությունները,իսկմիջազգայինֆինանսավորողներիթվումառաջա-

տարնէԱՄՆՄիջազգայինզարգացմանգործակալությունը,որինհաջոր-

դումեն«ՔաունթերփարթԻնթերնեշնլը»,Եվրամիությունըև«ՎորլդՎիժն»

կազմակերպությունը: Հետազոտության մասնակից ԵՀԿ ղեկավարները

մատնանշումենայնհանգամանքը,որորպեսկանոնֆինանսավորումեն

ստանումմեկ-երկուաղբյուրից17:

Այստեղպետքէնշել,թեորդոնորըինչթեմատիկուղղվածությանծրագիր/

ծրագրերէֆինանսավորում:

Մեկաղբյուրիցկախվածությունըևդրամաշնորհայինծրագրերովֆինան-

սավորումըԵՀԿ-ներին,ըստիրենցհայեցողությանծախսեր կատարելու

ևխնդիրներլուծելուառումով,ճկունությունհանդեսբերելուհնարավորու-

թյունչենտալիս:

Մեջբերում12.Առանցքայինտեղեկատուիհետհարցազրույցից

«...փոխանակծրագրայինպլանավորումլինի,անումենգրանտային

պլանավորում: ...Մենք մեծամասշտաբ ծրագրերով չենք մտածում:

Այնքանենքսովորգրանտային,էպիզոդիկծրագրերի...Գրանտըին-

չովորհայտարարվեց,դաենքանում,ռազմավարականտեսլական`

նպատակ,առաքելություն,կորածէ»:

ԻնչպեսնշումենփորձագետներըևերիտասարդականՀԿղեկավարնե-

րը,երիտասարդականաշխատանքիիրականացմանհամարհաճախնեղ

մասնագիտականուղղվածությունունեցողերիտասարդականաշխատող-

ներիկարիքէլինում:Ներկայումսիրավիճակնայնպիսինէ,որմիևնույն

17	 Երիտասարդական	կազմակերպությունների	քարտեզագրում	և	պետության	
կողմից	ֆինանսավորվող	երիտասարդական	դրամաշնորհային	ծրագրերի	
արդյունավետության	գնահատում,	Էջ	41

http://www.erit.am/media/2016/05/1109.pdf
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մարդը,ովթեևփորձառուէ,ստիպվածէիրականացնելմիաժամանակմի

քանիաշխատանք`հոգեբանի,տնտեսագետի,սոցիալականաշխատողի

կամմանկավարժի:Որպեսիրենցկազմակերպությաննեղմասնագիտա-

կանմտավորներուժիկարիքներ`հետազոտությանմասնակիցներընշում

եննեղոլորտներումաշխատողերիտասարդմասնակիցների`

– պետականկառավարում,

– սեռականդաստիարակություն,

– տեղեկատվականտեխնոլոգիաներ:

Հետազոտությանարդյունքներիհամաձայն`այսօրկարիքկանաևերի-

տասարդական աշխատողների, որոնք մասնագիտացված աշխատանք

կկատարենհետևյալխոցելիխմբերիերիտասարդներիհետ`

– իրավախախտվարքունեցողերիտասարդներ,

– որևէկախվածությունունեցողերիտասարդներ,

– սոցիալականներառմանսահմանափակհնարավորություններունեցող

երիտասարդներ,

– վերադարձածաշխատանքայինմիգրանտներ:

Երիտասարդական աշխատողի նկատմամբ մասնագիտական և 
էթիկական պահանջները, ինչպես նաև դրանց  
գնահատման գործիքները
Հետազոտությանը մասնակցած փորձագետները նշում են, որ նախքան

երիտասարդական աշխատանքի սահմանմանն անդրադառնալը պետք

է նախ հասկանալ, թե երիտասարդական քաղաքականության համա-

տեքստում ինչպես պետք է այն դիտարկել. արդյոք երիտասարդական

աշխատողներըպե՞տքէ լինենհատուկկրթությունստացածկամվերա-

պատրաստումանցածմասնագետներ,թե՞նրանքկարողենլինելնաևայլ

մասնագիտություններիտերմարդիկ`հոգեբաններ,սոցիալականաշխա-

տողներ,մանկավարժներևայլն:Այժմերիտասարդականաշխատողների

նկատմամբորևէանձնայինևմասնագիտականպահանջներիշրջանակ

չի կիրառվում` երիտասարդականաշխատանքով զբաղվում են երիտա-
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սարդությանոլորտումներգրավվածմարդիկ,ովքերունենտարբերմաս-

նագիտություններ:Այսօրգործումեննաևորոշակիվերապատրաստման

դասընթացներ` ուղղված երիտասարդական աշխատողների մասնագի-

տական հմտությունների ձեռքբերմանը: Այդ դասընթացները հիմնակա-

նումուղղվածենդասընթացավարիորակներիձևավորմանը,որոնքիրա-

կանացվումենինչպեսպետականֆինանսավորումստացածծրագրերի,

այնպեսէլմիջազգայինծրագրերիշրջանակներում:

Ըստ փորձագետների` երիտասարդական աշխատանքի ուսուցման

ավանդականմոդելներիհետմեկտեղանհրաժեշտէկիրառելոչավանդա-

կանևառավելմասնակցայինմոդելներ:

Մեջբերում13.Մեջբերումփորձագիտականհարցազրույցից

«Դասընթացը երիտասարդական աշխատանքի մի մասն է որպես

այդպիսին կամ գնալ Ծաղկաձորում դասընթաց անել, ուրախանալ

հետգալը,բայցերիտասարդականաշխատանքիբավականմեծմա-

սը, այսպես ասած գրասենյակից դուրս աշխատանքն է (outreach),

գնալ,պեղելիրենցկարիքները,ուսուցումանել, բայցդրսում էլ կա-

րող ես ուսուցում անել, ասենք հնարավոր է կոնկրետ համայնքում

կամթաղամասումնստելինչ-որխաղխաղալիրենցհամար,որպեսզի

երիտասարդներըդրանիցորևէբանսովորենկամօգուտքաղեն,եր-

կարատևինչ-որ հարաբերություններ կառուցես իրենց հետև իրենք

քիչ-քիչաճենայդճանապարհինևիրենցվարվելակերպըինչ-որտեղ

նաևփոխվի»:

Փորձագետները նշում են նաև, որ նախքան դասավանդման մեթոդնե-

րի և ուսուցման մոդելների մասին մտածելը, անհրաժեշտ է ստեղծել

հավատարմագրված փորձառու կառույցներ, որոնք պետք է պատաս-

խանատու լինենդասընթացներիանցկացմանհամար:Ներկայումսայդ

կառույցներըՀՀ-ումսակավաթիվեն:Մասնավորապեսկանկառույցներ,

որոնք մասնագիտացած են դասընթացավարների և ակումբավարների

վերապատրաստմանգործում։

Ըստփորձագետների`անհրաժեշտ է ստեղծել մեկ կրթականտարածք,

որտեղերիտասարդներըկարողենձեռքբերելերիտասարդականաշխա-

տանքիհամարանհրաժեշտգիտելիքներևհմտություններ, իսկերիտա-

սարդականաշխատողները`վերապատրաստվել:
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Ըստ մասնագետների` երիտասարդական աշխատանքի հայեցակարգի

մշակմանդեպքումպետքէհստակսահմանելերիտասարդականաշխա-

տանքի`որպեսմասնագիտությանհիմնականառանձնահատկություննե-

րըևպահանջները,ինպեսնաևայդմասնագիտությանէթիկայիկոդեքսը:

Մեջբերում14.Մեջբերումփորձագիտականհարցազրույցից

«...Հայաստանումիրականում,ովուզումէ,իրենհամարումէերիտա-

սարդականաշխատող:Միկողմիցդավատչի,մյուսկողմից,այնու-

ամենայնիվ,եսկարծումեմ,որպիտիլինենինչ-որստանդարտներ,

կրթականճանապարհանցածինչ-որ մարդիկ, ովքերոր համապա-

տասխանեներիտասարդականաշխատողիպրոֆիլին»:

Փորձագետները զրույցների ընթացքումարտահայտել են մի շարքպա-

հանջներ, որոնքպետք է ընկած լինեն երիտասարդականաշխատանքի

սահմանմանևիրականացմանհիմքում.

Աղյուսակ7.Երիտասարդականաշխատանքիցոլորտիներկայացուցիչներիակն-
կալիքները

Բո վան դա կային կող մից Մաս նա գի տա կան մա կար դակ

Ե	րի	տա	սար	դա	կան	աշ	խա	տան	քը	ան	շա-
հախնդ	րո	րեն	պետք	է	միտ	ված	լի	նի	երի-
տա	սարդ	նե	րի`	սե	փա	կան	իրա	վունք	նե	րի	
ուղ	ղու	թյամբ	իրա	զեկ	վա	ծու	թյան	բարձ-
րաց	մա	նը

Ե	րի	տա	սար	դա	կան	աշ	խա	տան	քի	աշ	խա-
տան	քային	էթի	կա`	երի	տա	սարդ	նե	րի	հետ	
աշ	խա	տան	քում	զերծ	մնալ	ան	ձնա	վոր	ված	
մո	տե	ցու	մից

Ի	րա	վա	պաշտ	պա	նու	թյան	ոլոր	տում	գոր-
ծող	ՀԿ-նե	րի	մա	սին	տե	ղե	կատ	վու	թյան	
շտե	մա	րա	նի	ձևա	վո	րում`		ցան	կա	ցած	պա-
հի	նրանց	պաշտ	պա	նու	թյան	կամ	խորհր-
դակ	ցու	թյան	կա	րիք	ու	նե	ցող	երի	տա	սարդ-
նե	րի	հետ	կա	պե	լու	նպա	տա	կով

Ե	րի	տա	սար	դա	կան	աշ	խա	տան	քի	գոր-
ծըն	թաց	նե	րի	գնա	հատ	ման	մշակ	ված	չա-
փա	նիշ	ներ,	որոնց	հա	մա	ձայն	կոնկ	րետ	
կա	ռույց	նե	րի	կց	ված	երի	տա	սար	դա	կան	
աշ	խա	տող	նե	րի	հաշ	վետ	վու	թյուն	ներ	կներ-
կա	յաց	վեն	̀	ըստ	կա	տար	ված	աշ	խա	տան	քի	
և	ըն	թա	ցա	կար	գի

Ա	ջակ	ցու	թյուն	սո	ցիալա	կան	ար	դա	րու	թյա-
նը	երի	տա	սարդ	նե	րի	հա	մար	և	հա	սա	րա-
կու	թյան	մեջ`	խտ	րա	կա	նու	թյան	դեմ	պայ-
քա	րե	լու	մի	ջո	ցով

Մար	դու	իրա	վունք	նե	րի	հան	դեպ	հար-
գանք,	երի	տա	սար	դի	նե	րու	ժի	ճիշտ	գնա-
հա	տում	և	չկո	ռում	պաց	ված	աշ	խա	տանք

Ե	րի	տա	սարդ	նե	րի	զբաղ	վա	ծու	թյան	խնդ	րի	
լու	ծում

Ե	րի	տա	սար	դա	կան	աշ	խա	տան	քը	պետք	է	
լի	նի	թա	փան	ցիկ	և	հաշ	վետ	վո	ղա	կան

Ե	րի	տա	սարդ	նե	րի	միավո	րում	մի	գա	ղա-
փա	րի	շուրջ	և	առաջ	նոր	դում

Ե	րի	տա	սարդ	նե	րի	կա	րիք	նե	րի	գնա	հատ-
ման	մո	տե	ցում	նե	րի	առ	կա	յու	թյուն	
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Երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուտի կայացման  
մարտահրավերները
Սահմաններիորոշակիացմանմարտահրավեր

Մասնակիցներիմիմասըգտնումէ,որերիտասարդականաշխատանքի

նպատակները,խնդիրներըևնույնիսկգործունեությանհիմնականոլորտ-

ներըկանոնակարգմանևհստակեցմանկարիքունենևպետքէհստակ

ամրագրվենպետականերիտասարդականքաղաքականությանռազմա-

վարությանմեջ:Մյուսմասը`հակառակը,պնդումէ,որցանկացածկա-

նոնակարգումևերիտասարդականաշխատանքինպատակներիմանրա-

մասն նկարագրություն նեղացնում է երիտասարդական աշխատողների

գործունեությանշրջանակըևգործառույթներըևկարողէլրջորենանդրա-

դառնալերիտասարդների`այսոլորտումաշխատելումոտիվացիայիվրա:

Տեղեկատվությանպակասիմարտահրավեր

Երիտասարդականաշխատանքիգնահատմանգործիքներդեռևսհստակ

սահմանվածչեն:Հիմնականմարտահրավերը,որըկապվածէգնահատ-

մանհետ,այնէ,որչկահստակվիճակագրություներիտասարդականաշ-

խատանքիհիմնականշահառուների`երիտասարդականներգրավվածու-

թյանվերաբերյալ:Ընդորում,այդվիճակագրությունըկաղում էթե՛տե-

ղական,թե՛հանրապետականմակարդակով:Թեպետերիտասարդական

ՀԿ-ները որոշակի պատկերացում ունեն, թե ծրագրերի իրականացման

ընթացքումինչքաներիտասարդէմասնակցում,բայցայդթվերըշատմո-

տավորեն:Անհրաժեշտէ,սակայն,հաշվիառնել,որհարցմանմասնա-

կիցներըհաճախ չենտարբերակումերիտասարդականՀԿանդամկամ

երիտասարդականաշխատանքիշահառուհասկացությունները:Հաճախ,

եթեերիտասարդըմասնակցումէծրագրերին,ՀԿ-ներընրանընկալումեն

որպեսկազմակերպությանանդամ,ոչթեերիտասարդականաշխատան-

քիշահառու:Ընդորում,չափելիցուցիչներ(ինդիկատորներ)մշակելուհա-

մարպետքէհաշվիառնելհետևյալքանակականցուցանիշներիմասին

շարունակական(առնվազնտարեկան)վիճակագրությունունենալուան-

հրաժեշտությունը.
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1. Երիտասարդներիներգրավվածությունըերիտասարդականաշխատան-

քում,

2. Երիտասարդների անդամությունը երիտասարդական ՀԿ-ներին և այլ

երիտասարդականկազմակերպությունների,

3. Երիտասարդականաշխատանքովզբաղվողհաստատություններիթիվը,

4. Երիտասարդական աշխատանքով զբաղվող կազմակերպությունների

քանակը`ըստմարզերիևհամայնքների:

Վիճակագրականտվյալների հավաքագրմաննպատակովանրաժեշտ է

սահմանելերիտասարդականաշխատանքիշահառուներին,ևնույնակա-

նացնելերիտասարդականաշխատանքներինառնչվողծրագրերնումի-

ջոցառումները`պարբերաբարհավաքագրելով նմանգործողությունների

մասնակիցերիտասարդներիառնվազնթվայինտեղեկատվությունը:

Երիտասարդականաշխատանքիարդյունքներիազդեցությանպահպան-

մանևշարունակականությանմարտահրավեր

Գնահատման հետ կապված երկրորդ խնդիրը իրականացվող աշխա-

տանքների շարունակականությունն ու կայունությունն է: Ծրագրերը ոչ

միշտ են պահպանում իրենց թիրախային խումբը, հաճախ այդ թիրա-

խայինխմբերըփոխվումեն:

Նույնխնդիրըվերաբերումէնաևկրթական,կրոնականևայլկազմակեր-

պություններին:

Միայնլայնածավալհետազոտությունիրականացնելուդեպքումհնարա-

վորէհավաքելվիճակագրությունհետևյալուղղություններով.

1. Երիտասարդական կազմակերպությունների գրանցված անդամների

թիվ, ուսանողական, կրոնական, քաղաքական կազմակերպություննե-

րումանդամագրվածերիտասարդներիթիվ,

2. Որոշակիծրագրիշրջանակներումներգրավվածերիտասարդներիթիվ:

Ոլորտիևշարունակականծրագրերիֆինանսավորմանմարտահրավեր

Ինստիտուտիկայացմանհամարկարևորգործոնէոլորտիֆինանսավոր-

ման հնարավորությունների կայունությունը: Երիտասարդական աշխա-

տանքի ուղղվածությունը, բովանդակությունը, իրականացվող ծրագրերը

մեծապեսկախվածենայնաղբյուրներից,որոնքֆինանսավորումենայդ
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աշխատանքները:Ինչպեսնշումենոլորտիներկայացուցիչները,երիտա-

սարդական ոլորտում հանրապետական մակարդակով պլանավորված

ռազմավարական ծրագրերի կարիք կա, ու, իրենց խոսքերով, երիտա-

սարդականկազմակերպություններըկարիքունենչկուսակցականացված

«մաքուրպետական»ֆինանսավորման:

Միջինստիտուցիոնալհամագործակցությանկայացմանմարտահրավեր

Երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուտի կայացման և զարգաց-

մանհամարկարևորէերիտասարդությանոլորտիբոլորդերակատարնե-

րիներգրավումըևնրանցմիջևփոխհարաբերությունների,համագործակ-

ցությանկարգավորումը:Հաշվիառնելովերիտասարդությանոլորտիմիջ-

սեկտորալ բնույթը`պետք է նաև սահմանել երիտասարդության ոլորտի

դերակատարներիևերիտասարդներինառնչվողոլորտներումներգրավ-

վածկառույցներիմիջևհարաբերակցությունը,որոնցթվումենկրթության,

սոցիալական ապահովության, առողջապահության, պաշտպանության

ոլորտները:

Համայնքում երիտասարդական աշխատանքի գործառնության համար

անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի առկայության և օգտագործման մար-

տահրավեր

Գյուղականհամայնքnւմկազմակերպվածխմբայինքննարկումներիժա-

մանակերիտասարդներընշելեն,որերիտասարդականաշխատանքների

իրականացմանժամանակունենումենռեսուրսներիպակաս:Այդխնդրի

լուծմանհամարնրանքկարծումէին,որհամայնքումկարողէնշանակվել

պատասխանատու,ովիրավասուկլինիօգտագործելգյուղիենթակառուց-

վածքները,տարածքունենա,իրենհասանելիլինեննյութականումարդ-

կայինռեսուրսները:

Ոլորտիաշխատանքներիամբողջականացմանմարտահրավեր

Թեպետ Հայաստանում անընդհատ իրականացվում են երիտասարդա-

կանաշխատանքի ուղղվածությամբտարբեր քայլեր, այնուամենայնիվ,

ոլորտումունենքերիտասարդականաշխատողների`միմյանցհետփոխ-

կապվածության, աշխատանքների փոխպայմանավորվածության բա-

ցակայություն, ինչը, փորձագետների կարծիքով, երբեմն հանգեցնում է

նրան,որմիևնույնթեմայովկազմակերպվումենմիաժամանակյագործո-
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ղություններտարբերկազմակերպություններիկողմիցայնդեպքում,երբ

համագործակցությունը ձեռնտու կլիներ բոլորին, և մյուս կողմից, փոր-

ձագետներիկարծիքով,բացակայումէպլանավորվածռազմավարական

երիտասարդականաշխատանքհանրապետությունում:

Հետազոտությանարդյունքներըհնարավորությունենտալիսներկայաց-

նելու երիտասարդականաշխատանքի զարգացման ուղղությամբ մոտե-

ցումները`ըստերիտասարդականաշխատողներիևքաղաքականություն

մշակողների:

Աղյուսակ8.Երիտասարդականաշխատանքիզարգացմանսկզբունքները

Ըստ երի տա սար դա կան աշ խա տող նե րի Ըստ քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րի

Ե	րի	տա	սար	դա	կան	աշ	խա	տան	քի	ինս	տի-
տու	տի	ստա	տու	սը	պետք	է	լի	նի	առա	վել	
ֆոր	մալ	

Պետք	է	լի	նի	հս	տակ	հայե	ցա	կարգ,	որը	
կսահ	մա	նի	երի	տա	սար	դա	կան	աշ	խա	տան-
քի	գոր	ծու	նեու	թյու	նը,	հիմ	նա	կան	ուղ	ղու-
թյուն	նե	րը,	գոր	ծա	ռույթ	նե	րը	

Ե	րի	տա	սար	դա	կան	աշ	խա	տանք	նե	րի	
ար	դյուն	քում	պետք	է	հնա	րա	վոր	լի	նի	ըն-
դուն	վել	աշ	խա	տան	քի	նա	խընտ	րած	ուղ-
ղու	թյամբ	

Ե	րի	տա	սար	դա	կան	աշ	խա	տող	նե	րը	պետք	
է	ստա	նան	մաս	նա	գի	տա	կան	կր	թու	թյուն	և	
պար	բե	րա	բար	վե	րա	պատ	րաստ	վեն	

Թե	կուզ	չն	չին	չա	փով,	բայց	վար	ձատր	վող	
աշ	խա	տանք	

Պետք	է	հս	տա	կեց	նել,	թե	որ	ուղ	ղու	թյունն	
ենք	նա	խընտ	րում`	կենտ	րո	նաց	ված,	թե	
ապա	կենտ	րո	նաց	ված:	

Ի	րա	կա	նաց	վող	ծրագ	րե	րը	պետք	է	հիմ	նա-
կա	նում	ուղղ	ված	լի	նեն	երի	տա	սարդ	նե	րի,	
ոչ	թե	այլ	խն	դիր	նե	րի	լուծ	մա	նը:	

Անհ	րա	ժեշտ	է	մշա	կել	երի	տա	սար	դա	կան	
աշ	խա	տան	քի	որա	կի	վե	րահսկ	ման,	ինչ-
պես	նաև	մշ	տա	դի	տարկ	ման	տե	ղայ	նաց-
ված	գոր	ծիք	նե	ր	ի	րա	կա	նաց	նել	վե	րահս-
կում	և	մշ	տա	դի	տար	կում:

Ինչպես տեսնում ենք, վերոնշյալ դատողությունները չեն հակասում մի-

մյանց,այլհակառակը`փոխլրացնումեն:Հետազոտությունըցույցտվեց,

որոլորտիներկայացուցիչներըբացեննորտեղեկատվության,պատրաս-

տակամենմիմյանցհետհամագործակցության,ցանկանումենաշխատել

պետությանհովանուներքո:
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ՄԱՍ IV.Երիտասարդական աշխատողի`
ՀՀ սահմանման կոնցեպտուալ
վերլուծություն

ԸստՀՀերիտասարդականպետականքաղաքականությանհայեցակար-

գի`Երիտասարդականաշխատողըանձէ,ովիրականացնումէերիտա-

սարդական աշխատանք` նպաստելու երիտասարդների անհատական,

սոցիալականևկրթականաճին,զարգացնելունրանցներուժը ևօգնելու

երիտասարդներին լիարժեք հաստատվելու հասարակության մեջ: Երի-

տասարդականաշխատողնիրազեկէերիտասարդությանիրականկյան-

քին, նրատեղականպայմաններին, կարող է գնահատել իրավիճակը և

երիտասարդ մարդկանց կարիքները, ընտրել և կիրառել աշխատանքի

համապատասխան մեթոդներ, իրականացնել կատարվող աշխատանքի

ազդեցությանվերլուծություն:Նաաշխատումէերիտասարդների ևերի-

տասարդականխմբերի հետ, մշակում, իրականացնում և գնահատում է

երիտասարդականծրագրերևնախագծեր,համագործակցումէտարբեր

ոլորտներիշահագրգիռանձանց,խմբերիևկազմակերպություններիհետ:

Ինստիտուտիկայացմանտեսանկյունիցկարևորէունենալչափելիցու-

ցիչներ,որոնքժամանակինթույլկտանհասկանալ`որևէիրականացված

ծրագրի ընթացքն ու արդյունքը արդյոք համապատասխանո՞ւմ են նա-

խանշվածինուակնկալվածին:Անդրադառնանքվերոնշյալսահմանման

մեջներառվածցուցիչներինուդիտարկենք`արդյոքդրանքչափելի՞են18:

Երիտասարդականաշխատողըանձէ,ովիրականացնումէերիտասար

դականաշխատանք`

18	 Սահմանման	վերլուծությունը	իրականցվել	է	կոնցեպտի	ամբողջականության	և	
կատեգորիաների	առանձնացման	վերլուծության	որակական	մոտեցմամբ:
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1. Նպաստելուերիտասարդներիանհատական,սոցիալականև

կրթականաճին,զարգացնելունրանցներուժը,

Այսինքն̀երիտասարդականաշխատողըպետքէունենահամապարփակ

գիտելիքներանձիանհատականաճի,հասարակությանմեջսոցիալական

դիրքիուայդդիրքըպայմանավորողհանգամանքների,երիտասարդիկր-

թականներուժի,տիրապետածբազայի,ՀՀ-ումայդամենիճիշտօպտի-

մալացմանհնարավորություններին`կրթականծրագրերիցտեղեկացվա-

ծություն, դիմելու ընթացակարգերին քաջատեղյակություն: Գիտելիքներ

ունենալուց բացի̀ երիտասարդականաշխատողըպետք էնաևցանկու-

թյուն ունենա աջակցելու, ինչը կարելի է չափել, օրինակ, անձի արդեն

կամավորությանառկափորձով կամ ցանկությամբ, ինչպես նաևպետք

էկարողանագործել,ինչնէլկարողէդրսևորվելհամապատասխանգի-

տելիքըտեղինօգտագործելուօրինակով:Երիտասարդներիննպաստելու

համար երիտասարդական աշխատողը պետք է ունենա կոնտակտների

հասանելիություն,այսինքն`տարբերառցանց և ոչառցանցաղբյուրնե-

րում գործունեության հստակ նկարագրությամբ և հասանելի կոնտակ-

տայինտվյալներիբացությամբ,երիտասարդականաշխատողըչպետքէ

նյութականշահունենաանձանցօգնելուց,քանիորայդժամանակերի-

տասարդականաշխատանքիինստիտուտիգործունեությունըվտանգու-

նիվերածվելուբացահայտառևտրայինհարաբերությունների,ինչպեսդա

տեղիէունեցել,օրինակ,կրթականուառողջապահականոլորտներում:

2. ևօգնելուերիտասարդներինլիարժեքհաստատվելու

հասարակությանմեջ:

Երիտասարդներիընտրությանսկզբունքները`1)արդյոքերիտասարդա-

կանաշխատողը պե՞տք է աշխատիայն երիտասարդների հետ միայն,

ովքերիրենցգտելուդիմելեն,2)թե՞անհրաժեշտէապահովելհամագոր-

ծակցությունըերիտասարդականաշխատանքիև,օրինակ,սոցիալական

աշխատանքի,ոստիկանության,առողջապահության,կրթությանինստի-

տուտներիմիջև`հայտնաբերելու,նույնականացնելու (իդենտիֆիկացնե-

լու)աջակցությանկարիքունեցողերիտասարդներին:

Ինստիտուցիոնալացմանհաջորդկարևորմարտահրավերըերիտասարդ-

ների կյանքիաշխարհայացքային, կենսակերպային և գործնականաս-

պեկտներըպայմանավորողոլորտներիօպերացիոնալիզացումնէ`նշված
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ոլորտներումանհրաժեշտկապերիհաստատմաննպատակով:Ընդորում,

խոսքըգնումէմիջինստիտուցիոնալհամագործակցությանևտեղեկատ-

վությանփոխանակմանմասին,ինչըչիկարողկոորդինացվելառանձին

անհատներիկողմից:Ամբողջականևլիարժեքգործողկայացածինստի-

տուտըկարիքունիտեղեկատվականհոսքերիկառավարմանևբաշխման

թիմի,որըկունենահաստիքայինաշխատանք,ևտվյալներիգաղտնիու-

թյան պահպանման պայմանները ամրագրված կլինեն պայմանագրով,

ինչը ևս կլիներ ինստիտուտի գործառնության երաշխավորման իրավա-

կանհիմք:

3. Երիտասարդականաշխատողըիրազեկէերիտասարդության

իրականկյանքին,նրատեղականպայմաններին,

Այստեղիրականբառըկարելիէփոխարինելառավելբնութագրականով,

օրինակ,ամբողջականով:Երբսահմանմանմեջընթերցվումէ«իրական»

կյանք,անմիջապեսառաջէգալիսանվստահությունոլորտումներգրավ-

վածսուբյեկտներիիրազեկվածությանթերիլինելուևխնդրինամբողջա-

պեստիրապետելունկատմամբ:Ուստի,երբապահովածլինիտեղեկատ-

վության միջինստիտուցիոնալ փոխանակման բաղադրիչը, երիտասար-

դականաշխատանքիինստիտուտըընդունակևպարտավորկլինիճանա-

չելերիտասարդներիամբողջականկյանքը:Ինչվերաբերումէտեղական

պայմաններին,դարձյալանհրաժեշտէսահմանելերիտասարդներիվրա

ազդեցությանհնարավորաղբյուրները`դրանցտիպաբանությամբ`հան-

րային,միջազգային,տեղական,մեդիայի,կրթականհաստատություննե-

րիկամ«վարակիտարածման»ուղղություններով,ազդեցությանտեսակ-

ներով`դրական,բացասական,պասիվացնող,մոտիվացնողևայլն,երի-

տասարդներիգործունեությանոլորտներիտիպաբանությամբ`ընտանիք,

բակայինմշակույթ,ուսումնականֆորմալևոչֆորմալհաստատություն-

ներ, ժամանց, հաղորդակցությանմիջոցներ` սկսածհամացանցից, վեր-

ջացրածհասարակականտրանսպորտովևդրանումտարածվողռադիո-

տեղեկատվությամբ,ևայդբոլորխաչաձևվողհարթություններումերիտա-

սարդներիներկայությունը:

4. կարողէգնահատելիրավիճակըևերիտասարդմարդկանց

կարիքները,

Այսպարագայումերիտասարդականաշխատողը`անկախմասնագիտու-
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թյունից,պետքէունենավերլուծականմտածելակերպ,տրամաբանական

կանոններիիմացություն,ինչպիսինեն,օրինակ,սիլլոգիզմիկանոնները,

մեծուփոքրիհարաբերություններիճանաչումուճիշտկիրառումըամե-

նօրյախոսքումևայլն:Մյուսկողմից,եթեիսկզբանեուսուցանմանգոր-

ծընթացումերիտասարդականաշխատողինտրվելենգնահատողմեթո-

դաբանությանգիտելիքներ,կարելիէնաևչափելդրանցառկայությունը:

Այսպիսով,իրականերիտասարդականաշխատողիկերպարիվերլուծա-

կանբաղադրիչըլիովինհնարավորէդարձնելչափելի:

5. ընտրելևկիրառելաշխատանքիհամապատասխանմեթոդներ,

Երիտասարդների կյանքի տարբեր ասպեկտների խնդիրների հայտնա-

բերմանհամարերիտասարդականաշխատողըպետքէտիրապետիհոգե-

բանականևսոցիոլոգիականհետազոտմանմեթոդաբանությանը,ինչպես

նաևունենադասավանդման,սոցիալականաշխատանքիևայլմեթոդներ,

քանիորմեթոդեզրույթը/տերմինը/իսկզբանեգիտականէ,ևայստեղէլ

անհրաժեշտէապահովելերիտասարդականաշխատողիկերպարիամ-

բողջականացմանհամարհետազոտականպրակտիկայումլայնորենտա-

րածվածմեթոդներ,ինչինպատակովհամապատասխանմասնագետները

կարողենհոգեբանականևսոցիոլոգիականհետազոտականպրակտիկմ

եթոդների̀ երիտասարդականաշխատանքիհամարնախատեսվածուղ-

ղորդողհամապարփակձեռնարկներապահովելհայերենլեզվովևապա-

հովելմատչելիությունհոգեբանականուսոցիոլոգիականգիտությանմեջ

չմասնագիտացածանձանցհամար:Ուայդդեպքումհնարավորմեթոդնե-

րիիմացությանստուգումընույնպեսչափելիկդառնա:

Անդրադառնալովերիտասարդականաշխատողիկողմիցհամապատաս-

խանմեթոդներիկիրառմաներևույթին`նախպետքէիսկզբանեընդունել

որպեսփաստ,որհոգեբանականուսոցիոլոգիականմեթոդաբանությամբ

ճիշտ ուսումնասիրություններ իրականացնել գուցե յուրաքանչյուր երի-

տասարդընդունակչլինի,ուայդդեպքումոլորտումառկատեղեկատվու-

թյունըևհաջորդողգործողությունները,որոնքուղղվածեներիտասարդնե-

րիբարօրությանը,կարողենաղավաղվել:Այդպատճառովկարևորկլինի

մասնագիտականխորհրդիառկայությունը, ով կստուգիանձի հետազո-

տական ունակությունները և կորոշի երիտասարդական աշխատանքով

զբաղվողանձանցհետազոտականներուժըևտվյալանձիհետազոտա-
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կանգործունեությամբզբաղվելութույլատրելիությանկամնրանիցեկած

տվյալներիորակիարժեքիհարցը`ըստսահմանվածցուցիչներինտրվող

գնահատականների:Գուցեայստեղխոսքը կարող է գնալ երիտասարդ

աշխատողիտիպաբանությանմասին`ըստգործողություններիտեսակի,

կամիրականացվածերիտասարդականաշխատանքիկշռիմասինինս-

տիտուտիգործունեությանմեջ,ինչովէլ,օրինակ,կարողէչափելիկերպով

հիմնավորվելտվյալանձի`երիտասարդականաշխատանքիինստիտու-

տիհնարավորռեսուրսներիհասանելիությունը:Այսպիսով,առաջէգալիս

երիտասարդականաշխատողիորակավորմանկատեգորիաներիցմեկը`

հետազոտականգիտելիքներ(ինչգիտի),կարողությունները(արդյոքկա-

րող է գործնականում կիրառել տեղին), հմտություններ (ունեցած գիտե-

լիքներըինչպեսէկիրառումգործնականում`պոտենցիալծախսվածռե-

սուրսներիևակնկալվողարդյունքիհարաբերակցությանտեսանկյունից):

Այսպիսով,ստացանքորակավորմանմեկլիովինչափելիցուցիչ:

6. իրականացնելկատարվողաշխատանքիազդեցության

վերլուծություն,

Այստեղ արդեն խոսքը գնում է ոչ թե անձի հոգեբանական առանձնա-

հատկությունների կամ սոցիալական դիրքի ուսումնասիրության մասին,

այլ արդեն իսկ որևէ խնդրին/առաջադրանքին ուղղված իրականացվող

ծրագրիընթացիկմոնիթորինգիևիրականացվելուցհետոհամապատաս-

խանաբարարդյունքիգնահատմանմասին:Իրականումգնահատմանմե-

թոդաբանություններըավելինեն,որոնքպետքէներգրավվածլինեների-

տասարդականաշխատանքիինստիտուտինդիմածևդուրսեկողցանկա-

ցածհետազոտականառաջարկինկատմամբ:Դրանքեն`ծրագրիվերլու-

ծությունը (designassessment),կարիքներիգնահատում (needassessment),

ծրագրիընթացքիգնահատում(processassessment),ընթացիկմոնիթորինգ-

ներ,արդյունքիգնահատում(projecteffectivnesandefficiencyassessment),

ազդեցությանգնահատում(impactassessment),ինչիցհետոմիայնկարելի

էգնահատել(evaluate)ամբողջականծրագիրը:Ընդորում,յուրաքանչյուր

քայլիչափելիինդիկատորներիսահմանմանևերիտասարդականաշխա-

տանքիիրականացմանտեսանկյունից,ըստկարևորությանևծախս-ար-

դյունք համապատասխանության, յուրաքանչյուր ցուցիչին մաթեմատի-

կականկշիռտալուդեպքումհնարավորէնույնիսկչափելիդարձնելընդ-
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հանուրերիտասարդականաշխատանքիծրագրերիարդյունավետությու-

նըևըստայդմանընդհատիրականցնելինստիտուտիհետագաքայլերի

ռազմավարությանլիովինփաստարկվածծրագրում:

7. Նաաշխատումէերիտասարդներիևերիտասարդականխմբերիհետ,

Վերոնշյալկետերը,եթեբնութագրումէիներիտասարդականաշխատողի

կերպարիբնութագրիչներըևգործունեությանմեթոդականհիմքերը,ապա

այստեղանդրադարձ է կատարվումարդեն որակավորված երիտասար-

դականաշխատողիամենօրյաաշխատանքին ու դարձյալանդրադարձ

պետքէկատարվիսահմանմանվերլուծությաներկրորդկետին:Անհրա-

ժեշտ է սահմանել երիտասարդների համար«լավագույն շահ»ասվածը,

որը որպես երիտասարդական աշխատողի գործողությունների համար

հաշվարկիսկզբնակետ,կվերցնիերիտասարդիներկաարժեքայինկողմ-

նորոշիչները,կյանքիկազմակերպմանառաջնահերթպայմաններըևայս

կատեգորիաներիընձեռածպայմաններումերիտասարդիհամարորպես

ելք` լավագույն լուծումը, որին ինքը` երիտասարդը, կլինի համաձայն և

ցանկությունկունենագիտակիցկերպովմասնակցելունախաձեռնությա-

նը:Այստեղերիտասարդականաշխատողինլիովինարդարացիորենկա-

րելիէվերագրելբժշկական«միվնասիր»-ը:

8. մշակում,իրականացնումևգնահատումէերիտասարդական

ծրագրերևնախագծեր,

Այսկետըգրեթելիովիններկայացվածէսահմանմանվերլուծության3-6-

րդկետերում:Որպեսհավելումկարողենքնշել,որինստիտուտիներսում

կարիքկլինիծրագրերիգնահատմանհամարարտաքինգնահատողթիմի

կամառանձինանձանցկողմիցգնահատում,ինչըկնպաստիիրականաց-

ված աշխատանքների հաշվետվողականությանը, թափանցիկությանը և

համընդհանուրաշխատանքայինևթեմատիկարժեքներիհաստատմանն

ուամրագրմանը:

9. համագործակցումէտարբերոլորտներիշահագրգիռանձանց,

խմբերիևկազմակերպություններիհետ:

Ինչպեսնշվեցերկրորդկետում,երիտասարդականաշխատանքիինստի-

տուտի կայացման գրավականը մենքտեսնում ենք միջինստիտւցիոնալ

համագործակցությանհաստատմանըսերտկապված:Այնուամենայնիվ,

պետքէբարձրգնահատվեներիտասարդականաշխատողիգործնական
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ևանձնականկապերիհաստատմանունակությունըևցանկությունը,ինչ-

պեսնաևկապողօղակհանդիսանալուձգտումը:

Սահմանման բովանդակային վերլուծությունից հետո նկատում ենք, որ

այն լիովին չի ներկայացնում երիտասարդականաշխատողի կերպարի

բոլորատրիբուտները,ամբողջականարդյունավետկերպով գործառնող

ինստիտուտում երիտասարդական աշխատողի դերն ու հնարավորու-

թյունները,երիտասարդականաշխատողիցակնկալվողաշխատանքները

ուարդյունքները:Մասնավորապեսանդրադարձչիկատարվումերևույթի

իմացաբանականասպեկտներին,ինչպիսինեն,օրինակ,մերազգիմշա-

կութայինառանձնահատկություններիպայմաններումերիտասարդական

աշխատանքի ինստիտուտի ու դրաարժեքների տեղայնացման կարևո-

րությունը,երիտասարդականաշխատողիհոգեբանականկերպարին,մի-

ջինստիտուցիոնալհամագործակցությանըևայլն:

Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Եզրակացություն 1:Այն դեպքում, երբ հետազոտության շրջանակներում

կազմակերպված խմբային հարցազրույցներին մասնակցություն ունեցել

են բնակավայրում երիտասարդական աշխատանքների կազմակերպիչ-

ները, ակտիվ մասնակիցները, շատ դեպքերում մասնակիցները առաջին

անգամ էին լսում «երիտասարդական աշխատանք», «երիտասարդական

աշխատող»հասկացությունները։

Առաջարկություն1:Ընդհանուրառմամբկարիքկահենցոլորտիներկայա-

ցուցիչներիշրջանումտարածելերիտասարդականաշխատանքիէության,

գործառնությանմասինտեղեկատվություն։

Եզրակացություն2:Լինելովիրենցհամայնքումերիտասարդականաշխա-

տանքիրականացնողներ` որոշդեպքերումերիտասարդներըդժվարանում

էինխոսելիրենց`որպեսերիտասարդականաշխատողիկարիքներիմասին,

քանիորընդհանուրառմամբչէինպատկերացնումերիտասարդականաշ-

խատանքիէությունըևերիտասարդականաշխատողիգործունեությունը։

Առաջարկություն 2: Անհրաժեշտ է տարածել երիտասարդական աշխա-

տողիկերպարիբնութագիրըևշեշտադրել,թեորդեպքերումանձըկարողէ

համարվելերիտասարդականաշխատող,որոնքեննրահնարավորություն-

ներըևաշխատանքիուղղվածությունը։
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Եզրակացություն3:Որպեսիրենցգործունեությանիրականացմանխոչըն-

դոտ` համայնքում երիտասարդականաշխատանքի իրականացման մաս-

նակիցներընշումէինթույլկապըպետականմարմիններիհետ,ինչիպատ-

ճառովիրենքչենկարողանումօգտվելպետականռեսուրսներից,օրինակ,

գյուղականհամայնքումորևէսենյակիկամտեխնիկայիշահագործումը։

Առաջարկություն3:Նմանխնդրի լուծմանհամարերիտասարդներըտես-

նում են լուծում համայնքում պատասխանատու անձի նշանակումը, ով

իրավասու կլինի ի նպաստ երիտասարդականաշխատանքների կատար-

ման`շահագործելպետականռեսուրսները։

Եզրակացություն 4: Ոլորտի ներկայացուցիչները միաձայն նշում են,

որ ՀԿ դաշտը կարգավորման, փոխկապման, ներքին և արտաքին հա-

մագործակցության հաստատման, պետական շահերին ուղղված հա-

մակարգված աշխատանքի կարիք ունի, ինչը առանձին ՀԿ-ներին թույլ

կտա իրենց ռազմավարական քաղաքականությունը իրականացնել` ան-

կախ ստացած կարճաժամկետ դրամաշնորհային ծրագրի ավարտից ու

չկրկնվելուց:

Առաջարկություն4:Որպեսխնդրի լուծում`ՀԿ-ներըառաջարկումենպե-

տության կողմից` ՀԿ-ներին ամենամյա դրամագլխի տրամադրում, ինչը

կապահովի ՀԿ-ի նվազագույն ծախսերը և կընձեռի սեփական նախա-

ձեռնությամբ շարունակական աշխատանքների իրականացման հնարա-

վորություն:

Եզրակացություն 5: Ոլորտի ներկայացուցիչները կարծիք են հայտնել

իրենց` երիտասարդների վերաբերյալտեղեկատվության հասանելիության

պակասիմասին։

Առաջարկություն 5:Ոլորտի ներկայացուցիչները շեշտադրում են ինստի-

տուտիառողջգործառնությանհամարմիջինստիտուցիոնալ/միջսեկտորալ

կապիապահովմանկարևորությունըպետականմակարդակով:

Եզրակացություն 6: Երիտասարդական աշխատանքը այս պահին ունի

նախնականիրավականհիմքՀՀ-ումորպեսինստիտուտհիմնվելուհամար։

Անդրադառնալով երիտասարդական աշխատողի սահմանմանը` հարկ է

նշել, որ ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից հնչեցված սահմանումները

ամբողջականչեն։
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Առաջարկություն 6: Անհրաժեշտ է վերամշակել ներկայումս տարածում

գտած երիտասարդական աշխատողի պաշտոնական սահմանումը, քանի

որայնոչամբողջությամբէարտահայտումերիտասարդականաշխատողի

կերպարը, նպատակները, արժեքներն ու գործունեության տեսակները, չի

մատնանշում երկրում երիտասարդական ինստիտուտի գոյության հրա-

տապությունն ու անհրաժեշտությունը: Այսպիսով, անհրաժեշտ է մշակել

երիտասարդականաշխատանքիինստիտուտիամբողջականհայեցակարգ`

տեսլականով, խնդիրներով, նշանակությամբ, հիմնավորվածությամբ և

ապագայիհավաստիքով:

Եզրակացություն7:Հետազոտությանմասնակիցներըավելիշատառաջեն

տանումերիտասարդականաշխատողի`որպեսվճարվողաշխատողիկար-

գավիճակը։

Առաջարկություն7:Այնուամենայնիվ,հաշվիառնելով,որտարբերերկրնե-

րում երիտասարդական աշխատանքներում մեծ դերակատարում ունի

կամավորությունը, Հայաստանում ինստիտուտի կայացումից հետո հատ-

կանշականկլինիերիտասարդականաշխատողներիերկուտեսակիառկա-

յությունը` վճարվող պրոֆեսիոնալներ և կամավոր երիտասարդական աշ-

խատողներ:

Եզրակացություն 8: Երիտասարդական աշխատանքը` որպես գործու-

նեության հիմնական տեսակ, ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից վե-

րագրվում է երիտասարդական ուղղվածությամբ դրամաշնորհային ծրագ-

րեր իրականացնող երիտասարդական կազմակերպություններին, և նման

գործունեություն որդեգրած կազմակերպություններն էլ հենց հաճախ

իրականացնումենորոշակիֆինանսավորումչպահանջողքայլեր`ուղղված

երիտասարդներիզարգացմանը:

Առաջարկություն 8:Անհրաժեշտ է դիտարկել երիտասարդական աշխա-

տանքիիրականացմանբոլորհնարավորտարբերակները,ինչպես,օրինակ,

որևէ երիտասարդական կազմակերպության հետ կապ չունեցող անկախ

երիտասարդականաշխատողներ,կամավորներ։
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Վարկածներ երիտասարդական աշխատանքի ոլորտում հետագա 
հետազոտությունների համար
Հետագաուսումնասիրություններումկարիքկաստուգելուհետևյալվար-

կածները`

l	ԵրիտասարդականաշխատանքըՀՀ-ումայսօրհիմնականում

իրականացվումէսոցիալականծրագրերիմիջոցով,որոնցիցդուրսեն

մնումգյուղականհամայնքներիերիտասարդները,

l	Ծրագրերընախատեսվածչենմասնագիտականիցցածրկրթական

մակարդակովերիտասարդներիհամար,

l	Ծրագրերինհիմնականումմասնակցումենչամուսնացած

երիտասարդները,

l	Ծրագրերինհիմնականումմասնակցումենիգականսեռի

երիտասարդները։

Երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուցիոնալիզացման որոշ 
քայլերի առաջարկներ
l	Ինստիտուտի կայացումը պահանջում է համընդհանուր ֆինանսական

ամենամյադրամագլխի,երիտասարդականաշխատողիուերիտասար-

դականծրագրերիգնահատմանգործիքակազմի,ըստայդգնահատման

չափանիշների` երիտասարդականաշխատանքիամրագրվածպարբե-

րականպարտադիրդասընթացներիծրագրերի,երիտասարդականաշ-

խատողների պետական աշխատավարձի, միջինստիտուցիոնալ սերտ

կապերի,երիտասարդներիվերաբերյալտեղեկատվությանհավաքագր-

ման և բաշխման կենտրոնի, գնահատող անձնակազմի, ինստիտուտի

ադմինիստրատիվհամակարգողանձնակազմի, երիտասարդականաշ-

խատանքի ինստիտուտի գործելակերպի ու նախատեսված քայլերի

մշակվածընթացակարգերիառկայություն,

l	Երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուտի կայացումը մեծապես

կախվածէիսկզբանեճիշտընտրվածորակյալերիտասարդկադրերից:

Ռեսուրսների օպտիմիզացման, երիտասարդների իրական կարիքնե-
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րի վերհանման, ՀՀ-ում երիտասարդության սեգմենտի գործառնության

ապահովմանտեսանկյունիցկարևորեներիտասարդականաշխատողի

անհատականևմասնագիտական/աշխատանքայինորակները,

l	Որպեսանհատականորակներ`անհրաժեշտէհաշվիառնելանձի`ակ-

տիվևոլորտումայլսուբյեկտներիհետփոխկապակցվածաշխատելու

ունակությունը, կապող օղակ հանդիսանալուանշահախնդիր ձգտումը,

երիտասարդի «լավագույն շահի» գաղափարի գիտակցումն ու պահ-

պանումը, տվյալների գաղտնիության ապահովումը, աշխատանքը սե-

փական շահիցվերդասելու ունակությունը, սառըևքննադատողական

մոտեցումըիրավիճակին,կառուցվածքայինտրամաբանվածմտածելա-

կերպը, շարունակական ինքնազարգացման պատրաստակամությունը,

համակարգի ներսում աշխատելու ունակությունը, հաշվետվողական և

թափանցիկաշխատանքիարժևորումը,երիտասարդականաշխատան-

քիինստիտուտիառաջքաշածարժեքներիտիրապետումըևտարածու-

մը,

l	Որպեսմասնագիտականևաշխատանքայինորակներ`կարողենքնշել`

անձիհոգեբանականվիճակի,սոցիալականդիրքիվերլուծությանգիտե-

լիքների,կարողություններիևհմտություններիառկայություն,ծրագրերի

մշակման, պլանավորման, իրականացման, ամփոփման, գնահատման

գիտելիքներ,կարողություններ,հմտություններ,միքանիհանձնարարու-

թյունների միաժամանակյակատարմանկարողություն, նախատեսված

աշխատանքները ժամանակին ավարտելու ունակություն, նախատես-

ված դասընթացներին մասնակցության իմաստի գիտակցում, դասըն-

թացներիկազմակերպման,վարմանհմտություններ,

l	Երիտասարդական աշխատողի և երիտասարդական ծրագրերի գնա-

հատմանգործիքներըպետքէկազմված լինեն լիովին չափելիուստիև

թվայնացման ենթակա ցուցիչներից, ինչը թույլ կտա քանակական ըն-

թացիկմոնիթորինգներիրականացնելաշխատակիցներիաշխատանքի,

իրականցվող ծրագրերի, ինստիտուտի ընդհանուր գործունեության վե-

րաբերյալ:Այդպիսով, կապահովվիաշխատանքներիանընդհատգնա-

հատմանմիջոցովտեսանելիությունը,ինչնէլիրհերթինթույլկտաԻնս-

տիտուտիևպետականմասշտաբովերիտասարդությաննուղղվածաշ-

խատանքներիփաստարկվածքաղաքականությունիրականացնել:
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Հավելված1
Փորձագետներիցանկ

1. ԱրեգԹադևոսյան,«Միջմշակութայինուսուցման,ուսումնասիրություններիև
երկխոսությանմիջազգայինկենտրոն»ՀԿ-իփոխնագահ

2. ԱնահիտՄինասյան,«ԿԱԶԱ»շվեյցարականմարդասիրականհիմնադրամի
նախագահ

3. ԴավիթՀայրապետյան,«Երիտասարդականմիջոցառումներիիրականացման
կենտրոն»ՊՈԱԿ-իտնօրեն

4. ԶառաԼավչյան,Հայաստան-Թուրքիափորձիփոխանակմաննախագծիընտ-
րողհանձնաժողովիանդամ

5. ԱնահիտԽաչատրյան,ՀՅԴբյուրոյիերիտասարդականգրասենյակիներկա-
յացուցիչ

6. ԹամարաԹորոսյան,ՀՀՍպորտիևերիտասարդությանհարցերովնախարա-
րություն,Երիտասարդականքաղաքականությանվարչությանպետ

7. ԵվգենյաՊատուրյան,Թուրփանջյանհասարակականհետազոտությունների
կենտրոնիփոխտնօրեն

8. ԱրմենԲեժանյան,«Հայաստանիմանուկներ»հիմնադրամիծրագրերիղեկա-
վար(COAF)

9. ՍարգիսՄկրտչյան,ՀՅԴբյուրոյիերիտասարդականգրասենյակիպատաս-
խանատու

10. ՄարինեՄալխասյան,ՄԱԿ-իԶարգացմանծրագրիղեկավար
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Հավելված2
Հետազոտությանըմասնակցածառանցքայինտեղեկատուներիցուցակը

1. ԳևորգՄանուկյան,«Պետականգործիչներիերիտասարդականդպրոց»ՀԿ-ի
նախագահ

2. ՕշինՓիրումյան,«ՀայաստանիԱզգայինՍկաուտականՇարժում»
կենտրոնականվարչությանատենապետ

3. ՆարինեԹեկնեջյան,«Երիտասարդությունըուժէ»ՀԿ-ինախագահ

4. ԳոռԳեղամյան,«ՄիշտԵրիտասարդ»ՀԿ-ինախագահ

5. ԱտոմՄխիթարյան,«Երիտասարդականակումբներիդաշնություն»ՀԿ-ի
նախագահ

6. ԶառաԲաթոյան,«Հաշմանդամությունունեցողանձանցշահերի
պաշտպանությանազգայինդաշինք»նախագահ

7. ԳևորգՄկրտչյան,«Երիտասարդություն»ՀԿ-ինախագահ

8. ՏաթևՄարգարյան,«Համաշխարհայինանկախերիտասարդական
միություն»ՀԿնախագահ

9. ՄհերՀակոբյան,ԵրևանիպետականհամալսարանիՈՒԳԸնախագահ

10. ՆարեկԲոցինյան,«Առաջընթաց»ՀԿ-ինախագահ

11. ՏաթևԱվագյան,Սաղմոսավանիերիտասարդականխորհրդինախագահ

12. ՆատալիաՄանուկյան,ԱպարանիՕրհուսբնապահպանական
տեղեկատվությանհասարակականկենտրոնիհամակարգող

13. ԻգորԱվագյան,Արարատիմարզպետինկիցերիտասարդականխորհրդի
անդամ

14. ԳայանեՍտեփանյան,ՎերինԱրտաշատիԵրաժշտականդպրոցի
ուսուցչուհի,«Անուշ»օպերայիբեմադրիչ

15. ԴավիթԳևորգյան,ՄասիսիՔաղաքապետարանումԵրիտասարդական
քաղաքականությանբաժնիաշխատակից

16. ԱրթուրՆաջարյան,«Երիտասարդականնախաձեռնություններիկենտրոն»
ՀԿ-ինախագահ

17. ՍերինեԿոջոյան,«ՀայառաքելականեկեղեցուՇիրակիթեմիսոցիալ–
կրթականկենտրոն»-իաշխատակից

18. ԱրմենուհիՎարդանյան,«Սատար»հաշմանդամությունունեցողանձանց
ՀԿ-ինախագահ

19. ՌուզաննաՏոռոզյան,«ԳորիսիԿանանցռեսուրսկենտրոն»ՀԿ-իտնօրեն

20. ԼուսինեՍարուխանյան,Կապանիքաղաքապետարանիաշխատակից,
«Կապան,Ուսանողականամառ»ճամբարիհամակարգող
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Introduction
In2014theConceptofStateYouthPolicywasconfirmedinwhich“theyouth

worker” was defined as a subject of State Youth Policy. During the public

discussionsonthedraftoftheconcepttheYouthStudiesInstitutebroughtoutthe

keypointsthatneededfurtherresearch.Theexpectationsfromtheyouthwork

andyouthworker,theapproachesofmajorframeworkforactivity,thenature

ofyouthworkwerethoseinregard.Furthermore,theregulationofyouthwork

isplannedtobeelaboratedwhichrequiresnotonlythestudyofinternational

experiencebutalsotheacknowledgementoftheexistingpreconditionsofthe

Armenianrealitythatcouldcontributetotheestablishmentoftheinstitute.

Consideringallthis,theYouthStudiesInstitute,withthesupportoftheMinistry

ofSportandYouthAffairs,carriedoutthe‘Researchonyouthworkandyouth

workers’.Theresearchpresentsthecurrentstateandperspectivesofyouthwork

basedontheunderstandingandassessmentsofthesamesectorrepresentatives.

Theanalysisoftheresultshastheeffectontheconceptsaboutthedefinitionsof

theyouthworkandyouthworkers,theexpectationsofdifferentrepresentatives

about youthwork, and it also presents the organizations dealingwith youth

workinArmenia.

Theanalysisalsorepresentsthebasesthatcurrentlyexistforinstitutionalizing

youthworkinArmenia.Whilereadingthereport, it isofvital importanceto

understand that it is the first comprehensive research on youth work in the

RepublicofArmeniaanditisthefirstattempttorepresentandcomprehendthe

mechanismsensuringthefunctioning,establishment,realizationandcontinuity

ofcomprehensiveyouthworkinourcountry.Weareoftheopinionthatthis

researchcanbeconsideredtobeagoodbasisforfurthermoredetailedstudies

anddecisions.
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Methodological Side of the Work
Aim of the research: studyof the current situation and thepremises of the

establishmentofyouthworkinArmenia

Objectives:

1. ToidentifythecurrentstatusandfunctioningofyouthworkintheRA

2. Thecurrentstatusandtheactivitiesofyoungemployees

3. YouthworkdevelopmentpremisesandperspectivesintheRA

Research Participants:

l	Directors/PresidentsofYouthOrganizations

l	DeputyDirectors/Vice-presidentsofYouthOrganizations

l	Coordinators/Supervisorsofdiverseprojects

l	Projectemployees

l	MembersofYouthOrganizations
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Part 1.Current State and
Functioning of Youth Work

Definition of Youth Work by Representatives of the Youth 
Sphere in Armenia
AccordingtotheConceptofRAStateYouthPolicy(N54ProtocolDecisionofthe

RAGovernmentadoptedatthesessionofDecember25,2014),theyouthworkthat

isincludedinthedefinitionoftheconceptofyouthworkerisdefinedasfollows:

“Youthworkisanactivitythatisconductedwiththeyouthandyouthgroupsor

itisatypeofactivitythatisaimedatgivingsolutionstothekeyproblemsofthe

youth.

Oneoftheissuessuggestedinthescopeofthestudywastofindouthowdothe

separateinterestedpartiesoftheyouthsectorperceivetheyouthwork.Although

there are numerous definitions of youth work in the international practice,

their translations and applications inArmeniawould be incomplete unless the

opinionsoftheoutstandingindividualsofthesectorandopinionsoftheexperts

areregarded.Wehaverequestedtoalltheparticipantsoftheresearchtodefine

theyouthworkintheirownwords.Summingupthesuggestedversionsonecan

defineyouthworkasfollows.

Youthworkisaformofactivitythat isaimedatengagingtheyouth

into the works of finding solutions to the key problems and needs

of theyouth conductedby theyouthNGOs,youthgroups andother

organizationsandsubjectsthatdealwithyouthissuesthusadvantaging

their personal, educational, professional growth and promoting their

participationincivil,socio-economic,cultural,religiousandpolitical

spheres.Suchadefinitionindicatestheinternationalvaluesoftheyouth

worksphere,theexistenceandthehealthyactivityoftheyouthsegment

aswellasitsinvolvementinsocialactivities.

Alltheparticipantsagreedupontheideathatyouthworkisaformofanactivitythat

isfirstlyaimedatthepersonalgrowthoftheyouth.Moreover,theexpertsmention
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thatthetraditionofyouthworkhasstartedevolvinginArmeniasincetheyearsof

theSovietUnion,neverthelessthatworkdenotedexchangeofpoliticizedthinking

andreproduction thatwasbeingconductedbothat schoolsand in the families.

Althoughnowadaysyouthworkdiffersinitsnaturesignificantlycomparedtothe

youthwork in theSovietyears, therepresentativesaswellassomeexpertsare

concernedthatthestrictdefinitionofyouthworkandtheformationoftheyouth

workinArmeniawillinevitablypromotethepoliticizationoftheyouthsector,in

otherwordstheyouthworkmaybecomepolitically-orientedandrestrictedfrom

theperspectiveofchoosingitsobjectivesandimplementingitsprograms.

Quotation1.FromtheInterviewwiththeExperts

“…todayeverythingis theoutcomeof thefairlychaoticsituationofour

public sector, as it needs state support not a support from the political

partiesbutarealneutralstatesupport.Todaythereareinstitutionswhich

havesufficientexperienceandcansupportthestateinsomeofitsspheres

becausethepublicsectorisnotagainstthestateanditistoraisetheneeds

ofthestate,whereastheproblemsofthestateareduetothefactthatour

generalpublicsectorisdependentonoutsidedonors”.

Accordingtotheexperts,youthworkstartswheretheyoutharewiththeirvision

andinterestsoftheworldandlife.However,youthworksuggestsnewexperiences

andchallengesaswell,thuspromotingthegrowthofabilitiesandexcitementof

theyouth.

Objectives of Youth Work According to the Specialists  
of the Sphere
Often theparticipantsofa researcharenotable todefine theconceptofyouth

work,however theypresentyouthwork in termsof its frameworkofactivities

thereforeyouthworkwilloftenbepresentedinthecontextofactivitiesofyouth

workerinthisreport.Summinguptheopinionsoftheparticipantsthefollowing

objectivesofyouthworkcanbedifferentiated

1. Thepurposeofyouthworkistocreateopportunitiesfortheyouthtogainand

developtheirskills.

2. Create a productive atmosphere for the youth so that they can show their
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abilities,discoverandestablishthemselvesandintegrateintothesociety.

3. Insuretheconstantengagementandparticipationoftheyouthintotheprocess

ofovercomingtheirproblems,theproblemsofotheryoungpeopleaswellas

inthesolutionofotherexistingissuesofthepublicsector.

4. Provide the youth with the opportunity to actively participate in the

development, management and implementation stages of the projects by a

particularorganizationand throughnon-formaleducation.Giveachance to

theyouthtomakedecisionsandlearntotakechargeoftheirownchoices.

5. Create a favorable educational environment (formal or non-formal) which

will teach the youth how to conduct youthwork and how to transfer their

knowledgeandskillstotheyoungpeoplewhoarenotdirectlyparticipatingin

youthwork.

6. Increase the productiveness of the personal activity of the youth due to

developingtheirabilityofachievingtheirownchoices.

7. Teachtheyouththemethodsofexpandingtheirknowledgeandtheirabilities

torealizetheproblemstheymayencounterintheirlives.

8. Teachhowtomakeuseofservicesandinformationintheprocessofmaking

wisedecisionsintheirlives.

Main Directions of Youth Work Activities and Subjects  
of Youth Work
Referringtothedirectionsofactivitiesofyouthwork,itisworthmentioning

that the nature of its activities differs depending on the type of the youth

organization.Inthescopeofthestudythetypologyoftheyouthinstitutionshas

beenperformedaccordingtotheformoftheorganization.Thefollowinggroups

havebeendifferentiated.

1. YouthNGO’s,foundations,unionsoflegalentities

2. YouthUmbrellaOrganizationsaffiliatedtotheStateinstitutions.

3. YouthInstitutionsaffiliatedtopoliticalparties

4. Unionsandinstitutionsaffiliatedtotheeducationalinstitutions

5. Youthclubs,groupsandassociations
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6. InstitutionsaffiliatedtoApostolicChurchandreligiousorganizations

7. Projectsfundedbytheinternationalorganizations

8. Projectsfundedbyprivatecompanies

Schematicallytheyouthworkinstitutecanbedrawnasfollows.

Figure1.CurrentInstitutionsandKeyActorsInvolvedintheContextofYouth
Work

Youth Work

Organizations and Institutions Engaged in Youth Work

Youth Workers

Youth

Youth NGOs,  
foundations,  

ULE	s

Policy	Makers Funding Bodies

Youth	Umbrella	 
Organizations  
affiliated to the  

State Institutions

Youth Institutions 
affiliated to the 
political parties

Unions,	institutions	
affiliated to the 

Educational  
Institutions

Youth clubs,  
groups and  
associations

Institutions  
affiliated to the  

Apostolic Church  
and religious  
organizations
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Mechanisms of Implementation of Youth Work in Armenia
The results of the research showed that the youthwork inArmenia is often

implemented through organizing courses, seminars, meetings, discussions,

consultationsandscientificconferenceswhichisalsoconfirmedbytheresults

of theresearchon‘’MappingofYouthOrganizations’’whenitcomesto the

mainactivitiescarriedoutbyyouthNGOs.

Figure2.Main Activities Carried Out by Youth NGOs

Incompliancewiththeresultsoftheresearchtheactivityoftheyouthworkis

conductedthroughthefollowingformats:

l	Short-termandlong-termcoursesaimedatdevelopingthepersonaland

professionalskillsoftheyouth.

l	Arrangementofmeetingsandevents

l	Informationalactivitysuchasdistributinginformationalflyers,disseminating

informationandmaterialsthroughtheinternetandmassmedia.

l	Advisoryactivitywhichassumessupporttotheyouthinfindingsolutionsto

theirproblems.
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Target Group of the Youth Work Performed in the Sphere
Accordingtothejudgmentsoftheexpertswhichwerealsoconfirmedwithin

thescopeofgroupdiscussions,themajortargetgroupforyouthworkincludes

theyouthlivinginthecitieswhoalreadyhaveorareintheprocessofgaining

professionaleducationandwhoareunder25.Itisalsointerestingthataccording

totheassessmentsofthespecialistsinArmeniamoregirlsareengagedinyouth

workthanboys.

Itcanbeconcludedthatsomegroupsarelessinvolvedintheyouthworkthan

others:

l	TheYouthinruralcommunitiesorregionalcitiesarelessinvolvedinthe

programs

l	Theyouthaged25-30yearsold

l	Theyouthwithnoprofessionaleducation

l	Itisalsointerestingthataccordingtothejudgmentsofthespecialistsa

greaternumberofgirlsareinvolvedintheyouthworksinArmeniathan

boys.Theapproximateratioofgirlstoboysis60/40.



79|      |

Part 2.Current Status and Activities 
of the Youth Worker

The components of a Youth Worker image
It seems that the typical qualities of a youth worker particularly must not

be distinguished from the informal rules which operate in other working

environments,butthestudyresultsshowedthatthosequalitiesareunique,for

example:

Quotation2.From the interview with the key informant

“It is necessary to possess three qualities for being an effective youth

worker:goodlisteningskills,goodsenseofhumorandendlesspatience”.

Theabilityofyoungpeopletocommunicateeffectivelyisbelievedtobethe

keytoallsectors.

Personal and Professional Qualities of the Youth Worker
Youthworkersmostlysharethesameviewsaboutpersonalqualities,however,

therearesomedifferencesrelatedtotheprofessionalqualificationswhich,first

ofall,aredrivenbysectoraldifferences.

Table1.Requirements for the youth worker

Personal qualities Professional qualities

Respectful attitude towards others Knowledge and experience of working 
with the young and the skills to use the 
knowledge for the benefit of the project

Communication, team working skills Skills to apply the acquired academic and 
non-academic	knowledge	for	the	benefit	of	
youth work 
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Good	listening	skills/active	listening	
techniques

Project development skills

Patience ICT basic skills

Honesty Management	skills

Sense of responsibility Youth	policy	knowledge	/	aware	of	all	
changes

No critical attitude towards others Self-assessment	and	monitoring	skills

Purposefulness Teaching skills

Ability	to	face	the	challenges	/	quick	thinking	
in difficult situations

Knowledge in certain areas in which they 
are involved 

Willingness to help and support Ability to keep the sequence of the program 
steps, time management skills

A skill to properly respond to a particular 
situation	/an	ability	to	identify	the	current	
challenges

Negotiation skills

Flexibility

Sense of humor  

Leadership	skills  

Many of these skills such as communication and team working skills are

emphasized by employers, while the personal and social qualities such as

self-knowledge, problem-solving ability and negotiation ability increase the

likelihoodofyoungpeopleforasuccessfultransitiontoadultlife.

Youthworkersaretofollowanumberofethicalnormsfromwhichthestudy

participantssingledoutthefollowing:

l	peer-to-peerapproach:Youthworkersaretoworkwiththeyoungas

equals,notasasubordinatedonewhichismorevulnerable;

l	privacy protection: Youthworkersshouldensuretheconfidentialityof

informationobtainedfromtheyoung;

l	individual approach: Workingwiththeyoungyouthworkers,firstofall,

shouldbeawareoftherealneeds,problemsofeachyoungpersonandwork

withthem,takingthoseproblemsintoconsiderationinordertosolvethem.
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Status of the Youth Worker
Theyouthworkerswhohave takenpart in this researchpoint out that there

isnoprocedurefordisseminationofinformation,employment.Youngworker

activities are perceived by the research participants to be a job even if in

minimumsalary.Probablytheparticipantsbelievethatinthiswayitispossible

toensurethestableandcontinuousworkoftheyouthworker.

Youthworkorganizationsengageyouthworkersinemploymentormembership

form.Thechartbelowpresentsthecurrentsourcesandproceduresofinformation

disseminationabouttheemploymentormembershipopportunities.

Functions of the Youth Worker
Thedifferencebetweenthefunctionscarriedoutbyyouthworkers ismainly

duetothesectoralpeculiaritiesoftheyouthorganizationorspecificprogram

implementation. However, taking into account the fact that irrespective of

the direction the project is going through the same stages (program design,

organization,implementation,review/evaluation),YouthNGOfunctionshave

alotofsimilarities.Particularly,oneoftheexpertshasstressedtheimportance

ofthefollowingfunctions.

Quotation3.Fromanexpertinterview

“Theremaybeanorganizer,intheroleofamentorandatrainer.Youth

workisabroadconcept.

Ayouthworkerisrequiredtounderstandthebehaviorofyoungpeople,to

study,toidentifytheneedsoftheyoungandcreateanopenframeworkfor

communicating,askingthequestionswith“why”.”

Theexpertshavealsostressedtheimportanceofyouthwork,theliaisonfunction

betweenstateinstitutionsandtheyoung.

Quotation4.Fromanexpertinterview

“Youthworkleads,setsstandards,providessupport,providesconnection

betweenstatebodiesandindividuals.Thesectorsarevariousandso the

functionsarechanging,aswell.This iswhatmakes itdifficult togivea

precisedefinition.“
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The functions of ensuring interpersonal communication and a favorable

environmentofself-expressionhavebeenstressedbyyouthworkers.

Quotation5.Fromanexpertinterview

“At thismoment Iwould say that youthwork is to satisfy theneedsof

theyoungtoexpressverywidevarietyoftopics:humanrights,ecology,

interculturalthatistheneedoftheyoungtoexpressthemselvesonvarious

issues…todayalotofyoungpeoplehaveagreatneedofcommunication

and do not have appropriate places, hence, youth work is aimed at

ensuringthosecontactplacesforthem,andthesecondfunctionisthecivic

education”.

It is remarkable that theyouthwork functions are different according to the

regions.Forexample,fortheyoungwhoworkinregionsfarfromthecapital,

oneoftheprimaryfunctionsofyouthworkistheorganizationofentertainment.

Theyoungagreethat

Quotation6.FromaFGdiscussion,Syunik

“…Themainfunctionsofayouthworkeristheorganizationoftheleisure.

Youthworkshouldalsohelptheyoungincareerguidance,stimulatetheir

potential and involvement in volunteer activities and in employment.

Weneed someone in thevillagewho takes initiatives andbringsothers

together”.

According to the research results, during the implementationofyouthwork,

youthworkerscarryoutthefollowingdutiesandfunctions:

1. Activitiescoordination,management,administrativefunctions

2. Technicalfunctions

3. Ensuringexternalcommunication,providing/disseminatinginformation

4. Organizationalfunctions

5. Pedagogicalactivity,conductingtrainings,seminars

6. Providingadviceandguidancetotheyoung
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Part 3.Prerequisites and Prospects 
of the Development of Youth 
Work in the Republic of 
Armenia

Legal Basis for the Development of Youth Work in Armenia
InArmeniatherearealreadyprerequisitesforthedevelopmentofyouthwork.

Particularly,theexistenceofalegalbasisisofgreatconsideration-theConcept

of Youth Policy in the RA, which defines the concept of “youth worker”.

Accordingtothefieldexpertsandrepresentativesofyouthorganizationswith

thenext stepof thedevelopmentof youthwork it is necessary todevelop a

conceptandanactionplanaimedatincreasingthelevelofyouthparticipation.

The program should be based on real needs and demands of today’s youth,

includingemployment,careerguidance,continuousdevelopmentofprofessional

andpersonalqualities,developmentofskillsofself-expression,whichactually

coincideswiththeprioritiesofyouthpolicyintheRA:

1) ”Promoting youth participation in the processes of political, economic and

culturallife”.

2)“YouthEmploymentandsocio-economicproblems.”

3)“Promotinghealthylifestyleamongtheyoung.”

4)“Developmentofyouthculturalandspiritualvaluesandpatrioticeducation.”

5)“Continuingeducationandrecognitionofnon-formaleducation.”
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Current Financial Basis for the Implementation  
of Youth Work
As a rule, youth organizations mainly implement short-term financing

activities,which, according to youthworkers, is one of themain challenges

inthedevelopmentofyouthworkasitdoesnotcontributetothestabilityand

continuityoftheimplementationofyouthactivities.

ThedependenceonasinglesourceandfundinggrantsdoesnotallowYouth

NGOstohaveflexibility,intermsofmakingtheirownexpensesandsolving

problems,

Quotation7.From an interview with the key informant

“...Insteadofprogramplanninggrantplanningisdone....Wedonotthink

inlarge-scaleprojects.Wearesoaccustomedtogrant,episodicprograms

... We do what the grant was initially announced for, strategic vision,

purpose,mission,islost.“

AccordingtotheexpertsandYouthNGOleaders,youthworkersoftenarein

need of specialized programs for the implementation of youthwork. Today

thesituationissuchthatthesamepersonwhoisexperienced,hastoperform

meanwhile several jobs: psychologist, economist, social worker or teacher

functions.Asahighlyspecializedintellectualneedfortheirorganization,the

researchparticipantspointouttheyoungparticipantsworkinginnarrowfields:

— Publicadministration,

— Sexualeducation,

— InformationTechnologies.

Accordingtotheresearchresults,thereisalsoaneedforyouthworkerstoday,

whowillworkwiththevulnerablegroupsoftheyoung:

— youthwithdelinquentbehavior

— youthwithanyformofdependence

— youthwithlimitedopportunitiesforsocialinclusion

— returnedmigrantworkers.
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Professional and Ethical Requirements for the Youth Worker
and their Assessment Tools
The experts that took part in the researchmention, that before defining the

conceptofyouthwork,firstofallitisnecessarytounderstandhowitshould

beconsideredinthecontextofyouthpolicy:whethertheyouthworkersshould

bespecialistshavingbeeneducatedortrainedinthefiled,ortheycanalsobe

specialists in other fields– psychologists, socialworkers, pedagogues and so

on.Currentlynopersonalandprofessionalrequirementsareappliedforayouth

worker:peoplewithdifferentprofessionsinvolvedintheyouthsphereaswell

performyouthwork.Nowadaystherearealsosometrainingcoursestargeted

atacquiringprofessional skillsbyayouthworker.Thosecoursesaremainly

directedatthedevelopmentoftrainerqualities,whicharecarriedoutwithinthe

frameworkofbothstatefundingprogramsandinternationalprograms.

Accordingtoexperts,alongwiththetraditionalmodelsofyouthworkteaching,

nontraditionalandmoreparticipatorymodelsarenecessarytobeapplied.

Quotation8.Quotationfromanexpertinterview

“The course is a part of the youthwork, such as going toTsaghkadzor

for the courses, having fun there and coming back, but the significant

partoftheyouthworkis,sotosay,outofofficework(outreach),suchas

identifyingtheirneeds,conducttraining.Onecanalsoconductthetraining

outdoors,forexample,itispossibletoplaygamesinacertaincommunity

orneighborhoodfortheyoungpeopletolearnorbenefitfromit.Onecan

build long lasting relationshipswith them, and theygrowgradually and

theirbehaviorwillbechangedsomehow”.

Theexpertsalsomention,thatbeforethinkingabouttheteachingmethodsand

trainingmodels,itisnecessarytoestablishaccreditedexperiencedinstitutions,

which should be responsible for conducting the courses. Nowadays those

institutions in the RA are few. Particularly, there are institutions, that are

specializedintrainingtrainersandcoaches.

Accordingtoexperts,itisnecessarytocreateoneeducationalspace,wherethe

youthcanacquireknowledgeandskillsrequiredforyouthwork,andtheyouth

workerscanbetrained.
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Accordingtoexperts,inthecaseofthedevelopmentoftheconceptofyouth

work,themaincharacteristicsandrequirementsforyouthworkasaprofession,

aswellasethicscodeofthatprofessionshouldbeclearlydefined.

Quotation9.QuotationfromanExpertinterview

In Armenia actually anyone, who wants, considers themselves a youth

worker.Ontheonehanditisnotbad,howeverIthinkthatsomestandards,

some people having educational background must be involved, who

complywiththeprofileofayouthworker.

Duringtheinterviewstheexpertshavesingledoutanumberofpersonaland

professionalrequirementsonwhichtheconceptandimplementationofyouth

workshouldbebased.

Table2.TheExpectationsoftheFieldRepresentativesfromYouthWork

What must be done? How it must be done?

Youth	work	should	be	a	non-profit	activity	
aimed at raising awareness of young people 
on their rights

Youth	work	ethics:	to	refrain	from	
personalized approach in work with the 
youth

Formation of information database about 
the NGOs operating in the field of legal 
protection in order to get in touch any time 
with the youth, who need their protection 
and consultation

Developed standards of youth work 
processes, according to which, youth 
workers attached to certain institutions 
will present reports according to the 
implemented work and procedures

Support to social justice for the youth and 
in the society through struggle against 
discrimination

Respect for human rights

Addressing the challenge of youth 
unemployment

Youth work should be transparent and 
accountable

Bringing young people together around one 
common idea and leadership

Availability of the youth needs assessment 
approaches

Correct assessment of the youth potential

Uncorrupt	work
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Challenges of the Development of Youth Work
ChallengetoIdentifytheBoundaries

Someparticipantsbelievethatthegoals,problemsandeventhemainactivity

fieldsoftheyouthworkneedregulationandclarificationandshouldbeclearly

definedinthestrategyofthestateyouthpolicy.Others,onthecontrary,claim

thatanyregulationandanydetaileddescriptionofyouthworkgoalsnarrowthe

activityframeworkandfunctionsofyouthworkersandcanseriouslyaffectthe

youthmotivationofworkinginthisfield.

ChallengeofInformationShortage

Theyouthworkassessmenttoolsarenotclearlydefinedyet.Themainchallenge

connectedwiththeyouthworkassessmentisthatthereisnodefinitestatisticson

theyouthinvolvementofyouthworkbeneficiaries.Moreover,thosestatistics

arepoorinbothlocalandstatelevels.ThoughyouthNGOshavesomeideaon

howmanyyoungpeople takepart inprojects, thosefiguresareapproximate.

It’snecessarytotakeintoconsiderationthatthesurveyparticipantsdon’toften

differentiatetheconceptsofyouthNGOmemberandyouthworkbeneficiary.

Often,whenayoungpersontakespart inprojects, theNGOsconsiderhima

memberoftheorganizationratherthanayouthworkbeneficiary.Moreover,for

developingmeasurableindicatorsit’snecessarytotakeintoconsiderationthe

necessityofhavingcontinuous(at leastannual)statisticsaboutthefollowing

quantitativeindicators:

1. Theyouthinvolvementintheyouthwork

2. TheyouthmembershipinyouthNGOsandotheryouthorganizations

3. Thenumberoftheinstitutionsengagedinyouthwork

4. Thenumberoftheorganizationsengagedinyouthworkaccordingtoregions

andcommunities

It’snecessarytodefinetheyouthworkbeneficiariesforgatheringstatisticsdata

and,byidentifyingtheprojectsandeventsrelatedtotheyouthwork,regularly

gatheratleastthenumericaldataoftheyouthparticipatinginsimilaractivities.
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Challenge of Retention and Continuity of the Impact of Youth Work

Results

Thesecondproblemrelatedtotheyouthworkassessmentisthecontinuityand

stabilityofongoingworks.Theprojectsdon’talwayskeeptheirtargetgroup,

thosetargetgroupsoftenchange.

Thesameproblemalsoconcernstoeducational,regionalandotherorganizations.

Only in thecaseofconductinganextensive research, it ispossible togather

statisticsinthefollowingareas:

1. Thenumberofthemembersregisteredinyouthorganizations,thenumberof

theyouthenrolledinstudent,religiousandpoliticalorganizations,

2. Thenumberoftheyouthinvolvedincertainprojects.

Challenge of Funding for the Field and for Continuous Projects

Thefundingopportunitystabilityofthefieldisanimportantfactorforyouth

workdevelopment.Thedirection,contentandimplementationprojectsofyouth

work largelydependon thesources,whichfinance thoseworks.As thefield

representativesmention,statelevelplannedstrategicprojectsintheyouthfield

areneededand,intheirownwords,youthorganizationsneednon-politicized

“purestate”financing.

ChallengeofInter-institutionalCooperation

Theinvolvementofalltheyouthfieldactorsandtherelationshipandcooperation

arrangementbetweenthemareimportantforthedevelopmentandconsolidation

of youthwork. Taking into consideration the cross-sectoral character of the

youthfield,thecorrelationbetweentheyouthworkactorsandtheinstitutions

involvedinyouthrelatingfieldsarealsotobedefined.Thesefieldsalsoinclude

education,socialsecurity,healthcareanddefensefields.

ChallengeofAvailabilityandUseofYouthWorkFunctioningInfrastructure

in Community

During group discussions organized in rural communities the youth have

mentioned, that they face the lack of resources during the implementation

of youth work. For solving that problem they believed, that a responsible
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personcanbeappointedinthecommunity,whowillbeauthorizedtousethe

communityinfrastructures,haveaspaceandthematerialandhumanresources

willbeavailableforhim.

ChallengeofIntegrityoftheActivitiesintheField

Though various activities in the sphere of youth work are constantly

implementedinArmenia,theinterconnectionbetweenyouthworkersinthefield

andtheconsistencyoftheactivitiesaremissing,which,accordingtoexperts,

sometimesleadstoorganizingsimultaneousactivitiesbydifferentorganization

onthesamethemeinthecasewhenthecooperationwouldbebeneficialtoall

ofthem.Andontheotherhand,accordingtoexperts,plannedstrategicyouth

workismissingintherepublic.

According toyouthworkersandpolicymakers, the research resultsgive the

opportunitytorepresenttheapproachesaimedatyouthworkdevelopment.

Table3.Development Principles of Youth Work

According to youth workers According to policy makers

The status of youth work should be utmost 
formal

There should be a clear concept, which 
will define the activities, main areas and 
functions of youth work

As a result of conducted youth work it 
should be possible to get employed in 
preferred areas

Youth workers should receive professional 
education and be regularly trained

Paid job even in the smallest amount It should be clarified whether centralized or 
decentralized dimension is preferred

The projects should be primarily aimed at 
addressing youth issues rather than other 
problems

It is necessary to develop localized tools for 
youth work quality control and monitoring, 
and to apply them.

Aswecanseetheabovementionedobservationsdonotcontradictoneanother,

on the contrary, theycomplement eachother.The research suggests that the

fieldrepresentativesareopentonewinformation,arewillingtocooperatewith

oneanotherandwanttoworkunderthesupportofthestate.
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ConclusionsandRecommendations
Conclusion 1: In most cases, when the organizers of local youth activities

andactiveparticipantstookpartinthegroupinterviewsconductedwithinthe

framework of the research, participants were not familiar with the terms of

“youthwork”and“youthworker”.

Recommendation 1: Overall,thereisaneedtospreadinformationamongthe

representativesoftheyouthfieldabouttheessenceandactivitiesofyouthwork.

Conclusion 2: Beingyouthworkersintheircommunity,insomecasesyoung

peoplefounditdifficulttospeakabouttheirneedsasayouthworker,because,

ingeneral,theywereunawareoftheessenceandactivitiesofyouthwork.

Recommendation 2: Itisnecessarytospreadinformationabouttheimageof

theyouthworkerandtospecifywhenaparticularpersoncanbeconsideredto

beayouthworker,whatopportunitiestheyhaveandwhichareasofactivities

theycanbeinvolvedin.

Conclusion 3: Communityyouthworkersmentionedthatpoorcommunication

withstateinstitutionsisanimpedimenttotheimplementationoftheiractivities,

sincedue to it theyarenot able tomakeuseof state resources, for instance

exploitationofroomsortechnologicalequipmentinruralareas.

Recommendation 3: Asasolutiontothisproblem,youngpeoplementionthe

appointmentofaresponsiblepersoninthecommunity,whowillbeempowered

tousestateresourcestosupportimplementationofyouthwork.

Conclusion 4: ThefieldrepresentativesunanimouslybelievethatNGOsstand

inneedforregulation,interconnection,establishmentofdomesticandforeign

cooperationaswellasforcoordinatedworkaimedatpublicinterest,whichwill

enablecertainNGOstoleadastrategicpolicyregardlessofthecompletionof

receivedshort-termgrantprograms.

Recommendation 4: Asasolution,NGOrepresentativesanticipatestategrants

onanannualbasiswhichwillcoverthebasicexpensesofNGOsandwillenable

them to implement constant activities through their own initiatives. Industry

representativesexpressedtheiropinionaboutthelackofaccesstoinformation

concerning youth. Sector representatives highlight the importance of inter-
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institutionalcommunicationatthestatelevelforthehealthyfunctioningofthe

Institute.Workingwithyouth is apreliminary legalbasis for thecreationof

institute.Referring to the denitionof youthworker shouldbenoted that not

all determinations made in the industry. Industry representatives expressed

theiropinionaboutthelackofaccesstoinformationconcerningyouth.Sector

representativeshighlighttheimportanceofinter-institutionalcommunicationat

thestatelevelforthehealthyfunctioningoftheInstitute.Workingwithyouth

isapreliminarylegalbasisforthecreationofinstitute.Referringtothedenition

ofyouthworkershouldbenotedthatnotalldeterminationsmadeintheindustry

Industry representatives expressed their opinion about the lack of access to

informationconcerningyouth.Sectorrepresentativeshighlighttheimportance

ofinter-institutionalcommunicationatthestatelevelforthehealthyfunctioning

oftheInstitute.Workingwithyouthisapreliminarylegalbasisforthecreation

ofinstitute.Referringtothedenitionofyouthworkershouldbenotedthatnot

alldeterminationsmadeintheindustry

Conclusion 5: Thefieldrepresentativesexpressedtheirconcernoverthelackof

accesstoinformationonyoungpeople.

Recommendation 5: The field representatives highlight the importance of

inter-institutional/cross-sectoralcooperationatthestatelevelforensuringthe

properfunctioningofyouthwork.

Conclusion 6: CurrentlyinArmeniayouthworkhasapreliminarylegalbasis

forfurtherdevelopment.Referringtothegivendefinitionofyouthworkerby

fieldrepresentativesitshouldbenotedthatthesedefinitionsarenotcomplete.

Recommendation 6: It is necessary to reconsider the commondefinition of

theyouthworker,becauseitdoesnotfullyreflecttheimage,goals,valuesand

activitiesoftheyouthworker,aswellasdoesnotindicatetheurgentneedfor

theexistenceofyouthwork in thecountry.Thus, there isaneed todevelop

a complete concept of youth work with its vision, objectives, importance,

evidenceandpledgeforfuture.

Conclusion 7: Researchparticipantsfurtherpromotethestatusofyouthworker

tobeapaidemployee.

Recommendation 7: Nevertheless,consideringthefactthatvolunteeringplays
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agreat role in youthwork inmany countries, following the development of

youthworkinArmeniatwotypesofyouthworkerswillbespecifictothefield-

paidprofessionalsandvolunteeryouthworkers.

Conclusion 8: Thefield representatives describe youthwork as the primary

activityofyouthorganizationsimplementingyouthtargetedgrantprogramsand

thoseveryorganizationsoftentakemeasuresaimedatyouthdevelopmentthat

donotrequireanyfunding.

Recommendation 8: In is necessary to consider all possible options for the

implementationofyouthworksuchasindependentyouthworkers,volunteers

notbeinginvolvedinanyyouthorganization.




