
Սոցիալ-Էկոլոգիական պատասխանատվություն

«Սոցիո-էկո» կոնսորցիում

«Համայնքային Համախմբման և Աջակցության 
Կենտրոն» ՀԿ

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ

«Նոր հորիզոններ» ՀԿ

«Էկոլուր» տեղեկատվական ՀԿ

«Հայաստանի անտառներ» բնապահպանական ՀԿ



Ծրագիրն իրականացվում է

«Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագրի շրջանակներում՝ 
իրականացվող Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ), «Սոցիես» փորձագիտական 
կենտրոն հասարակական կազմակերպության (Սոցիես), Բուն TV հիմնադրամի (Բուն TV), 
«Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն» հասարակական 
կազմակերպության (ԴԵՀԿ) և «ՍՈՍԵ կանանց հիմնահարցեր» հասարակական կազմակերպության 
կազմած կոնսորցիումի կողմից Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային 
զարգացման  գործակալության միջոցով։ Այն մեկնարկել է 2021 թվականի հունիսին և 
կիրականացվի մինչև 2022 թվականի հունիսը։ 



Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ
Լոռու մարզի 

Ախթալա և Օձուն  խոշորացված 

համայնքներում

Սյունիքի մարզի 

Գորիս և Սիսիան խոշորացված 

համայնքներում

Գեղարքունիքի մարզի

Գեղամասար խոշորացված 

համայնքում և Վերին Գետաշեն 

համայնքում 

https://padlet.com/mananmkhitaryan/dxi
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Կարիքներ՝ 

➧ Բացասական էկոլոգիական ազդեցության տակ գտնվող համայնքներն ունեն սոցիալ 

տնտեսական  զարգացման սահմանափակ հնարավորություն, քանի որ Էկոլոգիական  

անբարենպաստ վիճակը լուրջ ազդեցություն է թողնում սոցիալական բարեկեցիկ  

կենսապայմանների, տնտեսական գործունեության վրա:

➧ Համայքները չունեն մշակված սոցիալ-էկոլոգիական քաղաքականություն և դրա մշակման 

համար արդյունավետ գործիքներ։

➧ Համայնքների հնգամյա  զարգացման ծրագրերում  բացակայում է  սոցիալ-էկոլոգիական 

զարգացման  բաղադիչը:

➧ Համայնքներում անբավարար են իրազեկվածությունը  էկոլոգիական ռիսկերի և

սոցիալ-էկոլոգիական զարգացման հնարավորությունների մասին:



Ծրագրի նպատակը՝

Նպաստել ՀՀ Լոռու, Գեղարքունիքի, Սյունիքի 6 թիրախ համայքներում Սոցիալ-

էկոլոգիական քաղաքականության  ներդրմանը։

Սոցիալ-էկոլոգիական քաղաքականությունը կնպաստի՝

- Համայնքում կանաչ տնտեսության  զարգացմանը

- էկոլոգիական ռիսկերի բացահայտմանը և նվազեցմանը

- Համայնքի զարգացման մասնակցային կառավարմանը

-Համայնքի զարգացման և  շրջակա միջավայրի  պահպանման նկատմամբ ՏԻՄ-ի 

պատասխանատվության  բարձրացմանը

- Համայնքի զարգացման մեջ բիզնես սեկտորի կորպորատիվ սոցիալական 

պատասխանատվության  բարձրացմանը

- Ֆինանսական մուտքերի, այդ թվում բիզնես սեկտորի կողմից կատարված մասհանումների 

նպատակային օգտագործմանը



ՔՀԿ-ների կողմից հիմնավորված քաղաքականություններ մշակելու հետևյալ արժեշղթան հիմք

կհանդիսանա «Սոցիալ-Էկոլոգիական պատասխանատվություն» ծրագրի բոլոր

գործողություններն իրականացնելու ընթացքում։

➦ Մասնակցային մեթոդով ստեղծել համայնքների սոցիալ-էկոլոգիական ռիսկերի, խնդիրների և 

առաջնայնությունների տվյալների հավաքագրման և կարիքների վերհանման, իրավիճակի 

գնահատման գործիք/ձևաչափ։

➦ Սոցիալ-էկոլոգիական իրավիճակի գնահատման գործիք/ձևաչափի միջոցով ստացված 

տեղեկատվական բազայի հիման վրա մասնակցային մեթոդով մշակել թիրախ 6 համայնքներում 

սոցիալ-էկոլոգիական քաղաքականություններ։

➦ Ջատագովություն իրականացնել թիրախ 6 համայնքներում սոցիալ-էկոլոգիական 

քաղաքականության ՏԻՄ-երի կողմից ընդունման ուղղությամբ:



Սպասվող արդյունքները 

1. Բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականությունը, որպես 

համայնքների զարգացման ծրագրի նոր բաղադրիչ, կնպաստի համայնքներին 

ներգրավել նոր ֆինանսավորում «կանաչ» ներդրումների համար:

2. Հնարավոր կդառնա բարձրացնել պետական մարմինների, բիզնեսի և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատասխանատվությունը` 

վերհանված սոցիալական և բնապահպանական ռիսկերը նվազեցնելու համար:

3. Կմեծանա ակտիվ բնակիչների մասնակցությունը նպատակային 

ծրագրերի, ֆինանսավորման բաշխման վերաբերյալ շահագրգիռ 

կողմերի հետ երկխոսությանը:


