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	X 1.  Ներածություն 

Ուսուցողական ձեռնարկը մշակվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
հատուկ խնդրանքով՝ «սոցիալական պաշտպանության և զբաղվածության ծառայությունների 
մատուցման համակարգման բարելավումը Հայաստանում և Տաջիկստանում» ծրագրի շրջանակներում 
և նպատակ ունի աջակցել Հայաստանում ինտեգրված քաղաքականության մոտեցումների նոր 
գործընթացների իրականացմանը: Այս աշխատությունում ներկայացված գործիքները հիմնված են 
Եվրոպայի և նրա սահմաններից դուրս կիրառվող գործիքների և ընթացակարգերի վրա (տե՛ս նաև 
Scoppetta, A., Leichsenring, K. & Lelkes, O. 2018): Գործիքների ներդրումը Հայաստանում կնպաստի 
ինտեգրված մոտեցումների գործառնական կիրառմանը և կբարձրացնի տրամադրվող աջակցության 
ծառայության որակը։ Գործիքները համարվում են ծրագրի շրջանակներում մշակված այլ նյութերի 
անբաժանելի մասը, ինչպիսիք են՝ Ուղեցույցը (Scoppetta & Sandu, առաջիկա 2022a) և Հայաստանի 
գնահատման զեկույցը (Scoppetta & Sandu, առաջիկա 2022b):

Դեպքերի ինտեգրված վարումը նորարարական գործելակերպ է, որն իրականացվում է կոլեկտիվ 
կերպով, հիմնականում զբաղվածության և սոցիալական ապահովության ծառայությունների 
համապատասխան գործակալների կողմից՝ ծառայելու առավել խոցելի խավերին՝ աշխատաշուկայի, 
ինչպես նաև սոցիալական աջակցության և նույնիսկ դրանից դուրս հասանելի բոլոր ռեսուրսներով: 
Ձեռնարկը կենտրոնանում է, թե ինչպես է հարկավոր աջակցել դեպքի վարմանը և դեպք վարողներին: 
Առաջին մասում ներկայացված են երկու գործառնական ընթացակարգեր. i) ուղեգրումը և դրա հետ 
կապված ուղեգրման ձևաթուղթը, և ii) դեպքի փակումը, ինչպես նաև դեպքի փակման ձևաթուղթը։ 
Ձեռնարկի երկրորդ մասում ներկայացվում են երեք հիմնական ընթացակարգեր, որոնք կապված են 
դեպք վարողների հավաքագրման, աշխատանքի պահպանման և գործունեության գնահատման հետ: 
Առաջինը դեպք վարողի աշխատանքի նկարագրությունն է, երկրորդը՝ դեպք վարողի աշխատանքի 
կատարման մոնիթորինգի մոդելը և երրորդը՝ դեպք վարողի հավաստագրման գործընթացներին 
աջակցող ձևաթուղթը:



	X Տեխնիկական աջակցություն «Հայաստանում սոցիալական պաշտպանության և զբաղվածության ծառայությունների 
մատուցման համակարգման բարելավում»

2

	X 2. Դեպքի վարում

Դեպքի ինտեգրված վարում (ԴԻՎ) իրականացնելիս դեպք վարողները պետք է կառավարեն անհատի 
կոնկրետ իրավիճակները՝ հետևելով ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերին (ՍԳԸ-եր): Կան 
ՍԳԸ-ների տարբեր ձևեր, որոնք կիրառվում են ԵՄ անդամ երկրներում և դրանից դուրս. յուրաքանչյուրը 
մշակվել է ԴԻՎ որոշակի փուլի համար: Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության հայցի, այս հակիրճ ձեռնարկը ներկայացնում է ուղեգրման և 
դեպքը փակելու ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերը՝ իրենց համապատասխան ձևաթղթերով։ 

2.1. ՍԳԸ ուղեգրման ձևաթուղթը 
Ուղեգրման ձևաթուղթը գործիք է, որն օգնում է դեպք վարողին բացահայտել շահառուի կարիքները 
և կապ հաստատել շահառուի և պետական կամ հասարակական կազմակերպությունների կողմից 
մատուցվող տարբեր ծառայությունների միջև (RCMG, 2022): Ուղեգրման ձևը պետք է օգտագործել բոլոր 
ծառայությունների համար, որոնք շահառուին առաջարկվում են որպես անհատական պլանի մաս: 
Հետևաբար, այն դեպք վարողի կողմից օգտագործվող ուշադրության ապահովման և տեղեկատվական 
գործիք է1՝ համոզվելու, որ ծառայությունները համահունչ են շահառուի կարիքներին և լրացնում են 
այլ մատուցվող ծառայությունները: Ավելին, ուղեգրման ձևերն օգտագործվում են նաև ծառայություն 
մատուցողին տեղեկություն տրամադրելու համար՝ համապատասխան աջակցության ձևավորման 
համար: Ձևաթուղթը պետք է լինի կարճ և պարունակի շահառուի մասին բոլոր անհրաժեշտ 
տեղեկությունները, որոնք օգնում են նրան ինտեգրման ընթացքում:

Ուղեգրման ձևաթուղթը պետք է ապահովի հետևյալը՝ 

 X բավարար տեղեկություն տրամադրել ծառայություն մատուցողին,

 X ծառայություններ մատուցողներին տրամադրել հստակ ցուցումներ՝ շահառուին անհրաժեշտ 
գործողությունների վերաբերյալ, և

 X ապահովել տվյալների փոխանակումն ու մոնիթորինգը։ 

Այս ուղեգրման ձևաթուղթը (աղյուսակ 1) մշակվել է մեծահասակների համար նախատեսված առցանց 
հասանելի մի քանի ուղեգրման ձևերի հիման վրա2: Տվյալների մշակումը հեշտացնելու համար 
ձևաթղթերը պետք է լրացվեն էլեկտրոնային ձևաչափով: Սա հեշտացնում է տվյալների անհապաղ 
փոխանակումը դեպք վարողի և ծառայություն մատուցողի միջև: Այստեղ ներկայացված ուղեգրման 
ձևաթուղթը հարմարեցվել է երկրի համատեքստին և Հայաստանում կիրառվող առկա գործիքներին:

 

1 Դեպք վարողը համակարգում է շահառուների ծառայությունները՝ սոցիալական ներառման և ինտեգրման ողջ շղթայի 
ընթացքում. տե՛ս Scoppetta & Sandu 2022a:

2 Կազմված է Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում և Ավստրալիայում մատուցվող ծառայությունների ուղեգրման ձևաթուղթներից։ 



3	X 2. Դեպքի վարում

X Աղյուսակ 1. Ուղեգրման ձևաթուղթ

Ընդհանուր տեղեկություն (այդ թվում՝ ամսաթիվը և կոնտակտային տվյալներ՝ հարցերի դեպքում 
օգտագործելու համար)

Շահառուի անձնական տվյալներ.
Անուն
Հասցե
Կոնտակտներ
Այլ համապատասխան անձնական տեղեկություններ, ինչպիսիք են տարիքը, սեռը և ընտանեկան կարգավիճակը
Տեղեկություններ խնամողի/խնամակալի մասին (եթե առկա է)

Շահառուի մասին տեղեկություններ, ինչպիսիք են լեզվական հմտությունները, խոցելիության կարգավիճակը, 
ներքին տեղահանումները, ընտանեկան իրավիճակը և այլն: 

Ուղեգրման պատճառները.
(նկարագրել)

Շահառուին ծառայություններ մատուցողի մասին տեղեկություն. 
Անուն
Հասցե
Կոնտակտներ
Կոնտակտային անձ.
Այլ տեղեկություններ նշված կազմակերպության/ծառայության վերաբերյալ

Ուղեգրման միջոցառումներ.
(նկարագրել)

Դիտարկման արձանագրությունը կցված է:

Ընթացիկ աջակցություն/ծառայություններ.
(նկարագրել) 

Համաձայնություն և տվյալների պաշտպանություն.

Ուղեգրող դեպք վարողի մասին տեղեկություններ

Նշումներ և մեկնաբանություններ.

2.2. ՍԳԸ դեպքը փակելու ձևաթուղթը  
Այն շահառուների դեպքերը, ովքեր դուրս են գալիս ԴԻՎ-ից, փակվում են հստակ չափանիշների և 
միասնական արձանագրությունների հիման վրա: Դեպքի փակման ձևաթուղթը ներկայացնում է 
նպատակների իրագործման առաջընթացը, ամփոփում է շահառուին մատուցվող ծառայությունները 
և փակման պատճառները (SSD, 2022): Այն պետք է բավարար տեղեկություն տրամադրի շահառուի 
մասին՝ հետագայում, ըստ անհրաժեշտության, կիրառելու համար: Այսպիսով, ձևաթղթի նպատակն 
է դեպքի արձանագրում, մատուցվող ծառայությունների և աջակցության գնահատում, դեպք 
վարողների աշխատանքի գնահատում և տվյալների հավաքագրում։  Դեպքը փակելու պատճառները 
բազմազան են և ներառում են համաձայնեցված նպատակների իրագործումը, շահառուի կյանքի 
փոփոխման մասին փոխադարձ համաձայնությունը, շահառուի կողմից հետագա աջակցություն 
ստանալուց հրաժարվելը, շահառուի բացակայությունը, շահառուի իրավիճակի փոփոխության 
պատճառով իրավունակ չլինելը շահառուի ուղեգրումը խնամքի հաստատություններ։ Դեպքի 
փակման ձևաթուղթը ստորագրում են շահառուն և դեպք վարողների ղեկավարը, այսինքն՝ 
անմիջականորեն շահառուի հետ աշխատող մասնագետները:

Ներկայացված դեպքի փակման ձևաթուղթը (աղյուսակ 2) կազմվել է առցանց հասանելի համանման 
ձևերի հիման վրա և հարմարեցվել հայկական համատեքստին3: Առկա օրինակները հարկավոր է 
լրացնել էլեկտրոնային ձևաչափով, ինչը կհեշտացնի տվյալների անհապաղ փոխանակումը

3 Case closure forms compiled from the UK, the Netherlands and Canada.
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X Աղյուսակ 2. Դեպքի փակման ձևաթուղթ 

Դեպքի համարը Ուղեգրման համարը

Փակման պատճառը՝ Դեպքի (անհատական) պլանն ավարտված է
Հիմնական մտահոգությունները լուծված են
Դեպքի փոխանցում
Մահ
Արտագաղթ
Շահառուի կողմից մերժում/բացակայություն
Այլ ____________

Փակման մանրամասները.  
Հակիրճ նկարագրեք փակման պատճառները

Դեպքի փոխանցում (եթե կիրառելի է) Դեպքի փոխանցման մանրամասները 

Շահառուի կողմից մերժում (եթե կիրառելի է) Շահառուի կողմից մերժման պատճառները

Այլ (եթե կիրառելի է) Մեկնաբանություններ

Հաղորդակցում.

Այո Ոչ

Արդյո՞ք շահառուն ներգրավվել է դեպքը փակելու մասին 
որոշման գործընթացում:

Արդյո՞ք շահառուն համաձայն է փակել դեպքը։

Արդյո՞ք շահառուն տրամադրել է կոնտակտային 
տվյալներ, եթե լրացուցիչ աջակցություն անհրաժեշտ լինի:

Հաղորդակցման բաժնին վերաբերող մեկնաբանություններ.

Լրացրեց՝

Անուն Ստորագրություն Ամսաթիվ

Փակումը լիազորեց՝

Անուն Ստորագրություն Ամսաթիվ

Ծառայության գնահատում

Ծառայության գնահատման ձևաթուղթը պետք է լրացնել յուրաքանչյուր դեպքի հետ միասին։  

Ծառայության գնահատան ամսաթիվը՝

Գնահատումն իրականացրեց՝

Ծառայության գնահատման հավելվածը կցված է փակման ձևաթղթին 
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	X 3. Դեպք վարողների կառավարում 

3.1. Դեպք վարողների աշխատանքի նկարագիր 
Այս բաժնի տեղեկութունը հիմնված է առցանց հասանելի օրինակների վրա (Դեպք վարողների 
հավաստագրման հանձնաժողով, 2020: Սոցիալական աշխատողների ազգային միավորում, 2013): 
Աշխատանքի նկարագրությունը կարճ է, որպեսզի օգտակար լինի թափուր աշխատատեղեր 
հայտարարելիս: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դեպք վարողները պետք է վերապատրաստվեն՝ 
պահանջվող առաջադրանքները կատարելու համար:

Դեպք վարողի (ԴՎ) աշխատանքի նպատակն է շահառուի հետ միասին հասնել արդյունքների, 
բարելավել շահառուների կառավարման որակը, բավարարվածությունը հասցնել առավելագույնի և 
խթանել ծախսային արդյունավետությունը: ԴՎ-ի պարտականությունները ներառում են շահառուների 
իրավիճակի գնահատումը, պլանավորումը, իրականացումը, մոնիթորինգը և գործողությունների 
գնահատումը: ԴՎ-ի խնդիրները ներառում են.

 X Շահառուների կարիքների գնահատման իրականացում և լրացում4, աջակցության պլանների 
մշակում, մոնիթորինգ և գնահատում և առաջընթացի մոնիթորինգ, բազմամասնագիտական 
մոտեցումների հեշտացում, շահառուի արդյունքների և ծառայությունների մատուցման մոնիթորինգ 
(ավելի մանրամասն տե՛ս ստորև):

 X Շահառուների պահանջների որոշում խորացված հարցազրույցների միջոցով, մասնագիտացված 
աջակցության կարիքների հատկորոշում (բժշկական, սոցիալական, կրթական), գնահատումների, 
անհատական նպատակների վերանայում, և այնպիսի քայլերի պլանավորում, որոնք պետք է 
իրականացվեն այլ մասնագետների անհրաժեշտության դեպքում (օրինակ՝ առողջապահության 
ոլորտի մասնագետներ):

 X Միջամտության միջոցառումների ծրագրերի մշակում՝ ժամանակացույցի և առօրյա գործողությունների 
սահմանմամբ, տրամադրվող ծառայությունների համակարգում, ռեսուրսների կազմակերպում, 
ներառյալ տրանսպորտը։ 

 X Դեպքերի մոնիտթրինգ՝ ստուգելով շահառուների ներկայությունը,  աջակցության և արդյունքների 
դիտարկում և գնահատում, անհրաժեշտ ծառայությունների և իրավունքների ջատագովություն, 
լրացուցիչ ռեսուրսների ձեռքբերում, միջամտություն ճգնաժամերի ժամանակ, անձնական 
աջակցության տրամադրում։ 

 X Շահառուների առաջընթացի մասին հաղորդակցում բազմամասնագիտական հանդիպումների և 
գնահատումների միջոցով (ներառյալ մատուցվող ծառայությունների համապատասխանությունն ու 
ժամանակին լինելը, ինչպես նաև ծառայությունների արդյունքները՝ շահառուի տեսանկյունից):

 X ԻԴՎ-ից հետո շահառուների իրավիճակի պատրաստում, ընտանիքի անդամների համակարգում, 
կողմնորոշում և վերապատրաստում, ռեսուրսների տրամադրում։

 X Հաշվետվությունների պատրաստում տվյալների և միտումների հավաքագրմամբ, վիճակագրության 
կազմում:

 X Աշխատանքային գիտելիքների թարմացում՝ մասնակցելով կրթական հնարավորություններին, 
անձնական ցանցերի պահպանում, մասնակցություն մասնագիտական կազմակերպման և 
լիցենզավորման կամ հավաստագրման ընթացակարգերին:
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4 Շահառուների կարիքների փոփոխման դեպքում կարիքների գնահատման գործընթացը կարող է կրկնվել:



	X Տեխնիկական աջակցություն «Հայաստանում սոցիալական պաշտպանության և զբաղվածության ծառայությունների 
մատուցման համակարգման բարելավում»
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ԴՎ-ի հմտություններն ու որակավորումները ներառում են ԻԴՎ ուսուցումը և մշտական 
կատարելագործումը, նախկին փորձը, փաստաթղթավորման և համակարգչային հմտությունները, 
վերլուծական, որոշումներ կայացնելու հմտությունները, լավ բանավոր և գրավոր հաղորդակցությունը, 
մարդկանց հետ շփվելու հմտությունները և ազնվությունը: Տե՛ս բաժին 5.3-ը, որը վերաբերում է դեպք 
վարողներից պահանջվող որակավորումներին և փորձին Արևմտյան Բալկաններում ԻԴՎ վերաբերյալ 
Ուղեցույցներում և գործիքակազմում (Scoppetta, Leichsenring & Lelkes, 2018):

Ավելին, աշխատանքի նկարագրությունը պետք է նաև ներառի աշխատանքային գործընթացի հետ 
կապված մանրամասներ, ինչպիսիք են` աշխատանքային ժամերը, աշխատանքային պայմանները, 
նպաստները և վճարումները, կրթությունը և վերապատրաստման հնարավորությունները:

3.2. Խրախուսման մոդելը
Խրախուսման մոդելը ֆորմալ սխեմա է, որն օգտագործվում է որոշակի ժամանակահատվածում 
անհատների որոշակի խմբի կողմից հատուկ գործողություններն ու վարքագիծը խթանելու և 
խրախուսելու համար (OpenStax, 2022): Մոդելը ծառայում է նաև աշխատակիցներին ներգրավելուն և 
պահելուն։ Այն հիմնված է աշխատանքի դիմաց վճարման մոտեցման վրա: Խրախուսման մոդելները 
չպետք է կենտրոնանան միայն աշխատուժի արդյունավետության բարձրացման վրա, այլ նաև նրանց 
հավաքագրման, ներգրավվածության և պահպանման վրա:

Խրախուսման մոդելները պետք է ստանդարտացված լինեն՝ հիմնված հստակ խրախուսման պլանի 
վրա (մշակված ֆիքսված ժամկետով), ունենան սահմանված բյուջե, լինեն օրինական և հետևողական: 
Նախքան խրախուսման մոդելի նախագծումը, պետք է հաշվի առնել հետևյալ աշխատանքային 
նախապայմանները. աշխատանքի անվտանգություն (երկարաժամկետ իրավական պարտավորություն), 
աշխատանքի ճանաչում (մրցակցային աշխատավարձ), մասնագիտական զարգացում (ապահովված 
բոլոր դեպք վարողների համար) և առաջխաղացման հնարավորություն (նորաստեղծ կառույցների 
ներսում և դրանցից դուրս): Պետք է հստակ կապ լինի կատարողականի մոնիթորինգի արդյունքների և 
խրախուսական միջոցների տրամադրման միջև:

Սոցիալական հատվածում խրախուսման մոդելները դժվար է մշակել: Բացի խրախուսական ծրագրերի 
ֆինանսական բնագավառից, ոչ պակաս կարևոր են նաև ոլորտի աշխատողների բարեկեցությունը, 
նրանց առողջությունը, անվտանգությունը, հյուծվելու կանխարգելումը և բարոյականության 
բարձրացումը բարելավող միջոցառումները: Սոցիալական հանձնառության և խրախուսման համար 
կատարվող աշխատանքի միջև սահմանը դժվար է սահմանել, երբ խոսքը վերաբերում է սոցիալական 
աշխատանքին, երբ շատ դեպքերում լավագույն կատարողները առաջնորդվում են իրենց աշխատանքի 
կարևորությամբ (համայնքում ճանաչում, շահառուի կողմից գնահատում, տեսանելի ներդրում շահառուի 
կյանքում) և ավելի քիչ՝ պաշտոնական գնահատմամբ։ Դեպք վարողներին սոցիալական հանձնառության 
ոգով կրթելը պետք է շարունակական լինի և չփոխարինվի պաշտոնական խրախուսումներով:

Խրախուսման չափանիշները պետք է լինեն թափանցիկ, հետևողականորեն օգտագործվեն 
կենտրոններում, բացատրվեն ԴՎ-ին, քննարկվեն և ճշգրտվեն ԴՎ-ների ղեկավարների հետ: Թեև 
գոյություն ունի խթանների երկու ձև՝ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական, ուսումնասիրությունները (ԱՀԿ, 
2021) ցույց են տալիս5, որ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական խթանները համակցող խրախուսման 
մոդելներն ավելի հաջողված են.

 X Ֆինանսական խրախուսման միջոցները ներառում են աշխատավարձի բարձրացումը, 
կրթաթոշակները, աշխատանքի արդյունքներով և առաջադրանքների կատարմամբ պայմանավորված 
պարգևատրումները (այսինքն՝ հաջողությամբ փակված դեպքեր):

5 Համայնքային բուժաշխատողների խրախուսման մոդելների մետա-վերլուծություն:
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 X Ոչ ֆինանսական խրախուսման միջոցները ներառում են վերապատրաստումները և կրթությունը, 
փորձի փոխանակումը, աջակցության ցանցերի և աջակցության ծառայությունների հասանելիությունը, 
որպես դասավանդող ներգրավվելու հնարավորությունը, բնաիրային աջակցությունը (այսինքն՝ որոշ 
երկրներ տրամադրում են տրանսպորտային միջոցներ, բենզինի կտրոններ, հեծանիվներ և այլն), 
աշխատանքային վկայականների տրամադրում և այլ հարցեր, որոնք նպաստում են լավ աշխատանքի 
գնահատմանը։

Ստորև բերված խրախուսական շրջանակը հարմարեցվել է վեց երկրներում համայնքային 
բուժաշխատողների աշխատանքի օպտիմալացման վերաբերյալ ԱՀԿ հետազոտության մեջ 
ներկայացված մոդելի հիման վրա (Gadsden et all, 2019):

X Գծապատկեր 1. Աշխատանքի խրախուսման միջոցները և մոտիվացիոն գործոնները 

Աշխատանքի ընդունման 
խթաններ

Աշխատանքի 
պահպանման 

խթաններ
Կատարողականի խթաններ

Մոտիվացիա

Ներքին մոտիվացիոն գործոններ

Արտաքին մոտիվացիոն գործոններ

Ֆինանսական 
 խթաններ 

Ոչ նյութական 
խթաններ

Նյութական 
խթաններ

Համատեքստային աշխատանքի հնարավորություններ. նվազագույն ռեսուրսներ աշխատանքի կատարման 
համար (ներառյալ տրանսպորտը, ՏՏ ռեսուրսները, ֆունկցիոնալ մատակարարման շղթան)։

Ներգրավվածության մոդել. լավ աշխատավարձ, ժամանակին վճարվող, աշխատավարձի բարձրացում 
փորձառության աճին համահունչ (ժամանակ և կատարողականություն), ֆինանսական և ոչ ֆինանսական 
խթանների արդար բաշխում:

Ակնկալիքների բաց. աշխատանքային պահանջները և պարգևատրումները պետք է հստակ բացատրվեն մինչև 
պայմանագրի ստորագրումը և սկզբնական փուլում:

Դասընթացներ և հմտությունների կատարելագործում. շարունակական կրթություն, վերապատրաստումներ, 
հմտությունների կատարելագործման մակարդակներ, աջակցող վերահսկողություն, աջակցող մոնիթորինգ, 
կարիերայի ուղի, ձեռք բերված փորձը կիսելու հնարավորություններ:
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3.3. Կատարողականի մոնիթորինգի մոդելներ
Կատարողականի մոնիթորինգի մոդելները գործիքներ են, որոնք կազմակերպություններն 
օգտագործում են արդյունավետության թիրախների իրականացման համար ներուժն իրացնելու և 
շահառուներին բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու համար: Կատարողականի մոնիթորինգի 
մոդելն ունի կատարողականի մի շարք ցուցանիշներ, որոնք չափելի են և վերահսկվում են ֆիքսված 
ժամանակահատվածում (CMSUK, 2014): Դեպք վարողների համար կատարողականի մոդելի նախագծումը 
դժվար է, քանի որ ազդեցության վերջնական արդյունքների չափումը շատ դժվար է: Շահառուների 
իրավիճակի փոփոխությունները կարող են առաջանալ տարբեր պատճառներով, բացի տրամադրված 
պաշտոնական աջակցությունից: Պրագմատիկ մոտեցումը գործընթացի կատարողականի չափումն է, 
որը ներառում է առաջընթացի չափումը պարզ ցուցանիշներով, որոնք ցույց են տալիս աշխատանքի 
լավ կատարումը։  

Կատարողականի մոդելները կարող են լինել ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալ գործիքներ՝ ընդունված առանձին 
հաստատությունների մակարդակով կամ միատեսակ ամբողջ ոլորտում: Դրանք պետք է լինեն 
թափանցիկ և հետևողական, այսինքն՝ դեպք վարողները պետք է լավ տեղեկացված լինեն գնահատման 
գործընթացի մասին: Կատարողականի մոնիթորինգը պետք է կապված լինի դեպքի հետ կապված 
աշխատանքի նվազագույն չափորոշիչների, մասնագիտական ստանդարտների և կոդերի հետ: Միևնույն 
ժամանակ, այն պետք է լինի ավելին, քան մասնագիտական չափանիշներին հետևելը և նպաստի 
գերազանց աշխատանքի կատարմանը։ 

Սոցիալական աշխատողների կամ դեպք վարողների համար կատարողականի շատ քիչ մոդելներ 
կան: Որոշ հետազոտություններ են իրականացվել՝ համայնքային բուժաշխատողների աշխատանքը 
գնահատելու համար օգտագործվող կատարողականի մոդելների արդյունավետության վերաբերյալ: 
Այս ցուցանիշները սովորաբար վերաբերում են կարիքների ճանաչմանը, էթիկական վարքագծին, լավ 
հաղորդակցմանը, սովորելու և հարմարվելու ունակությանը, տվյալների հետ աշխատելու կարողությանը, 
աշխատանքային ընթացակարգերը կիրառելու ունակությանը և ռիսկերը կանխատեսելու և 
հաղթահարելու կարողությանը:

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված կատարողականի մոնիթորինգի մոդելը մշակվել է համայնքի 
առողջապահական աշխատողների համար մշակված կատարողականի շրջանակների մի քանի 
օրինակների հիման վրա և հարմարեցվել դեպք վարողների աշխատանքին (ACS&QH 2019, ԱՀԿ 2021): 
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մոդելում հաշվի չի առնվում շահառուի գոհունակությունը կամ ուղղակի 
ազդեցությունը նրանց վրա:
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Ոլորետներ Ցուցանիշներ

Մասնագիտական վարքագիծ

1. Դեպք վարողը լավ հասկանում է 
շահառուի իրավունքները և 
համաձայնությունը

Պաշտոնական համաձայնության ձևերը և գրանցումները կարգին 
են 

Շահառուի իրավունքների և շահառուի իրավիճակի իմացություն

Հարգանք շահառուի մասին տվյալների գաղտնիության և 
արժանապատվության հանդեպ, տվյալների պաշտպանության 
վերաբերյալ բոլոր կանոնները պահպանված են 

2. Դեպք վարողը ձգտում է սովորել 

Վերանայում և օգտագործում է համապատասխան գործիքներ 
դեպքի պլանավորման և դեպքերի վարման համար 

Կատարում է ինքնագնահատում և անդրադարձ

Օգտագործում է վերապատրաստման և մասնագիտական 
կատարելագործման հնարավորությունները

3. Դեպք վարողը ցուցաբերում է 
էթիկական, իրավական և 
մշակութային պատասխանատու 
աշխատանք

Հետևում է աշխատանքային գործընթացներին և 
ընթացակարգերին

Հետևում է անվտանգության քաղաքականությանը

Իրականացնում է պարտականությունները ժամանակին

Պահպանում է մասնագիտական սահմանները և հետևում էթիկայի 
կանոններին

Ցուցաբերում է շահառուակենտրոն վարքագիծ

4. Դեպք վարողը կիրառում է 
համագործակցային գործելակերպ

Ցուցադրում է թիմային ոգի, ներդրում կատարում թիմային 
աշխատանքի և թիմային արդյունքների մեջ

Շահառուին օգնում է տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ

Համագործակցում է ընտանիքի, ոչ ֆորմալ աջակցության ցանցի և 
գործի գործընթացում ներգրավված այլ մարդկանց հետ

Շահառուի շահերից ելնելով՝ ուղղորդում և աջակցում է այլ 
անձնակազմին և գործընկերներին

Հաղորդակցում

1. Դեպք վարողը գիտի, թե ինչպես 
արդյունավետ հաղորդակցվել

Լսում և ընդգծված կերպով արձագանքում է շահառուի 
պատմությանը/կարիքներին

Հարգում է մշակութային, անձնական, էթնիկական 
տարբերությունները

Օգտագործում է հաղորդակցման հմտություններ և 
ռազմավարություններ այն շահառուների համար, որոնք ունեն 
հատուկ կարիքներ և հաղորդակցման դժվարություններ

Ընտանիքի և ոչ ֆորմալ ցանցի հետ արդյունավետ կերպով 
հաղորդակցվում է

2. Դեպք վարողը վարում է հստակ և 
ճշգրիտ փաստաթղթեր

Լրացնում է համապատասխան փաստաթղթերը և պահում է 
գրառումները ժամանակին և ջանասիրաբար

Համապատասխանում է կազմակերպչական 
արձանագրություններին, օրենսդրությանը և աշխատանքային 
ընթացակարգերին
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X Աղյուսակ 3. Դեպք վարողների կատարողականի մոնիթորինգի ցուցանիշներ

Ոլորետներ Ցուցանիշներ

Գնահատում և միջամտություն 

1. Դեպք վարողն իրականացնում է 
նախնական գնահատում և 
իրականացնում անհատական պլանը

Բարձր որակով կատարում է շահառուի կարիքների 
համապարփակ գնահատում

Բարձր որակով իրականացնում է ընտանիքի կարիքների 
համապարփակ գնահատումը

Բարձր որակով կատարում է անձնական ինքնավարության 
գնահատում

Բարձր որակով կատարում է միջամտության պլան/անհատական 
սոցիալական ծրագիր

Տրամադրում է համապատասխան աջակցություն և ուղեգրում 
համապատասխան ծառայություններին՝ ըստ անհատական պլանի

Կատարում է մոնիթորինգի առաջադրանքներ և դեպքի վարման 
մոնիթորինգ

Կատարում է դեպքի փակման առաջադրանքներ

2. Դեպք վարողը կատարում է 
ծառայությունների մատուցման 
մոնիթորինգ

Համագործակցում է շահառուի հետ՝ որոշելու միջամտության 
իրատեսական սցենարները

Իրատեսական և համապատասխան աջակցություն է տրամադրում

Հաշվի է առնում ֆինանսական և այլ ռեսուրսները՝ կապված 
տրամադրվող աջակցության հետ 

Կրթում և աջակցում է շահառուին՝ նվազեցնելու  կախվածությունը 
ֆորմալ աջակցությունից 

3. Դեպք վարողը կատարում է 
միջամտության ազդեցությունների 
մոնիթորինգ 

Ներառում է մոնիտորինգի արդյունքները և կարող է ըստ այդմ 
հարմարեցնել անհատական պլանը

Կատարում է փոփոխություններ՝ ըստ իրականացման գործընթացի

Վերահսկում է շահառուի արձագանքը միջամտությանը

Դիտարկում և հավաքում է տվյալներ միջամտության գործընթացի 
վերաբերյալ

3.4. Հավաստագրում 
Զբաղվածության և սոցիալական քաղաքականության միջև դեպքերի ինտեգրված վարումը նոր ոլորտ 
է, որը հիմնականում ընդունվել է խնամքի իրականացման և սոցիալական աշխատանքի հիման 
վրա: Եվրոպայի որոշ երկրներում գոյություն ունեն համապատասխան միավորումներ, ինչպիսիք են 
Մեծ Բրիտանիայի Դեպքի վարման միությունը (CMSUK)6 և Դեպքի վարման գերմանական միությունը 
(Deutsche Gesellschaft für Case Management/DGCC)7: Սոցիալական աշխատանքի ավստրիական 
միությունը (Österreichische Gesellschaft für Soziale Arbeit/OGSA) մշակել է սոցիալական աշխատանքի 
դեպքի վարման չափանիշների վերաբերյալ8: ԱՄՆ-ում հարկավոր է խորհրդակցել Ամերիկյան դեպքի 
վարման միավորման9 և Ամերիկայի դեպքի վարման միության10 հետ:

6 https://www.cmsuk.org/

7 https://www.dgcc.de/

8 https://ogsa.at/wp-content/uploads/2018/12/ogsa_Standards-f%C3%BCr-Social-Work-Case-Management.pdf

9 https://www.acmaweb.org/

10 https://cmsa.org/
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Հավաստագրում նշանակում է հավատարմագրերի տրամադրում, որը հավաստում է առաջադրանքների 
կատարման կարողությունը՝ ի լրումն պաշտոնական կրթության վկայականների և մասնագիտական 
լիցենզիայի: Հավաստագրումը կարևոր գործընթաց է, որը ներառում է դեպք վարողի կարողությունների 
և գիտելիքի, ինչպես նաև գործնական փորձի գնահատումը (NASW, 2022): Աղյուսակ 4-ը ներկայացնում է 
դեպք վարողի հավաստագրման ձևաչափը, որը մշակվել է ԱՄՆ Սոցիալական աշխատողների ազգային 
միավորման կողմից պատրաստված մի քանի հավաստագրման ձևաչափերի հիման վրա (սոցիալական 
աշխատանքի դեպք վարողների հավաստագրման ձևաչափը և սոցիալական աշխատանքի առաջադեմ 
դեպք վարողների հավաստագրման ձևաչափը) (NASW, 2022)։ Ձևաչափում յուրաքանչյուր հարցի համար 
տրվում է որոշակի միավոր, որն ամփոփվում և համեմատվում է նախապես սահմանված նվազագույն 
չափանիշի հետ: Դեպք վարողը կստանա վկայականը, եթե անհատական կուտակային միավորը բարձր 
է նվազագույն միավորից:

X Աղյուսակ 4. Դեպքի վարման հավաստագրման ձևաչափը

Դեպք վարողի անունը՝

Ամսաթիվը՝

Գնահատող՝

Համաձայնություն և մանրամասներ, որոնք պետք է տրամադրվեն դեպք վարողին հավաստագրման 
գործընթացի վերաբերյալ. 

Ներածություն

Աշխատանքի անվանումը

Զբաղվածության տևողությունը

Զբաղվածության ոլորտը

Գործատուի մանրամասները

Վերահսկող (գումարած դեպքի վերահսկիչ)

Հիմնական գործառույթները

Շաբաթվա աշխատանքային ժամերը

Պաշտոնական ուսուցում, համալսարանական 
աստիճան և մասնագիտացում(ներ)

Դասընթացներ դեպքի վարման և հարակից 
թեմաներով (ժամերի քանակը)

Մաս 1.  Պարտականությունների և անմիջական որակավորումների կատարում

1.1  Փորձառություն և տեսական գիտելիքներ

Դեպքի վարման վերաբերյալ գիտելիքներ Համադրություն գումարած գնահատում 

Աշխատանքային գործընթացների վերաբերյալ 
գիտելիքներ

Համադրություն գումարած գնահատում 

Գործառնական ընթացակարգերի իմացություն Համադրություն գումարած գնահատում 

Դեպքի վարման հետ կապված իրավական և 
կարգավորող փաստաթղթերի իմացություն

Համադրություն գումարած գնահատում 
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Դեպք վարողի անունը՝

1.2. Տեխնիկական հմտություններ

Կարիքների գնահատում կատարելու ունակություն Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Ճիշտ աջակցություն/ծառայություններ բացահայտելու 
ունակություն

Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Դեպքը փակելու ունակություն, շահառուի դեպքի 
վարումն ավարտին հասցնելու ունակություն

Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Ճգնաժամային դեպքերին արձագանքելու 
ունակություն

Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Համակարգչային գրագիտություն և համակարգչային 
գիտելիք

Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Գոյություն ունեցող տվյալներն օգտագործելու 
ունակություն

Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Ոչ պաշտոնական աջակցություն մոբիլիզացնելու 
ունակություն

Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Մաս 2. Հմտությունների գնահատում (գործնական հմտություններ)

Շահառուների հետ շփվելու ունակություն Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Զգայուն դեպքերի/իրավիճակների հետ վարվելու 
ունակություն

Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Ռիսկի գործոնները բացահայտելու ունակություն Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Շահառուի/ընտանիքի հոգեբանական գնահատում 
կատարելու ունակություն

Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Բազմամասնագիտական թիմում աշխատելու 
կարողություն/թիմային աշխատանք

Աշխատանքի ընթացքում գնահատում 

Սուպերվիզիայի օգտագործում և ձգտում Աշխատանքի գնահատում, ղեկավարի գնահատում

Էթիկայի կանոնների իմացություն Աշխատանքի գնահատում, ղեկավարի գնահատում

Մաս 3. Վարված դեպքերի վերլուծություն

Դեպքի վարումն ըստ վերահսկողի կողմից փակված դեպքերի գնահատման (տե՛ս փակման ձևաթուղթը)

Բնութագրեր աշխատանքային գործընկերներից, այդ թվում՝ բազմամասնագիտական թիմերի անդամներից:

Մաս 4. Լրացուցիչ տեղեկություն և գնահատում 

Ընդհանուր մեկնաբանություններ՝
Դեպք վարողի ուժեղ կողմերը.
Ռիսկերը և մարտահրավերները.

Բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ.

Գնահատողին տրամադրվող փաստաթղթեր՝ աշխատանքային արձանագրություններ, ղեկավարի 
գնահատականներ, մասնագիտական որակավորում, վկայականներ և դիպլոմներ։

Գնահատման արդյունքը և հավաստագրման եզրակացությունը
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