Եկեք զրուցենք ընտանեկան հարցերի շուրջ
Ներերկրային Հաղոդակցության փաթեթ

Այս փաթեթը ստեղծվել է ﬕջազգային փոքրիկ թիﬕ կողﬕց, ովքեր շարունակում են
համագործակցել՝ ծառայելու ավելի ﬔծ ռազմավարության, որն իր ներդրուﬓ է ունենում ամբողջ
աշխարհով ﬔկ ընտանեկան կապերը ամրապնդելու գործում։ Այս ընտանեկան ծրագրով
զբաղվող թիմը կազմում է Երեխաների Համաշխարհային Ֆորուﬕ ﬕ մաս, որն աշխարհին
ծառայում է 2008թ և որը մշտապես հետևյալ հարցադրուﬓ է անում․<<Ի՞նչ արդյունքների կարող
ենք հասնել համատեղ ուժերով, և ինչին կարող ենք հասնել անհատապես»։
Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել հետևյալ կայքը` www.letstalkfamily.org:
Հարցերի դեպքում կարող եք կապվել ﬔզ հետ հետևյալ էլեկտրոնային փոստով`
info@letstalkfamily.org:

Շնորհակալ ենք ձեր երկրի տարբեր ծայրերից ազդեցիկ և եռանդուն մարդկանց հյուրընկալելու և օժանդակելու
համար, որը հնարավորություն է տալիս ընտանեկան հարցերի շուրջ խոսել։

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ
Որպես համաշխարհային փոքր թիմ, ﬔնք գիտակցում ենք, որ ընտանիքները շատ տարբեր են իրենց
ﬔծությամբ, կառուցվածքով, արժեհամակարգով, մշակույթով, լեզվով, կարիքներով և այլն։ Մենք նաև
հավատում ենք, որ ժամանակակից ընտանիքների առջև ծառացած խնդիրների լուծուﬔրը գտնվում են տվյալ
երկրի մարդկանց ﬔջ։ Ընտանիքները կամրապնդվեն համատեղ կյանքի ճամփորդությանը նվիրված լինելու,
ﬕմյանց և Աստծուն լսելու ﬕջոցով, ինչպես նաև ﬕասին աշխատելով արդյունավետ նախաձեռնությունների
վրա։
Մեր երազանքն է տեսնել նույնատիպ մշակույթ և լեզու ունեցող մարդիկ, ովքեր երկրով ﬔկ գործունեություն
կծավալեն՝ օգնելու աﬔն երեխայի ի վերջո գտնել Հիսուսի պատմած լիարժեք կյանքը։ Յուրաքանչյուր
Ներերկրային Հաղորդակցություն կդառնա Համաշխարհային Հաղորդակցության մաս, ինչն էլ իր հերթին
կդառնա ընտանիքի զարկերակը։ Եվ դա ﬔզ թույլ կտա հետևել զարկերակի բնականոն պուլսացիային։
Այս գործընթացի ﬕջոցով ﬔնք երազում ենք ունենալ ﬕ ծրագիր, որտեղ եկեղեցին կօժանդակի ընտանիքներին
և տնտեսություններին իրականացնել Աստծո նախագիծը կյանքի և հավատքի ձևավորման վերաբերյալ։	
  

	
  

Ժամանակն է
ԸՆՏԱՆԻՔԸ	
 ․․․տուն է․
•
Կյանք փոփոխող, հավատք ձևավորող և առաքելություն ունեցող կենտրոն՝ կերտելու Աստծո
թագավորությունը
•
Տարբեր տարիքի մարդկանց խումբ, սովորաբար կենսաբանորեն իրար հետ կապված, երբեﬓ
ﬕասին և երբեﬓ էլ առանձին ապրող։
Առողջ ընտանիքները ձևավորում են առողջ համայնքներ։
ԸՆՏԱՆԻՔԸ․․․ համայնքն է․	
 
•
Աստծո ընդարձակ ընտանիքի (հավատքի համայնք) կենսական դերն է խրախուսել ընտանիքներին
լինել աշխարհի աղն ու լույսը
•
Տարբեր տարիքի մարդկանց խումբ կապված հարաբերություններով, աշխարհագրական տեղանքով
և հավատքով
Եկեղեցին ընտանիք է, այլ ոչ թե ﬕջոցառում։
Աստծո նախագիծն է, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում հավատքը սնուցվի և ապրեցվի տան և համայնքի
համագործակցության և փոխազդեցության ﬕջոցով։ Ընտանեկան ծառայությունը պարզապես ընտանիքների
համար ծառայություն չէ։ Ընտանեկան ծառայությունը ընտանիքի հետ և ընտանիքի ներսում իրականացվող
ծառայություն է։ Հավատքը ձևավորվում և ամրապնդվում է, երբ ընտանեկան համայնքին շատ
հնարավորություններ են ընձեռվում ապրելու կյանք Քրիստոսով։

Բաժին Ա
ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ
•

Ընտանիքները ﬔր հասարակության հիﬓասյունն են, այնուաﬔնայնիվ հաճախ ընտանիքները
ամուր չեն և շատ ընտանիքներ տառապում են։

•

Մեք ապրում են կոտրված աշխարհում,որը լի է կոտրված ընտանիքներով և սրտերով։
Չափազանց շատ ընտանիքներ դժվարանում են գտնել Հիսուսի պատմած լիարժեք կյանքը։

•

Ընտանիքները չափազանց տարբեր են այսօր և անկախ «ընտանիք» տերﬕնի սահմանման
այս ազգում ﬕասին ապրող մարդիկ տարբեր բնագավառներում հանդիպում են տարբեր
դժվարությունների։

•

Ազգերի և համայնքների վերակառուցումը սկսվում է ընտանիքների և նրանց երեխաների
վերափոխմամբ՝ վերադարձնելով նրանց հույսը և կյանքը։

ՆՊԱՏԱԿն է
հավաքել ազդեցիկ քրիստոնյա առաջնորդներ՝ սկսելու Հաղորդակցություն և ﬕասնական
ճանապարհ դեպի ընտանիքների համար ավելի լավ ապագա ։

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՆ ԵՆ․
•

Սա հաղորդակցություն է և ոչ թե կոնֆերանս

•

Եղիր ստեղծագործ մարդկանց մտքերը ըմբռնելու այնպես, որ աﬔն ﬕ ձայն լսելի լինի։

•

Ոչ ﬕ լոգոտիպ, ոչ ﬕ գովազդ, ոչ ﬕ ծածուկ նպատակ

•

Սա գործընթաց է լսելու՝ ﬕմյանց, ﬔր համայնքի ձայները և Աստծուն․եկեք ﬕասին երազենք
և պայքարենք, որպեսզի ընտանիքներն ունենան ավելի լավ ապագա

•

Առաջնորդները հրավիրված են կիսելու իրենց փորձը և եռանդը, հետագա
փոփոխությունների համար զարգացնելու երկարատև, գործնական հնարավորություններ ։

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Մինչ Հաղորդակցությունը կտա սպասված որոշակի արդյունքներ, որոշ արդյունքներ կլինեն
անակնալ՝ համախմբելով մարդկանց և թույլ տալով, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդի, ոգեշնչի և
ուղղորդի։ Ինչևէ կարող ենք ունենալ հետևյալ արդյունքները՝
•

Ընտանիքներին և նրանց երեխաներին հրատապ օժանդակելու հստակ գիտակցում

•

Ընտանիքի և հասարակության կենսական դերի գիտակցում

•

Նոր կապերի ձևավորում

•

Միասնական նախաձեռնություններ (քաղաքական, հասարակական, տնտեսական, հոգևոր․․․)

•

Տվյալ պահին հասանելի ռեսուրսների վերահսկում

•

Պատմված պատմությունների, գաղափարների և գործնական ռազմավարությունների
ներդրում համաշխարհային համայնքի ﬔջ

ԲԱԺԻՆ Բ

ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ

Ա․Ստեղծել ղեկավարող թիմ
1․ Տալ «Ներերկրային Հաղորդակցության սահմանումը» ։ Արդյո՞ք այն պետք է ներկայացնի ձեր
երկրի բոլոր տարածաշրջաները։ Ռեգիոնա՞լ հաղորդակցություն։ Ենթառեգիոնա՞լ
հաղորդակցություն։ Մեկ երկրում բազմաթի՞վ հաղորդակցություններ։ Միայն քրիստոնյանե՞ր։
2․Յուրաքանչյուր երկրում ձևավորել ծրագրող թիմ։ Ապահավել այնպիսի մարդկանց
մասնակցությունը, որոնք՝
• Մտահոգ են իրենց ընտանիքով
• Ունեն լավ կապեր և ազդեցիկ են
• Բավարար ժամանակ կներդնեն այս Հաղորդակցության հաջողության համար
3․ Ծրագրող թﬕն առաջարկվում է փնտրել
• 5-8 մարդ
• Մի շարք կազմակերպությունների և համայնքների ներկայացուցիչներ
• Բազմաբնույթ հմտությունների տեր մարդկանց, որոնք իրենց ներդրումը կունենան
գործընթացի ﬔջ (մարկեթինգ, ադﬕնիստրացիա, կապերի հաստատում)
• Կարևոր է փնտրել թիﬕ առաջնորդ
4․ Ծրագրող թիմը պետք է նրբորեն հետազոտի և հաշվի առնի այն, ինչ տեղի է ունենում իրենց
ազգում, որպեսզի որոշում կայացնեն, թե երբ խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա։ Օրինակ
կարող եք հետաձգել ձեր Հաղորդակցությունը պատվիրակների հետ։
5․ Պլանավորեք ժամանակը, տևողությունը, արժեքը
6․ Արդյո՞ք հաղորդակցությունը կունենա տեղական ֆինանսավորում, թե՞ մասնակիցները կներդնեն,
թե՞ երկուսն էլ։
7․ Կազﬔլ ռազմավարական մարդկանց, կազմակերպությունների ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն
8․ Հրավիրեք մարդկանց՝ տալով Հաղորդակցության մասին հիﬓական տեղեկատվությունը, որպեսզի
նրանք պատրաստ լինեն
9․Կազﬔք Հաղորդակցության օրակարգը
10. Ներգրավել անհրաժեշտ մարդկանց ﬕջոցառումը հյուրընկալելու համար
11․ Ապահովել Հաղորդակցությունը անհրաժեշտ սարքավորուﬓերով
12․Հաշվետվություններ ներկայացնել ԵՀՖ ընտանեկան ծրագրային թիﬕն
Բ․ ՀՐԱՎԻՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
Կարևոր է սկսել գործընթացը մտքում ունենալով այնպիսի ավարտ (կախված ձեր Հաղորդակցության
տիպից), որի արդյունքները թույլ կտան տվյալ երկրում հասնել հրավիրված մարդկանց կյանքերի
վերափոխման։
• Հրավիրեք այնպիսի մարդկանց, ովքեր կկազﬔն ﬕ խուբ, որը կներառի ոչ կառավարական
կազմակերպություն, որդեգրության կազմակերպություններ, եկեղեցու առաջնորդներ,
կառավարության անդաﬓեր, առողջապահական համակարգի ներկայացուցիչներ,
խորհրդատուներ, սոցիալական աշխատակիցներ և ընտանեկան ծառայության ﬔջ
ներգրավվածներ։
• Տեղեկացրեք վերոնշյալ մարդկանց Հաղորդակցման հնարավորության մասին։
• Հրավիրեք նրանց ﬕջոցառմանը։
Գ․ Պլանավորել Ծրագիրը
• Կատարեք հետազոտություններ տվյալ երկրի առանցքային հարցերի շուրջ և ներկայացրեք
թարմացված վիճակագրություն կապված ընտանիքի, ընտանեկան բաժանուﬓերի և
ընդհանուր առմամբ հասարակական դժվարությունների հետ։
• Ընտրեք հեղինակային անձ, ով կկարողանա ներկայացնել վիճակագրությունը պատշաճ ձևով
• Ընտրեք հաղորդակցման հստակ նպատակները, որպեսզի հրավիրեք ճիշտ մարդկանց
• Ծրագրի ﬕ օրինակ կցված է։ Կազﬔք ձեր ծրագիրը ձեր ժամանակին և ենթատեքստին
համապատասխան։
• Առանցքային հարցեր ﬕասին անցկացրած ժամանակ քննարկելու համար։
Օրինակ՝․	
 
• Ի՞նչ տեսք ունի առողջ ընտանիքը։
• Որո՞նք են այն գործոնները, որոնք խոչընդոտում են ընտանիքների առողջ զարգացմանը։

ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇՈՒՄ
Դուք հեշտությամբ կարող եք կորցնել Հաղորդակցման կարևոր կետերը՝ փորձելով տալ ընտանիքի
սահմանումը։ Ձգտելով ունենալ Աստծո սահմանած կատարյալ ընտանիքը, կարևոր է գիտակցել, որ
Նրա սահմանած ընտանիքի մոդելը խախտվել է։ Անկախ ընտանեկան կառույցից ﬔնք ուզում ենք
տեսնել ավելի բարձր ֆունկցիոնալություն, որը կօգնի բոլոր երեխաներին գտնել լիարժեք կյանք։ Այս
մոտեցումը չի փոքրացնում «ընտանիք» գաղափարի կարևորությունը։ Այն հանուն
փոփոխությունների կենտրոնանում է գործնական նախաձեռնությունների վրա։

ԲԱԺԻՆ Գ․ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՀԵՇՏԱՑՈՒՄ
•
•

•

•
•
•
•

Սա Հաղորդակցություն է այլ ոչ թե կոնֆերանս, ուստի ﬕջոցառման հեշտացումը շատ կարևոր է
Թույլ տվեք, որ ﬕջոցառումը ընթանա այնպես, ինչպես հրավիրվածներն են ակնկալում՝ խիստ
օրակարգով չսահմանափակվելով, բայց որպեսզի հաղորդակցման հիﬓական կետերից շատ
շեղուﬓեր չլինեն
Առաջնահերթությունը տվեք գտնելու համապատասխան խոսնակ՝ հիշելով, որ ձեզ
անհրաժեշտ է ﬕ մարդ, ով կկարողանա առաջնորդել Հաղորդակցությունը՝ աշխատելով
իրականացնել բոլոր ծրագրավորած զրույցները
Ձեր Հաղորդակցության համար նշանակել ունակ մատենավարի և վստահ լինել, որ աﬔն
խմբում կա գրառուﬓեր կատարող անձ
Ճանապարհը և նշանակետը այստեղ հավասարապես կարևոր են։ Ուստի այն պրոցեսը, որը
թույլ է տալիս մասնակիցներին ներգրավվել և աճել տեսիլքի իրականացման ﬔջ, կարևոր է
Վերահսկեք հրավիրվածների մասնակցությունը Հաղորդակցությանը, որպեսզի այն ընթանա
սահուն
Խրախուսեք բոլոր մասնակիցներին բարձրաձայնել իրենց կարծիքները

(Ավստրալիական Հաղորդակցության ծրագրի օրինակ է ներառված Հավելված 1-ում, որպես
ուղեցույց օգնելու ձեզ կազﬔլ ձեր սեփական ծրագիրը։)
ԲԱԺԻՆ Դ․ ԱՄՓՈՓՈՒՄ/ԶԵԿՈՒՑՈՒՄ
Շատ օգտակար կլինի, եթե դուք կարողանաք ուղարկել ձեր Հաղորդակցության հակիրճ զեկույց, որը
կներառի հետևյալը․	
 
• 5 աﬔնահաճախակի տրվող պատասխանները, թե ինչն է դարձնում ընտանիքը առողջ
• 5 աﬔնահաճախակի տրվող պատասխանները, թե ինչն է խանգարում ընտանիքներին լինել
առողջ
• Ձեր Հաղորդակցությունից ինչ նախաձեռնություններ առաջացան
• Տվյալ երկրում գոյություն ունեցող բոլոր կազմակերպությունների, ռեսուրսների ցանկ, որոնք
զբաղվում են ընտանեկան հարցերով
• Լուսանկարներ, կարճ վիդեոներ և ցանկացած այլ ﬔդիա կամ գրառուﬓեր, որոնք կնպաստեն
Համաշխարհային Հաղորդակցությանը
Բոլոր զեկույցները Ներերկրային Հաղորդակցության վերջում, 30 օրվա ընթացքում, ուղարկված բոլոր
զեկույցները կարժանանան ընտանեկան հարցերով զբաղվող թիﬕ ծափահարություններին (ձեր
պատվին շոկոլադի տուփ կբացեն)։
Զեկույցի ձևաչափը կցված է Հավելված 2-ում։
ԲԱԺԻՆ Ե․ ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ
1. Կարևոր է արդյո՞ք որքան մասնակից ունի ﬕջոցառումը։
Ոչ այդքան, ավելի կարևոր է, թե ով կմասնակցի, այլ ոչ թե քանիսը։
2. Կա՞ հասանելի ֆոնդ։
Մինչև 2014թ․ դեկտեմբերը կայանալիք Հաղորդակցությունների համար հասանելի որոշակի
ֆոնդ։ Նախընտրությունը տրվում է զարգացող աշխարհի երկրներին։
3. Կարող է արդյո՞ք լինել տարածաշրջանային Հաղորդակցություն։ Կամ կարող ենք արդյո՞ք
կազմակերպել ﬔկից ավելի Հաղորդակցություններ նույն քաղաքում։
Այո, եթե խոսքը շատ ﬔծ քաղաքի մասին է։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
ԱՎՍՏՐԱԼԻԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ
ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
9:00

ԳՐԱՆՑՈՒՄ

10:00

Առավոտյան թեյ – շփում, զրույց, մթնոլորտ և այլն

10:30

Ողջույն ներածություն, ընկերական գործողություններ և ﬕջոցառման ընթացքի ծանոթացում

4:20

Ներկայացում #1:
Նկարեք ընտանիք հասկացությունը՝ տվյալներ, կատակներ,
հետազոտություններ և պատմություններ
Փոքր խմբերի անդրադարձ և քննարկուﬓեր (5-6 անձ):
«Ձեր հնարավորությունն է հաստատել , նպստել, հակադրել»՝ տալով հնարավորություն բոլորին
ներկայացված ընտանիքի պատկերին ավելացնել սեփական գաղափարները
Ամբողջական խումբ: հակիրճ զեկույց յուրաքանչյուր փոքր խմբից
Ամբողջական խումբ:
Միասին աշխատել ստացված ինֆորմացիան ներկայացնելու առանցքային, հիﬓական կետերով։
Օրինակ՝․ ծնողական հոգատարություն՝ հայրեր և ծնողազուրկներ և այլն։ Ընտրեք ավելի քան 8
թեմա։ (եթե լինեն ավելի քան 8, ապա թույլատրեք քվեարկել նախընտրելի 8-ի համար)։
Փոքր խումբ:
Այնուհետև պատվիրակները ﬕանում են 8 խմբերից ﬔկին, որպեսզի նրանց հետ ավելի խորը
քննարկեն թեման։ Երբ խմբերը ձևավորվեն՝
1: Խմբի յուրաքանչյուր անդամ պետք է ասի, թե ինչու՞ է այս թեման իրեն հետաքրքրում։ Ի՞նչ են
իրենք տեսնում այս ոլորտում, որ համապատասխանում է իրենց իրականությանը։
2: խմբերը աշխատում են գտնել 3-4 հիﬓական «արմատներ» առօրյա իրավիճակներում
թաքնված։
ՃԱՇ
Ներկայացում #2:
Նկարել դրական պատկեր, որը կարտացոլի, թե ինչպիսին պետք է լիներ ընտանիքը՝ Աստծո սրտի
երազանքը։ Քանզի ﬔնք ապրում ենք կոտրված աշխարհում, լի կոտրված սրտերով և
ընտանիքներով, ﬔնք պետք է հիշենք և ոգեշնչվենք ամբողջական հարաբերություններով, որ
Աստված է ցանկանում յուրաքանչյուր ընտանիքի համար․անկախ այժմյան իրավիճակից։
Անձնական խորհրդակցության ժամ:
Պատվիրակներին խորհուրդ է տրվում գտնել առանձին տարածք և առանձնանալ՝
1 գործընթացը վերլուծելու համար
2 իրենց առջև ծառացած խնդիրների մասին ավելի խորը մտածելու համար
3 լսելու, թե Աստված ինչ է նրանց ասում
4 որոշակի առաջընթացի մասին երազելու համար
Փոքր խմբեր – Կապույտ երկինք/Քաջություն/Ստեղծագործ մտածելակերպ
Մասնակիցները վերադառնում են իրենց փոքր խմբեր նրանց տրվում են դատարկ թղթեր։ Առանց
դրամական, ժամանակային, աշխատակիցների, տեսիլքի և այլնի սահմանափակուﬓերի․․․ի՞նչ է
հնարավոր անել դրական փոփոխությունների համար։
Ամբողջական խումբ: Յուրաքանչյուր խմբի տեսիլքի հավաքագրում։Պոստերները ամրացնել
սենյակի պատերին։
ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ
Անհատական գործողություն: Մասնակիցները մարկերներով շրջում են սենյակով ﬔկ և
ավելացնում են սեփական խիզախ, ստեղծագործ գաղափարները այլ խմբերի պոստերների վրա։
Աղոթք: 2-4 անձից բաղկացած փոքր խմբեր աղոթում են՝ ամփոփելով օրը։

4:30

Փակում: Շփում, ընթրիք

10:45
11:15
11:45
12:00

12:15

1:00
2:00

2:20

2:40
3:10
3:30
4:00

9:00

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ
Սուրճ

9:30

Աստվածաշնչի ընթերցանություն և աղոթք

9:45

Վերահսկման սկիզբ: Սկսեք օրը նախօրդ օրը պատրաստած 8 պոստերներով։ Մասնակիցերը
լրացնում են բացիկներ՝ նշելով այն աղբյուրը/ռազմավարությունը, որն ըստ իրենց կնպաստի ﬔկ կամ
ավելի խնդիրների լուծմանը, այնուհետև տեղադրում են բացիկը պոստերի վրա։
#1խնդիրների վրա կենտրոնացում: Ընտրված պատվիրակները ներկայացնում են 3 րոպեանոց
ներածական յուրաքանչյուր 8 խնդրի շուրջ՝ կենտրոնանալով իրենց ռեսուրսների և ծառայության
փորձը ձևավորող սկզբունքների վրա։ Այնուհետև փոքր խմբերը քննարկում են և գրանցում
առանցքային սկզբունքները յուրաքանչյուր խնդրի համար լուծուﬓեր փնտրելիս։ Այս փուլում
ռեսուրսների բարձրաձայնում անհրաժեշտ չէ:(4 րեզենտացիա/ քննարկում յուրաքանչյուրը 15 րոպե
տևողությամբ)
ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ԹԵՅ

10:00

11:00
11:30

1:00

Երկրորդական խնդիրների վրա կենտրոնացում: 4 պրեզենտացիա/քննարկում յուրաքանչյուրը՝ 15
րոպե տևողությամբ։
Երկխոսություններ ռեսուրսների վերաբերալ: որոշակի ռեսուրսներ և ռազմավարություն ունեցող
պատվիրակները զրուցում են իրենց «անկյունն» այցելած պատվիրակների հետ։
ՃԱՇ

2:00

Ի՞նչ անել այս աﬔնից հետո։

12:30

Քննարկուﬓեր, թե ի՞նչպես լրացնել նշված խնդիրների բացերը - առաջընթացի քայլեր։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
ԶԵԿՈՒՅՑԻ ՕՐԻՆԱԿ	
  
Երկիր:	
  
Ամսաթիվ։	
  
Թﬕ առաջնորդի և պլանավորող թﬕ անդաﬓերի անունները և կազմակերպությունները/
դոﬕնացիաները։

Մասնակիցների քանակը։

Հետևյալ 5 հարցերին հաճախ տրվող պատասխանները՝	
  
Ի՞նչն է ընտանիքը դարձնում առողջ։	
  
1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
5	
  
Ի՞նչն է խանգարում ընտանիքներին լինել առողջ։	
  
1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
5	
  
Ի՞նչ նախաձեռնություններ են առաջ եկել ձեր Հաղորդակցությունից։	
  

Խնդրում ենք կցել ընտանիքների աջակցությամբ զբաղվող բոլոր կազմակերպությունների/
ռեսուրսների ցանկը։

Խնդրում ենք կցել ցանկացած ինֆորմացիա, որով կցանկանաք կիսվել ﬔզ հետ։

Հնարավորության դեպքում խնդրում ենք ուղարկել տեղեկատվությունը, որը հավաքագրել եք ձեր
Հաղորդակցության համար։

Շնորհակալություն։ Խնդրում ենք ուղարկել այս հաշվետվությունը info@letstalkfamily.org հասցեին։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
․․․ ՊՈՍՏԵՐԻ ՆՄՈՒՇ	
  

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
․․․ ՊՈՍՏԵՐԻ ՆՄՈՒՇ	
  
Հաղորդակցություն
Քրիստոնյաների ռազմավարական հավաքույթ, որի նպատակն է բացահայտել ﬔր երեխաների և նրանց
ընտանիքների համար ավելի լավ ապագայի հնարավորություններ։
ՆԵՐԿԱՆ
• Մենք ապրում ենք կոտրված աշխարհում, որը լի է կոտրված ընտանիքներով և կոտրված սրտերով։
• Չափազանց շատ ավստրալիացի երեխաներ ապրում են այնպիսի ընտանիքներում, որոնք դժվարանում
են գտնել Հիսուսի պատմած լեցուն կյանքը։
• Ընտանիքները չափազանց տարբեր են այսօր և անկախ «ընտանիք» տերﬕնի սահմանման այս ազգում
ﬕասին ապրող մարդիկ տարբեր բնագավառներում հանդիպում են զանազան դժվարությունների։
• Ազգերի և համայնքների վերակառուցումը սկսվում է ընտանիքների և նրանց երեխաների
վերափոխմամբ՝ վերադարձնելով նրանց հույսը և կյանքը։
• Քրիստոնեական համայնքում շատ կազմակերպություններ, դինոﬕնացիաներ և առանձին եկեղեցիներ
ժամանակ, ռեսուրսներ և ֆինանսներ են ներդնում այս հարցի ոչ կապակցված պատասխանների ﬔջ։
ԱՌԱՋԱՐԿԸ
• Տարբեր քրիստոնեական համայնքներից եկած ազդեցիկ մարդկանց երկօրյա հավաքույթ՝ քննարկելու
ժամանակակից ընտանիքներում երեխաների դժվարությունները և սկսելու Հաղորդակցություն և
ﬕասնական ճանապարհ դեպի ավելի լավ ապագա։
• Սկզբում ﬕմյանց, ﬔր համայնքի ձայները և Աստծուն լսելու գործընթացի ﬕջոցով եկեք երազենք և
պայքարենք, որպեսզի ընտանիքներն ունենան ավելի լավ ապագա։
ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ
Հուսով ենք, որ մասնակիցները հստակ կգիտակցեն հետևյալը․
• Աﬔն օր կյանքի դժվարություններին հանդիպող ընտանիքներին և նրանց երեխաներին օժանդակելը
հրատապ և առաջնային հարց է
• Հաղորդակցությունից բխող շարունակական պրոցեսները
և նվիրված կլինեն՝
• Համագործակցել ապագա փոփոխությունների համար
• Իրենց դինոﬕնացիայի ներսում և դրանից դուրս շարունակական գործունեությանը, որը կարող է
ազդել քաղաքական, տնտեսական կրոնական, հասարակական ոլորտների վրա։
• Փոփոխության հասնելու համար անել գեթ ﬔկ զգալի գործ։
• Նպաստել վիրտուալ համայնքին պատմություններով, գաղափարներով գործնական
ռազմավարություններով կիսվեով
ԸՆԹԱՑՔԸ
Մասնակիցների պրեզենտացիաները, թե ինչ տեսք ունի ընտանիքը այսօր և ինչ տեսք կարող էր ունենալ, եթե
այն լիներ Աստծո նախատեսածի պես։
• Անձնական խորհրդակցության ժամ
• Փոքր խմբերում քննարկում
• Կապույտ երկինք/խիզախ/ստեղծագործ
• Ամբողջական խմբում քննարկում
• Խմբակային աշխատանք
մտածելակերպ
• Գործնական քայլերի պլանավորում
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
• Ի՞նչ հնարավոր կլիներ, եթե ﬔնք ﬕասին աշխատեինք՝ ձևավորելու ավելի համակարգված և
բազմակողմանի մոտեցում
• Ի՞նչ է Աստված ﬔզանից պահանջում ﬔր ազգի սահմաններում ﬔր երեխաների և նրանց
ընտանիքների համար
ՄԱՐԴԻԿ
Ազդեցիկ, փորձառու առաջնորդներ, ովքեր սիրտ ունեն ծառայելու ընտանիքներին և երեխաներին
• Դինոﬕնացիաներից
• Առանձին եկեղեցիներից
• Եկեղեցիներից
• Աստվածաբանական հաստատություններից
• Միսիոներական կազմակերպություններից
• Յուրաքանչուր նահանգից և տարածքից
Առաջնորդները հրավիրված են իրենց փորձից և ծառայության ռեսուրսներից առանձնացնելու կենսական
սկզբունքները և գործընթացները, որպեսզի ﬕասին աշխատեն և ձևավորեն երկարաժամկետ, գործնական
հնարավորություններ փոփոխության համար։
ՄԱԿ 2014-ը Ընտանիքի ﬕջազգային տարվա 20-րդ տարեդարձն է և տրամադրում է ժամանակային մանդատ
հրատապ հարցերը նորացված և համակարգված մոտեցուﬓերով լուծելու համար։ ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեան
1993թ․ սեպտեմբերի 23-ի 47/237 ռեզոլյուցիայով հայտարարեց մայիսի 12-ը ընտանիքի ﬕջազգային օր։
• Ամսաթիվ։
• Ճամփորդության մանրամասներ։
• Արժեք։
• Վեբ կայք։
• Վայր։
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7,760,000 տնային տնտեսություններ
5,000,000 ընտանիք
33% «ﬕջուկային» ընտանիքներ
Բազմասերնդային տնային տնտեսությունների աճ; բուﬔրանգ երեխաներ
Ռեկորդային ծնելիության մակարդակ – տարեկան 300,000
Նվազող տնային տնտեսության չափս: 1911- 4.5; 2011-2.5; 2014 - 2.6
Մեր բնակչության 20% հայրիկներ են (4.6 ﬕլիոն)
156,000 ﬕայնակ հայրեր 228,000 երեխաներով
144,000 չաշխատող հայրիկներ
Սերունդ Z – Հազարամյակի սերունդ
Ընտանեկան բռնության համաճարակ
Ինքնասպանություն: երիտասարդ ավստրալիացիների շրջանում տարածված մահվան
առաջատար պատճառ
46,680 երեխա, որոնք ունեն տատիկ և պապիկ
Փոքր երեխաներից 10-ից 4-ըշաբաթվա ընթացքում գտնվում են տատիկի կամ պապիկի
խնամակալության տակ
Երեխաների խնամք 0-2տ․ 20% 1984թ․; 54% 2014թ․
երեխաների խնամք 3-5տ․ 50% 1984թ․; 70% 2014թ․
խնամակալություն ոչ բարեկաﬕ կողﬕց 23% 1984թ․; 7.5% 2014թ․
339 որդեգրում 2013 (1501 1988թ․); (210 ավստրալիացի երեխա)
Միջերկրային որդեգրուﬓերի գործընթաց։ ﬕջինը 5 տարի
<15տարեկանից բարձր երեխաներ ունեցող մայրերի աշխատանքի ընդունումը կազﬔլ է 65%
2010թ․
Կանանց 80%-ը հղիության ընթացքում ալկոհոլ է օգտագործում
2001-2009թթ․	
 աբորտի մոտավոր քանակը 80,000
2012թ․	
 39,621 ավստրալիացի երեխա ապրում են ոչ ընտանեկան խնամակալությամբ
Այս ցուցանիշը վերջին 10 տարիների ընթացքում բարձրանում է
123,244 ամուսնություններ 2012թ․
49,917 ամուսնալուծություններ 2012թ; 2000-2006թթ-ից ի վեր երկրորդ աﬔնաբարձր
ցուցանիշը
49% ամուսնալուծությունները ներառում են երեխաներ։ 44,834 երեխա
2012-ին ծնված երեխաների 35% արտամուսնական էին
2012թ․զույգերի 78%-ը ապրել են ﬕասնական կեցությամբ նախքան ամուսնությունը
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Ես օգտագործել եմ այս նյութը
Կգնահատեի այն
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Կամ
Սա է իմ նյութը
Ռեսուրսի վեբկայք կամ կոնտակտային տվյալները
Ձեր անունը (կամավոր)։

