
 
 
 
 

Համայնքահեն վերականգնողական և ներառական 
սոցիալական թատրոն 

 
Թունիսի Տեղական ժողովրդավարության Գրասենյակի կողմից կազմակերպված 
«Թատրոն բոլորի համար» խորագրով ներառական շոուն տեղի ունեցավ 2022 
թվականի մարտի 30-ին Չեբիկա-Կայրուան մշակութային կենտրոնում «Je Repars de 
Toi» ծրագրի շրջանակներում՝  Համայնքահեն Վերակագնողական և 
Ներառական սոցիալական Թատրոն։ 
Շոուի ծրագիրը հարուստ էր թե՛ կատարումներով, թե՛ բովանդակությամբ՝ սկսած 
Թունիսի պետական օրհներգից՝ նշանաբանության լեզվով, հետո անցում կատարելով 
մնջախաղի, ֆանտաստիկայի, երգի և ներառական ռիթմիկ պարի։ Հանդիսատեսը 
հավանեց շոուի յուրաքանչյուր մասնիկը՝ նրա սահուն և աշխույժ կատարումների 
շնորհիվ:  
10-ից 30 տարեկան 33 կատարողները պատկանում են հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց վերականգնողական և մասնագիտացված կրթության 3 տարբեր 
կենտրոնների. 
 • Association Générale des Insuffisants Moteurs de (AGIM Kairouan)  
• Union Tunisienne d’Aide aux Insuffisants Mentaux (UTAIM Kairouan)  
• Association de Soutien Aux déficients auditifs (ASDA Kairouan)  
Նրանց թվում կային նաև հաշմանդամություն չունեցող և Պաշտպանության և 
սոցիալական ինտեգրման հանրային կենտրոնում (CDIS) ընդգրկված 4 մասնակից։ 
 

 
Թունիսի Տեղական ժողովրդավարության Գրասենյակի կողմից կազմակերպված 
«Թատրոն բոլորի համար» խորագրով ներառական շոուն տեղի ունեցավ 2022 
թվականի մարտի 30-ին Չեբիկա-Կայրուան մշակութային կենտրոնում։ 

 
 
   Փառատոնը, որն անցկացվում է երկրորդ տարին, արդյունք է 2020 թվականի 
հոկտեմբերին վերոնշյալ կենտրոններում հիմնված հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների համար նախատեսված 3 սեմինարների: Նիստերի ընթացքում 
մասնակիցները անցել են կանոնավոր վերապատրաստում, որի նպատակն է 
նպաստել նրանց ներգրավմանը հասարակության մեջ, ամրապնդել նրանց 
կարողությունները՝ միաժամանակ հզորացնելով նրանց 
անհատականությունները: Արդարեւ, շոուն կրկնեց այս գործունեության 
հաջողությունը՝ ցուցադրելով մասնակիցների կարողությունը՝ սահուն շարժվելու 
բեմի վրա և ինքնուրույն ելույթ ունենալու։ 
 
   Ընդհանուր առմամբ, սոցիալական թատրոնի առանցքը համայնքում 
համակեցության, հանդուրժողականության և ընդունման միջավայր 
ստեղծելն է: Թատրոնը բոլորի համար է. մեզանից յուրաքանչյուրը ողջունում է 

https://www.alda-europe.eu/partner-socio/lda-tunisia/


միանալ վերապատրաստման դաաընթացներին: Վերջիններս հարմարվողական 
են և ճկուն՝ ըստ մասնակիցների կարողությունների։ Այս հայեցակարգն 
իրականություն է դարձել «Թատրոն բոլորի համար» ներկայացման մեջ։ Բացի այդ, 
հանդիսատեսը զարմացած էր հմուտ և նվիրված կատարողներով, որենք 
այնքան մեծ ոգևորություն և կիրք փոխանցեցին բոլորին, ամեն ինչ լավ 
ներկայացված էր նաև դեկորացիայի, աքսեսուարների, երաժշտության և ձայնային 
էֆեկտների շնորհիվ, որոնք մշակվել և ընտրվել էին մեծ խնամքով և ուշադրությամբ: 
 
Ավելին, նույն «Je Repars de Toi» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է AIC-
ների կողմից և իրականացվում է ՏԺԳ Թունիսի կողմից,  նոր նախաձեռնությամբ 
հանդես են եկել COPE Italy-ն և հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
վերականգնողական ասոցիացիաները: Նոր համագործակցության լույսի ներքո 
Իտալիայից հաշմանդամություն ունեցող երեխաները կկարողանան այցելել 
Կայրուան՝ միանալով թատերական սեմինարներին և պատրաստել ևս մեկ 
ներառական ներկայացում մինչև մայիսի վերջ՝ իտալացի և թունիսցի մասնակիցների 
կատարմամբ: 
 
Ի վերջո, այս մեծ արդյունքը ձեռք բերվեց համայնքի մշտական մոբիլիզացիայի և 
տարբեր գործընկերների ներդրման շնորհիվ։ Ներկաների թվում էին 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծնողներ, երեխաներ, և հաշմանդամություն 
ունեցող անձինք, տեղական իշխանությունների, պետական և մասնավոր 
կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Շոուի ավարտին ՏԺԳ Թունիսին 
մոտեցան պոտենցիալ գործընկերներ, ովքեր խրախուսեցին գրասենյակի և 
խոստումնալից գաղափարներ և առաջարկություններ տվեցին նոր 
համագործակցության համար: 
 

https://cope.it/it/

