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«Կանանց  սոցիալ-տնտեսական  հզորացում  Հայաստանում»  
ծրագիր 

Բիզնես  ծրագրերի  մարկետինգային  բաժնի  ներկայացում  Օձունում 

 

 

 

 

   

 

 

 

           01.07.2014 
Լոռու մարզի Օձուն համայնքում տեղի ունեցավ «Կանանց սոցիալ-

տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում ընթացող 
ձեռներեցության դասընթացի մասնակիցների կողմից մշակվող բիզնես 
ծրագրերի մարկետինգային բաժնի ներկայացումը: Մասնակիցները 
հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրին իրենց բիզնես գաղափարներն ու 
դրանց զարգացման նախագծերը, իրենց նախաձեռնության մրցակցային 
առավելություններն ու թույլ կողմերը:  

«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրն 
իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի 
կողմից` Եվրամիության ֆինանսավորմամբ: 

 
 
  Կարդալ ավելին այստեղ՝  http://aywa.am/hy/view/934 

                                                          http://businesswoman.am/hy/news/view/599 
 
 
 

http://aywa.am/hy/view/934
http://businesswoman.am/hy/news/view/599


      ՀՀ, ք.Երևան, 0009, Աբովյան 37, բն.9         www.businesswoman.am                     Հեռ.`   (+374 10) 58 07 87 
    Էլ-հասցե` info@aywa.am                        www.aywa.am                                  Բջջ.`   (+374  94)  58  07  87 

                                                                                                                   Ֆաքս`     (+374 10) 58 07 87 
3 

 

 

Սպիտակում կայացավ Տեղական տնտեսական զարգացման (ՏՏԶ) 
սրճարան աշխատաժողովը  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          07.07.2014 
Սպիտակում տեղի ունեցավ Տեղական տնտեսական զարգացման (ՏՏԶ) 

սրճարան աշխատաժողովը, որն անցկացվեց «Կանանց սոցիալ-տնտեսական 
հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: «Կանանց սոցիալ-
տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրն իրականացվում 
է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կողմից`  Եվրամիության 
ֆինանսավորմամբ: Միջոցառմանը ներկա էին Սպիտակի 
համախմբի` Սպիտակ, Շիրակամուտ, Քարաձոր, Գեղասար, Սարահարթ, 
Սարամեջ, Լեռնանցք, Լեռնավան, Շենավան, Ջրաշեն, Ղուրսալի համայնքների 
ներկայացուցիչները, համայնքների ղեկավարները:  

 
                 Կարդալ ավելին այստեղ՝  http://aywa.am/hy/view/940 
                                                              http://businesswoman.am/hy/news/view/604 

http://aywa.am/
http://aywa.am/hy/view/940
http://businesswoman.am/hy/news/view/604
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Տիկնիկային թատրոնի հերթական ներկայացումն Ախթալայում 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.2014 
Ախթալայի` Ծովինար Բլուդյանի անվան մանկապարտեզում 

կայացավ «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում 
Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի երիտասարդ կանանց 
ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) աջակցությամբ հիմնված տիկնիկային 
թատրոնի  հերթական` «Կարմիր գլխարկ» ներկայացումը: 

Տիկնիկային թատրոն սոցիալական ձեռնարկությունն այն 6 
ձեռնարկատիրական ծրագրերից մեկն է, որը 2014թ. ապրիլին Հայաստանի 
երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կողմից արժանացավ ֆինանսական 
աջակցության` դրամաշնորհի:  

                   
     Կարդալ ավելին այստեղ՝  http://aywa.am/hy/view/944 
                                                               http://businesswoman.am/hy/news/view/607 

 

 

http://aywa.am/
http://aywa.am/
http://aywa.am/hy/view/944
http://businesswoman.am/hy/news/view/607
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Վանաձորում ներկայացվեց Տեղական տնտեսական զարգացման մոդելը  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.07.2014 
Վանաձորում կայացավ Վանաձոր քաղաքի և շրջակա Արջուտ, 

Դարպաս, Լեռնապատ, Բազում, Գուգարք, Փամբակ, Շահումյան, 
Մարգահովիտ, Ֆիալետովո, Լերմոնտովո համայնքների համախմբի 
համար Տեղական տնտեսական զարգացման (ՏՏԶ) մոդելի ներկայացումը, որը 
մշակվել էր «Մրցակցային առավելությունների մասնակցային 
գնահատում» մեթոդոլոգիայով: 

Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին համախմբի տնտեսական 
զարգացման հիմնական ուղղություններն ու հեռանկարները, մրցակցային 
առավելությունները, համայնքների միջև առկա և հնարավոր տնտեսական 
կապերը և տեղական հնարավորությունների վրա հիմնված ծրագրեր ու քայլեր, 
որոնք կնպաստեն այդ համայնքների տնտեսական զարգացմանը:  

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝  http://aywa.am/hy/view/942    

                     http://businesswoman.am/hy/news/view/605 
 

http://aywa.am/hy/view/942
http://businesswoman.am/hy/news/view/605
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Բիզնես պլանների ներկայացում Օձունում 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.07.2014 
ՀՀ Լոռու մարզի  Օձուն համայնքում ընթացող ձեռներեցության 

դասընթացի շրջանակներում կայացավ դասընթացի մասնակիցների կողմից 
մշակված բիզնես պլանների ներկայացումը: Ձեռներեցության դասընթացը 
կազմակերպվել էր «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» 
ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդ 
կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) կողմից` Եվրամիության ֆինանսավորմամբ:  

Ձեռներեցության դասընթացին մասնակցում էին ՀՀ Լոռու 
մարզի Օձուն, Կարմիր Աղեկ և Մղարթ համայնքների գործող և սկսնակ կին 
ձեռներեցներ, գյուղատնտեսներ, կանանց ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբերի 
ներկայացուցիչներ:  

      
  Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/943  

                                                              http://businesswoman.am/hy/news/view/606 

 

http://aywa.am/hy/view/943
http://businesswoman.am/hy/news/view/606
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Դասընթաց Լոռու մարզի Կանանց խորհուրդների ներկայացուցիչների                     
համար 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
30.07.2014 
Լոռու մարզի Ախթալայի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ 

տեղեկատվական դասընթաց Լոռու մարզում  Հայաստանի երիտասարդ 
կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ)  նախաձեռնությամբ հիմնված  Կանանց 
խորհուրդների ներկայացուցիչների համար:  

ՀԵԿԱ նախագահ Լիլիթ Ասատրյանի կողմից դասընթացի 
մասնակիցներին ներկայացվեց ՀԵԿԱ-ի գործունեությունը, 
մասնավորապես «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում 
Հայաստանում» ծրագիրը, առաջիկայում նախատեսվող գործողություններն ու 
միջոցառումները: 
      

Կարդալ ավելին այստեղ՝  http://aywa.am/hy/view/952 
                                                                http://businesswoman.am/hy/news/view/610 

http://aywa.am/hy/index
http://aywa.am/hy/index
http://aywa.am/hy/view/952
http://businesswoman.am/hy/news/view/610
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ՀԵԿԱ-ի այլ ծրագրեր, նախաձեռնություններ 
 

ՀԵԿԱ-ի անդամների հերթական ընդհանուր հավաք 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
25.07.2014 
Կայացավ ՀԵԿԱ-ի անդամների հերթական ընդհանուր հավաքը, որի 

նպատակն էր՝ ամրապնդել ՀԵԿԱ-ի ներսում ցանցային աշխատանքն ու 
համագործակցությունը, նոր անդամներին առավել մանրամասն ներկայացնել 
ՀԵԿԱ-ի ծրագրերն ու նախաձեռնությունները:  

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/950 

                                                             http://businesswoman.am/hy/news/view/608 

 

http://aywa.am/hy/view/950
http://businesswoman.am/hy/news/view/608
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Հանդիպում ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի 
հետ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.07.2014 
ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարությունում տեղի ունեցավ 

հանդիպում Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի 
(ՀԵԿԱ) ներկայացուցիչների և ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո 
Կարապետյանի հետ:  

Հանդիպման նպատակն էր՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարին 
ներկայացնել ՀԵԿԱ-ի գործունեությունը, առաջիկա ծրագրերն ու 
նախաձեռնությունները: 

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/951 

                                                             http://businesswoman.am/hy/news/view/609 

 

http://minagro.am/
http://aywa.am/hy/index
http://aywa.am/hy/index
http://aywa.am/hy/view/951
http://businesswoman.am/hy/news/view/609
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ՀԵԿԱ-Ի  ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 
ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Ողջունում եմ «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում 

Հայաստանում» ծրագիրը: Շատ լավ գաղափար է` նպաստելու 
համայնքների զարգացմանը, համախմբելու կանանց և բարելավելու 
նրանց կարգավիճակը»:   

                                                         Սամսոն Ուլիխանյան, գ. Փամբակ                                        

 
««Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» 

ծրագիրն անչափ սպասված և ողջունելի ծրագիր է, որը հուսադրում է 
համայնքների  բնակչությանը: 

Մարդիկ ծարավ են ուշադրության ու համագործակցության, 
պատրաստակամ են միասին գործելու և հզորացնելու իրենց 
համայնքները»:  

 
                                     Շողիկ Ամիրխանյան, ք. Սպիտակ 
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«Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» (ՀԵԿԱ) հասարակական 
կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2004թ.:  Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան 2014թ.  
նշում է իր գործունեության տասնամյակը: 

ՀԵԿԱ-ի  նպատակն  է` նպաստել Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը` այդ 
գործընթացին ի նպաստ բերելով կանանց ներուժը`  խթանելով կանանց դերի բարձրացումը ՀՀ 
հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, կրթական, մշակութային և այլ ոլորտներում:  

ՀԵԿԱ-ի խնդիրներից են` նպաստել ՀՀ կանանց ու աղջիկների առջև ծառացած խնդիրների 
լուծմանը,  աջակցել   կանանց և աղջիկների առողջության պահպանմանը,  նպաստել կանանց 
շրջանում զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը,  փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 
զարգացմանը, ազգային արժեքների պահպանմանը, աջակցել տարածաշրջանում խաղաղության և 
կայունության ամրապնդմանը:  

ՀԵԿԱ-ի հիմնական շահառուներն են` 13  տարեկանից բարձր աղջիկներն ու կանայք: ՀԵԿԱ-ի 
ամենատարեց շահառուն 81 տարեկան է: 

2004-2014թթ. ժամանակահատվածում ՀԵԿԱ-ի շահառուներն ավելի քան 30.000-ն են: 
Համաձայն ՀԵԿԱ-ի ռազմավարության` ծրագրերն իրականացվում են հինգ հիմնական 

ուղղություններով. 
 Կանանց առաջնորդության զարգացում. քաղաքացիական-քաղաքական մասնակցության  

խթանում  
 Կանանց մասնագիտական-ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացում. տնտեսական  

մասնակցության խթանում  
 Կանանց ժողովրդավարական կրթություն. քաղաքացիական-մշակութային մասնակցության  

խթանում  
 Կրթություն փոխանակումների միջոցով (ՀՀ տարածքում և ՀՀ սահմաններից դուրս) 
 Ցանցային աշխատանքի խրախուսում. ՀԵԿԱ-ն հիմնել և համակարգում է. 
 ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցը, որը միավորում է ՀՀ-ում գործունեություն ծավալող ավելի քան 

320 կին ձեռներեցների:  ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցը, ի դեմս ՀԵԿԱ-ի, հանդիսանում է Կին 
ձեռներեցների համաշխարհային  ասոցիացիայի անդամ:   

 «Աղջիկների երկիր» շարժումը,  որը միավորում է ՀՀ տարբեր մարզերում բնակվող 13-22 
տարեկան 2.500-ից ավելի աղջիկների:  

ՀԵԿԱ-ն հիմնադրել է. 
 Կանանց աջակցության կենտրոնների ցանց (ներկայում` Երևանում և Լոռու մարզում):  

Կանանց աջակցության կենտրոնների բազմաբնույթ ծառայություններից ամեն օր օգտվում են 
բազմաթիվ կանայք և աղջիկներ: 

 Երիտասարդական ռեսուրս կենտրոններ (Վայոց Ձորի մարզի 10  գյուղական 
համայնքներում),  որոնց նպատակն է նպաստել գյուղական բնակավայրերի կանանց ու 
երիտասարդների առօրյայի կազմակերպմանը և համայնքային որոշումների կայացման 
գործընթացին ներգրավմանը: 
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ՀԵԿԱ-ի  գործունեությանը  կարող եք հետևել  
նաև ներքոնշյալ  կայքերում` 

                    
 

                       https://www.facebook.com/ngoaywa  

               

    http://www.youtube.com/user/aywaheka                    

                                                                         

                                https://www.flickr.com/photos/aywa1  

 

                                https://twitter.com/aywa_yerevan  

 

 
 
Հարգելի´ ընթերցող, 
Մենք ուրախ կլինենք ստանալ Ձեր արձագանքը, կարծիքն ու 

տպավորությունները մեր գործունեության վերաբերյալ:  
Մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել`գրելով info@aywa.am էլ. 

հասցեին կամ զանգահարելով 010/94 58-07-87 
հեռախոսահամարներով: 

 
Հարգանքով` 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա 

 

https://www.facebook.com/ngoaywa
http://www.youtube.com/user/aywaheka
https://www.flickr.com/photos/aywa1
https://twitter.com/aywa_yerevan
mailto:info@aywa.am
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