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«Կանանց  սոցիալ-տնտեսական  հզորացում  
Հայաստանում»  ծրագիր 

Մեկնարկել է ձեռներեցության դասընթացը Թումանյանի 
համախմբի համայնքների կանանց համար  

 

 

          

 
 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    01.12.2014 
    «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի 

շրջանակներում Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում մեկնարկել է 
ձեռներեցության դասընթացը: «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում 
Հայաստանում» ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց 
ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) կողմից` Եվրամիության ֆինանսավորմամբ:  

 
     Կարդալ ավելին այստեղ՝     http://aywa.am/hy/view/1035  

                                                                     http://businesswoman.am/hy/news/view/634 

http://aywa.am/hy/view/1035
http://businesswoman.am/hy/news/view/634
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Բիզնես ծրագրերի մարկետինգային բաժնի ներկայացում 
Թումանյանում 

  

 

 

 

   

 

19.12.2014 
Լոռու մարզի Թումանյան 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:  

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝     http://aywa.am/hy/view/1036   

                                                                http://businesswoman.am/hy/news/view/635  
 

http://aywa.am/hy/view/1036
http://businesswoman.am/hy/news/view/635
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Բիզնես պլանների ներկայացում Թումանյանում 

 

 

 

 

 

 
 24.12.2014 
Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում տեղի ունեցավ «Կանանց սոցիալ-

տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում ընթացող 
ձեռներեցության դասընթացի մասնակիցների կողմից մշակված բիզնես 
պլանների ներկայացումը: Ձեռներեցության դասընթացին մասնակցում էին ՀՀ 
Լոռու մարզի Թումանյան, Քարինջ  և Դսեղ համայնքների գործող և սկսնակ կին 
ձեռներեցներ, գյուղատնտեսներ, կանանց ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբերի 
ներկայացուցիչներ: Ձեռներեցության դասընթացին մասնակցած և այն 
հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին տրվեցին հավաստագրեր: 

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/1037   

                                                               http://businesswoman.am/hy/news/view/636   

http://aywa.am/hy/view/1037
http://businesswoman.am/hy/news/view/636
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«Համատեղ ջանքեր հանուն զարգացման» 
ծրագիր 

Դասընթաց «Համատեղ ջանքեր հանուն զարգացման» 
ծրագրի շրջանակներում  

            
           21.12.2014 

Դեկտեմբերի 19-21-ը Ախթալայի քաղաքապետարանում  «Համատեղ ջանքեր 
հանուն զարգացման» ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ  «Խմբային 
պարտավորություններ, սոցիալական ձեռներեցություն, սոցիալական 
ձեռնարկություն և կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն» 
թեմայով դասընթացը: 

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/1038   

                                                                http://businesswoman.am/hy/news/view/637   

http://aywa.am/hy/view/1038
http://businesswoman.am/hy/news/view/637
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ՀԵԿԱ-ի այլ ծրագրեր, նախաձեռնություններ 
 

ՀԵԿԱ-ն՝ Գյուղական կյանքի և ավանդույթների 
փառատոնին  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 

 
 

 
11.10.2014 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) մասնակցությամբ 

և աջակցությամբ տեղի ունեցավ Հայաստանում առաջին անգամ 
անցկացվող  Գյուղական կյանքի և ավանդույթների փառատոնը:  

ՀԵԿԱ-ն  այցելուներին ներկայացրեց  ՀՀ Կին ձեռներեցների 
ցանցի  անդամների ձեռքի աշխատանքներն ու  վերջիններիս կողմից մշակվող 
գյուղմթերքը: 

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/977 
                                                  http://businesswoman.am/hy/news/view/628    

http://www.aywa.am/hy/index
http://aywa.am/hy/view/977
http://businesswoman.am/hy/news/view/628
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Հանդիպում ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի շրջանակներում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
14.10.2014 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) գրասենյակում 

տեղի ունեցավ  ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի անդամների հերթական 
հանդիպումը: 

ՀԵԿԱ նախագահ Լիլիթ Ասատրյանի կողմից  հանդիպման մասնակիցներին 
ներկայացվեցին  ս.թ. սեպտեմբերի 22-24-ը Թայվանում տեղի ունեցած Կին 
ձեռներեցների համաշխարհային հավաքի արդյունքները:  

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/976       
                                                   http://businesswoman.am/hy/news/view/627                        

 

http://aywa.am/hy/view/976
http://businesswoman.am/hy/news/view/627
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Ստորագրվեց Համագործակցության հուշագիր 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
17.10.2014 
Ստորագրվեց Համագործակցության հուշագիր Հայաստանի երիտասարդ 

կանանց ասոցիացիայի, «Թիրախային նախաձեռնություն Հայաստանի համար» 
ծրագրի և Միգրացիոն պետական ծառայության միջև:  

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/978#lightbox['set']/1/  

                                                   

 

 

 

http://aywa.am/hy/view/978#lightbox['set']/1/
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Մասնագիտական ներկայացում և գործնական դաս  
ՀԵԿԱ-ում 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.10.2014 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) գրասենյակում 

տեղի ունեցավ մասնագիտական ներկայացում և գործնական 
դաս՝  «Մարքեթինգային հետազոտությունների նորագույն տեխնոլոգիաները» 
թեմայով, որը վարեց ՀԵԿԱ անդամ, Ակադեմիքս Թիմ ընկերության հիմնադիր և 
տնօրեն, առևտրի և մարքեթինգի մասնագետ, բիզնես դասընթացավար Լիլիթ 
Ճուղուրյանը:  

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/980  

                                                             http://businesswoman.am/hy/news/view/629  

 

http://aywa.am/hy/view/980
http://businesswoman.am/hy/news/view/629
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Ներդաշնակ հասարակություն՝ իմ և քո մասնակցությամբ. 
ՀԵԿԱ-ն նշեց իր գործունեության 10-ամյակը  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2014 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան (ՀԵԿԱ) Երևանի Մարրիոթ 

Արմենիա հյուրանոցի «Արարատ» սրահում կազմակերպել էր բարեգործական 
ընթրիք:  

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/1011  

                                                     http://businesswoman.am/hy/news/view/632  
 

http://aywa.am/hy/view/1011
http://businesswoman.am/hy/news/view/632
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Կայացավ ՀԵԿԱ-ի՝ ավանդական Ամանորյա բարեգործական 
տոնավաճառը  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-14.12.2014 
Ս.թ. դեկտեմբերի 13-ին և 14-ին Երևանի քաղաքապետարանում տեղի 

ունեցավ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ)` արդեն 
ավանդական դարձած բարեգործական տոնավաճառը՝ նվիրված Ամանորին և 
Սուրբ Ծննդին:  

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝     http://aywa.am/hy/view/985  

                                                     http://businesswoman.am/hy/news/view/630   
 

http://aywa.am/hy/view/985
http://businesswoman.am/hy/news/view/630


      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 
12 

 

Հաջողության հասած կանայք 

Լաուրա Քոչարյան  
 

 Լուարա Քոչարյանը ծնվել է 1953թ. 
օգոստոսի 15-ին, ՀՀ Արարատի մարզի 
Նիզամի գյուղում: Տեղի դպրոցն ավարտելուց 
հետո սովորել է Երևանի բժշկական 
ուսումնարանում և ավարտելուց հետո      
1973-1986թթ. աշխատել Երևանի թիվ 3 
պոլիկլինիկայում: Տասներեք տարի ապրելով 
Երևանում՝ տիկին Լաուրան 1988թ. 
վերադարձել է հայրենի գյուղ և սկսել 
աշխատել գյուղի բուժկետում: Արդեն 26 
տարի է, ինչ ընտանեկան բուժքույր է, և հոգ է 
տանում համագյուղացիների առողջության 
պահպանման մասին:  

 Լաուրա Քոչարյանն առողջ և 
էկոլոգիապես մաքուր սննդի կողմնակից է, 
ահա թե ինչու շուրջ 24 տարի զբաղվում Է 
անասնապահությամբ ու հողագործությամբ: 

 Աճեցնում է բանջարաբոստանային մշակաբույսերի բազմաթիվ տեսակներ, 
զբաղվում չորացրած կանաչիների և բանջարեղենի էկոարտադրությամբ: Նիզամիում 
հողագործությամբ զբաղվելը ծանր աշխատանք է, քանի որ գյուղն ունի ոռոգման ջրի 
խնդիր: Սակայն տիկին Լաուրան չի հուսահատվում և հավատացած է, որ մի օր 
գյուղի վիճակն ավելի կբարելավվի: 

 

Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/969#lightbox['set']/0/  
 
Լաուրա Քոչարյանի հաջողության պատմության տեսանյութը կարող եք 

դիտել այստեղ՝    http://www.hottv.am/people/340019  

 

http://aywa.am/hy/view/969#lightbox['set']/0/
http://www.hottv.am/people/340019
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ՀԵԿԱ-Ի  ՖԻԼՄԱԴԱՐԱՆ 

 
ՀԵԿԱ-ի ֆիլմադարանը համալրվել է նոր տեսաֆիլմերով. 

 

«ՀԵԿԱ՝ ինչպես որ կա»         https://www.youtube.com/watch?v=DXAFq58k090 

«Կին ձեռներեցներ»                https://www.youtube.com/watch?v=bpE8cbGdYK4 

«Հույսի կենտրոն»                   https://www.youtube.com/watch?v=n_NGx4LkcRc 

«Խաղահրապարակ»              https://www.youtube.com/watch?v=sru01Agfdw4 
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ՀԵԿԱ-Ի  ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ  ԵՎ  ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 
ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Հիանալի թիմ է, աշխատանքը՝ ուսուցողական և հաճելի: 

Ես մեծ ակնկալիքներ ունեմ ՀԵԿԱ-ի հետ 
համագործակցությունից »:   

                                            
Մարգարիտա  Չատինյան,  ք. Թումանյան                                      

 
«Շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն եմ ստացել 

մասնակցելու ՀԵԿԱ-ի «Կանանց սոցիալ-տնտեսական 
հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում 
ձեռներեցության դասընթացին:  

Հուսով եմ՝ կամրապնդվի իմ կապը ՀԵԿԱ-ի հետ և կունենա 
շարունակականություն»: 

 
                                   Սյուզաննա Խառատյան, գ. Դսեղ 
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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

	«Կանանց  սոցիալ-տնտեսական  հզորացում  Հայաստանում»  ծրագիր
	//Մեկնարկել է ձեռներեցության դասընթացը Թումանյանի համախմբի համայնքների կանանց համար
	/
	//Բիզնես պլանների ներկայացում Թումանյանում
	//
	24.12.2014
	«Համատեղ ջանքեր հանուն զարգացման» ծրագիր
	//Դասընթաց «Համատեղ ջանքեր հանուն զարգացման» ծրագրի շրջանակներում
	//
	21.12.2014
	/ՀԵԿԱ-ն՝ Գյուղական կյանքի և ավանդույթների փառատոնին
	Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) մասնակցությամբ և աջակցությամբ տեղի ունեցավ Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող  Գյուղական կյանքի և ավանդույթների փառատոնը:
	ՀԵԿԱ-ն  այցելուներին ներկայացրեց  ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի  անդամների ձեռքի աշխատանքներն ու  վերջիններիս կողմից մշակվող գյուղմթերքը:
	Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/977
	http://businesswoman.am/hy/news/view/628
	Հանդիպում ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի շրջանակներում
	Ստորագրվեց Համագործակցության հուշագիր
	Մասնագիտական ներկայացում և գործնական դաս
	ՀԵԿԱ-ում

