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«Կանանց  սոցիալ-տնտեսական  հզորացում  Հայաստանում»  
ծրագիր  

Տեղական Տնտեսական Զարգացման (ՏՏԶ) մոդելի մշակում 
Լոռու մարզի Սպիտակի համախմբի համայնքների համար 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2014 
Մեկնարկել է  Տեղական Տնտեսական Զարգացման (ՏՏԶ) մոդելի մշակման 

գործընթացը Լոռու մարզի Սպիտակի համախմբի` Սպիտակ, Շիրակամուտ, Քարաձոր, 
Գեղասար, Սարահարթ, Սարամեջ, Լեռնանցք, Լեռնավան, Շենավան, Ջրաշեն, Ղուրսալի 
համայնքների համար: ՏՏԶ մոդելի մշակումն իրականացվում է «Կանանց սոցիալ-
տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն 
իրականացվում է  Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի 
(ՀԵԿԱ) կողմից`Եվրամիության ֆինանսավորմամբ: 

ՏՏԶ մոդելի մշակման գործընթացը հնարավորություն է տալիս համայնքների համար 
մշակել սոցիալ-տնտեսական զարգացման նոր մոտեցումներ` տեղական իշխանությունների, 
տնտեսական ոլորտում ակտիվ գործող կառույցների, տարբեր ոլորտների դերակատարների 
և համայնքների ակտիվ բնակիչների մասնակցությամբ:  

 
 Կարդալ ավելին այստեղ՝ http://aywa.am/hy/view/936 

                                           http://businesswoman.am/hy/news/view/600 
 

http://aywa.am/hy/view/936
http://businesswoman.am/hy/news/view/600
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«Կոոպերատիվներ. դրանց կարևորությունն ու 
հնարավորությունները» թեմայով դասընթաց Ախթալայում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
21.06.2014 
«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում 

Ախթալայում տեղի ունեցավ «Կոոպերատիվներ. դրանց կարևորությունն ու 
հնարավորությունները» թեմայով դասընթացը: «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում 
Հայաստանում» ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց 
ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) կողմից` Եվրամիության ֆինանսավորմամբ: Դասընթացը վարում էր 
ՀԵԿԱ-ի կողմից հրավիրված «ՎԻՍՏԱԱ փորձագիտական կենտրոն» խորհրդատվական 
կազմակերպության կամավոր Ջիմ Ֆաբերը:  

                    
Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/938 
                                             http://businesswoman.am/hy/news/view/602 

 

 

 

http://aywa.am/hy/view/938
http://businesswoman.am/hy/news/view/602
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Բիզնես պլանների ներկայացում Ստեփանավանում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2014 
ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում 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 Ստեփանավան, 
Բովաձոր, Վարդաբլուր, Լոռի Բերդ և Սվերդլով 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/937 
                                                   http://businesswoman.am/hy/news/view/601 

 

http://aywa.am/hy/view/937
http://businesswoman.am/hy/news/view/601
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Մեկնարկել է ձեռներեցության դասընթացը Օձունի համախմբի 
համայնքների կանանց համար 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2014 
«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում 

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

Ձեռներեցության դասընթացին մասնակցում են Լոռու մարզի Օձունի 
համախմբի` Օձուն, Մղարթ, Հագվի, Կարմիր Աղեկ համայնքների գործող և սկսնակ կին 
ձեռներեցներ, գյուղատնտեսներ, կանանց ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբերի ներկայացուցիչներ:  

Դասընթացն անցկացվում է CEFE (Գիտելիքահեն Տնտեսության Կառուցում 
Ձեռնարկությունների Կայացման Ճանապարհով) մեթոդոլոգիայով: Դասընթացի ընդհանուր 
տևողությունը մեկ ամիս է, որն իր մեջ ներառում է բուն դասընթացներ, խորհրդատվություն, 
բիզնես ծրագրի մշակում և ներկայացում:  

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝ http://aywa.am/hy/view/933#lightbox['set']/0/ 

      http://businesswoman.am/hy/news/view/598 

 

http://aywa.am/hy/view/933#lightbox['set']/0/
http://businesswoman.am/hy/news/view/598
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Դասընթաց ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2014 

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) գրասենյակում տեղի 
ունեցավ տեղեկատվական  դասընթաց զանգվածային լրատվամիջոցների 
ներկայացուցիչների համար: Դասընթացն անցկացվեց «Կանանց սոցիալ-տնտեսական 
հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է Հայաստանի 
երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կողմից` Եվրամիության ֆինանսավորմամբ: 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/932 
                                  http://businesswoman.am/hy/news/view/597 

 

 

http://aywa.am/hy/view/932
http://businesswoman.am/hy/news/view/597
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Սեմինար դրամաշնորհի արժանացած կանանց համար 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    06.06.2014 

   «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի 
շրջանակներում Ախթալայում տեղի ունեցավ սեմինար, որին մասնակցում էին դեռևս 
ս.թ. ապրիլի 30-ին դրամաշնորհների արժանացած կանայք` Շնող, Թեղուտ, Ախթալա, և 
Ճոճկան համայնքներից:  

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

 
   Կարդալ ավելին այստեղ՝  http://aywa.am/hy/view/939 
                                                   http://businesswoman.am/hy/news/view/603 

 

 

http://aywa.am/hy/view/908
http://aywa.am/hy/view/908
http://aywa.am/hy/view/939
http://businesswoman.am/hy/news/view/603
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Ախթալայում կայացավ տիկնիկային թատրոնի առաջին 
ներկայացումը 

 

 

 

 

 

 
 

02.06.2014 
Լոռու մարզի Ախթալայի քաղաքապետարանում կայացավ «Կանանց սոցիալ-

տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում հիմնված տիկնիկային 
թատրոնի առաջին` «Կարմիր գլխարկ» ներկայացումը: 

«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրն իրականացվում 
է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի կողմից` Եվրամիության 
ֆինանսավորմամբ: Տիկնիկային թատրոն սոցիալական ձեռնարկությունն այն 6 
ձեռնարկատիրական ծրագրերից մեկն է, որը 2014թ. ապրիլին Հայաստանի երիտասարդ 
կանանց ասոցիացիայի կողմից արժանացավ ֆինանսական աջակցության` դրամաշնորհի: 

Տիկնիկային թատրոնի նախաձեռնողներ Գայանե Պարանյանը, Գոհար 
Հարությունյանը և Հերմինե Մելիքսեթյանը ոգևորված էին ու հպարտ, որ իրենց գաղափարը 
կարճ ժամանակահատվածում կյանքի կոչվեց, և իրենց ջանքերը պսակվեցին 
հաջողությամբ:  

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/928 

                               http://businesswoman.am/hy/news/view/594 

http://aywa.am/hy/view/908
http://aywa.am/hy/view/908
http://aywa.am/hy/view/908
http://aywa.am/hy/view/928
http://businesswoman.am/hy/news/view/594
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ՀԵԿԱ-Ի ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 
ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
««Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրը 

կանանց զարգացմանն ուղղված արդյունավետ ծրագիր է: Ծրագրի 
շրջանակներում կազմակերպված ձեռներեցության դասընթացն օգնում է 
պլանավորել բիզնեսը, հստակ քայլերով նախատեսել անելիքները դեպի 
բիզնես նպատակ: Անկախ դրամաշնորհ ստանալ-չստանալու 
հանգամանքից` կարծում եմ` այն կնպաստի, որ մասնակիցներն 
իրականացնեն իրենց գործարար ծրագրերը, հիմնեն իրենց բիզնեսն ու 
գրագետ վարեն այն»:   

                                                               Նազելի Ավագյան, ք. Ստեփանավան                                                  

 
««Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրը 

մեր տարածաշրջանի համար շատ կարևոր ծրագիր է, որը խթան 
կհանդիսանա համայնքների կանանց ակտիվության բարձրացմանը: Իմ 
շնորհակալությունն եմ հայտնում ՀԵԿԱ-ին` հագեցած ու հետաքրքիր 
դասընթացի կազմակերպման համար»:  

 
Մանյա Մելիքջանյան, ք. Ստեփանավան 
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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

	/Տեղական Տնտեսական Զարգացման (ՏՏԶ) մոդելի մշակում Լոռու մարզի Սպիտակի համախմբի համայնքների համար
	/
	/
	30.06.2014
	Մեկնարկել է  Տեղական Տնտեսական Զարգացման (ՏՏԶ) մոդելի մշակման գործընթացը Լոռու մարզի Սպիտակի համախմբի` Սպիտակ, Շիրակամուտ, Քարաձոր, Գեղասար, Սարահարթ, Սարամեջ, Լեռնանցք, Լեռնավան, Շենավան, Ջրաշեն, Ղուրսալի համայնքների համար: ՏՏԶ մոդելի մշակումն իրական...
	«Կոոպերատիվներ. դրանց կարևորությունն ու հնարավորությունները» թեմայով դասընթաց Ախթալայում
	//
	«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում Ախթալայում տեղի ունեցավ «Կոոպերատիվներ. դրանց կարևորությունն ու հնարավորությունները» թեմայով դասընթացը: «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրն իրականացվում է Հայաստա...
	Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/938
	http://businesswoman.am/hy/news/view/602
	Բիզնես պլանների ներկայացում Ստեփանավանում
	Կարդալ ավելին այստեղ՝  http://aywa.am/hy/view/937
	http://businesswoman.am/hy/news/view/601
	//Մեկնարկել է ձեռներեցության դասընթացը Օձունի համախմբի համայնքների կանանց համար
	/
	/
	/
	10.06.2014
	«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզի Օձուն համայնքում մեկնարկել է ձեռներեցության դասընթացը: «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ...
	Ձեռներեցության դասընթացին մասնակցում են Լոռու մարզի Օձունի համախմբի` Օձուն, Մղարթ, Հագվի, Կարմիր Աղեկ համայնքների գործող և սկսնակ կին ձեռներեցներ, գյուղատնտեսներ, կանանց ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբերի ներկայացուցիչներ:
	Դասընթացն անցկացվում է CEFE (Գիտելիքահեն Տնտեսության Կառուցում Ձեռնարկությունների Կայացման Ճանապարհով) մեթոդոլոգիայով: Դասընթացի ընդհանուր տևողությունը մեկ ամիս է, որն իր մեջ ներառում է բուն դասընթացներ, խորհրդատվություն, բիզնես ծրագրի մշակում և ներկա...
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