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«Կանանց  սոցիալ-տնտեսական  հզորացում  Հայաստանում»  

ծրագիր 

Ձեռներեցության դասընթաց Ախթալա, Շամլուղ, Մեծ Այրում և Նեղոց 

համայնքների կանանց համար  

 

 

 

 

   

 

 

 

          

 

 

 

09.02.2015 

 

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան (ՀԵԿԱ) մեկնարկեց 

ձեռներեցության դասընթաց Լոռու մարզի Ախթալա, Շամլուղ, Մեծ Այրում, 

Նեղոց համայնքների՝ հատապտուղների և խոտաբույսերի հավաքչությամբ 

զբաղվող կանանց խմբերի համար: 
 

 

Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/1047 

                                                           http://businesswoman.am/hy/news/view/638#prettyPhoto 
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«Համատեղ ջանքեր հանուն 

զարգացման» ծրագիր 
Հատեղ ջանքեր հանուն զարգացման» ծրագրի ներկայացում ԱՄՆ 

շրջանավարտներին 

 

 

 

   

 

 

 

          

 

 

 

 

06.02.2015 

 

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան (ՀԵԿԱ) հյուրընկալվել 

էր Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի, ՀՀ-ում ԱՄՆ 

դեսպանատան և Ամերիկյան անկյունների հետ համատեղ 

կազմակերպված տեսակոնֆերանսին:  

 

Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/1049#lightbox['set']/2/  

                                                                 http://businesswoman.am/hy/news/view/639    

 

 

http://aywa.am/hy/view/1049#lightbox['set']/2/
http://businesswoman.am/hy/news/view/639
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ՀԵԿԱ-ի այլ ծրագրեր, նախաձեռնություններ 

Կայացավ ՀԵԿԱ-ի անդամների հերթական հանդիպումը  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2015 

 

Տեղի ունեցավ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի 

(ՀԵԿԱ) անդամների հերթական հավաքը, որի նպատակն էր՝ անդամների 

հետ միասին նշել տարեմուտը, ամփոփել անցած տարին և ներկայացնել 

ՀԵԿԱ-ի առաջիկա գործողությունները:  
 
 

 

 

 

 

Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/1033  

                                                          http://businesswoman.am/hy/news/view/633  

 

http://aywa.am/hy/view/1033
http://businesswoman.am/hy/news/view/633
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ENYC-ի հերթական համաժողովը Երևանում 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.014.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հունվարի 23-24-ին Երևանում տեղի ունեցավ Երիտասարդական 

կենտրոնների Եվրոպական ցանցի (ENYC) հերթական համաժողովը, որի 

հյուրընկալող կողմն էրՀայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան 

(ՀԵԿԱ): 

Երիտասարդական կենտրոնների եվրոպական ցանցը ստեղծվել է 

Եվրոպայի Խորհրդի սկզբունքների հիման վրա… 

 

Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/1046        

                                                                       

 

http://www.eycn.org/
http://www.eycn.org/
http://aywa.am/hy/view/1046
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Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց ՀԵԿԱ-ում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

23.02.2015 

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան (ՀԵԿԱ) կազմակերպել էր 

անվճար մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց «Գործարար 

միջոցառումների կառավարում» թեմայով, որը վարեց ՀԵԿԱ անդամ և Կին ձեռներեց 

դեսպան, Ակադեմիքս Թիմ ընկերության հիմնադիր և տնօրեն, առևտրի և 

մարքեթինգի մասնագետ, բիզնես դասընթացավար Լիլիթ Ճուղուրյանը: 

 

Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/1052#lightbox['set']/5/  

                                                         http://businesswoman.am/hy/news/view/645  

                                                   

 

 

http://aywa.am/hy/view/1052#lightbox['set']/5/
http://businesswoman.am/hy/news/view/645
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Հաջողության հասած կանայք 

Արմենուհի Աղաբաբյան 

 

Հայաստանի երիտասարդ կանանց 

ասոցիացիայի ծրագրերից մեկի` «Կանանց 

սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» 

ծրագրի ակտիվ շահառուներից է 48-ամյա 

Արմենուհի Աղաբաբյանը, ով ապրում և 

հողագործությամբ է զբաղվում Ախթալայում:  

Արմենուհի Աղաբաբյանը Շամլուղում և 

Փոքր Այրումում գտնվող իր հողակտորներում 

աճեցնում է պտղատու ծառեր` խնձորենի, 

տանձենի, սալորենի, ընկուզենի, թթենի և այլն, 

ինչպես նաև բանջարեղենի ու հատապտուղների 

տարբեր տեսակներ: 

Արմենուհի Աղաբաբյանի` hողագործության հանդեպ սերն ու 

հետաքրքրությունն առաջացել են դեռևս մանկության տարիներին.  

-Հիշում եմ, երբ փոքր էի, սիրում էի հետևել, թե ինչպես են մեծահասակները, 

մասնավորապես պապիկս աշխատում այգում: Հայրս շատ հաճախ թույլ չէր 

տալիս, որ ես ինչ-որ բանով օգնեի իրենց, բայց ես, միևնույն է, կարտոֆիլ էի 

մշակում, մոլախոտերն էի հավաքում, ծաղիկներ էի աճեցնում: Ամենաշատը 

խոտհունձի արարողությունն էի սիրում, մշտապես ներկա էի և իմ 

մասնակցությունն էի ունենում,- պատմում է նա: 

Արմենուհի Աղաբաբյանն առանձնահատուկ հաճույքով է խոսում իր սիրելի 

զբաղմունքներից մեկի` մեղվապահության մասին: Սկզբնական շրջանում քիչ 

մեղվաընտանիքներ են ունեցել, սակայն իր շնորհիվ շատ կարճ 

ժամանակահատվածում դրանց թիվն ավելացել է` հասնելով 10-ի. 

-Մեղուները մշտական ուշադրություն ու խնամք են պահանջում: Բազմաթիվ 

նրբություններ կան, որոնց հարկավոր է տիրապետել` մեղվաընտանիքները 

պահպանելու և ավելացնելու, որակյալ մեղր ստանալու համար:  

 

Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/1041  

 

http://aywa.am/photos/IMG_9546.JPG
http://aywa.am/hy/view/1041
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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: 



      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 
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ՀԵԿԱ-ի  գործունեությանը  կարող եք հետևել  

նաև ներքոնշյալ կայքերում` 
                    

 

 
                       https://www.facebook.com/ngoaywa  

               

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

                                                                         

                                 

 

     

 

 

 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
mailto:info@aywa.am

