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       «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում»     
ծրագիր 

 
Տեղական Տնտեսական Զարգացման (ՏՏԶ) մոդելի մշակում Լոռու 

մարզի Ախթալա, Շամլուղ, Այրում և Ճոճկան համայնքների համար 
 

 

 

 

 

 

 
 01.02.2014 
 Մեկնարկել է  Տեղական Տնտեսական Զարգացման (ՏՏԶ)  մոդելի մշակման 
գործընթացը  Լոռու մարզի Ախթալա, Շամլուղ, Այրում և Ճոճկան  համայնքների 
համար: ՏՏԶ մոդելի մշակումն իրականացվում է  «Կանանց սոցիալ-տնտեսական 
հզորացում Հայաստանում»  ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն իրականացվում է 
ՀԵԿԱ-ի կողմից` Եվրամիության ֆինանսավորմամբ: 
   Կարդալ ավելին  այստեղ`  http://aywa.am/hy/view/844#lightbox['set']/0/ 
                    http://businesswoman.am/hy/news/view/566 
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Ախթալայում կայացավ Տեղական տնտեսական զարգացման (ՏՏԶ) 
սրճարան  աշխատաժողովը 

 
 

 

               

                                                                                    

 

 

 

07.02.2014 
 ՀԵԿԱ-ի կողմից իրականացվող «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում 
Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում Ախթալայում կայացավ  Տեղական 
տնտեսական զարգացման (ՏՏԶ) սրճարան աշխատաժողովը: 
 Տեղական տնտեսական զարգացման (ՏՏԶ) սրճարան աշխատաժողովը կլոր 
սեղան քննարկում է, որի նպատակն է` նպաստել համայնքների տնտեսական 
խնդիրների լուծմանը:  
 Միջոցառմանը ներկա էին  Ախթալա, Շամլուղ, Մեծ Այրում, 
Ճոճկան և Նեղոց համայնքների ներկայացուցիչները, համայնքների ղեկավարներ 
և հոգևոր հովիվը:  
 

Կարդալ ավելին  այստեղ` http://aywa.am/hy/view/846#lightbox['set']/1/ 
                               http://businesswoman.am/hy/news/view/567 
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 Մեկնարկել է ձեռներեցության դասընթացը Շնող, Թեղուտ, Ճոճկան, 
համայնքների կանանց համար 

                                                                       10.02.2014 
«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում 
Հայաստանում»  ծրագրի շրջանակներում 
Լոռու մարզի Շնող համայնքում մեկնարկել 
է  ձեռներեցության դասընթացը:  «Կանանց 
սոցիալ-տնտեսական հզորացում» 

Հայաստանում ծրագիրն 
իրականացվում է  ՀԵԿԱ-ի կողմից` 
Եվրամիության ֆինանսավորմամբ: 

Ձեռներեցության դասընթացին 
մասնակցում են Լոռու մարզի Շնող, 
Թեղուտ, Ճոճկան համայնքների գործող 
և սկսնակ կին ձեռներեցներ, 
գյուղատնտեսներ, կանանց ֆորմալ և ոչ 

ֆորմալ խմբերի ներկայացուցիչներ:  
 
 
 
 
 
 
 

Կարդալ ավելին  այստեղ` http://aywa.am/hy/view/847#lightbox['set']/3/ 
                               http://businesswoman.am/hy/news/view/568 
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Բիզնես ծրագրերի մարկետինգային բաժնի ներկայացում Շնող 
համայնքում 

                                                                                                           

                                           

 

 

 

 
 

24.02.2014 
 Լոռու մարզի Շնող 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/853#lightbox['set']/5/ 

                          http://businesswoman.am/hy/news/view/572 
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ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանց 
 

ՀՀ Կին  ձեռներեցների ցանցի անդամների հանդիպում ՀԵԿԱ–ի 
գրասենյակում 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 06.02.2014  
 Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի  գրասենյակում տեղի 
ունեցավ ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի  անդամների հերթական հանդիպումը, որի 
շրջանակներում մասնակիցներն անդրադարձան իրենց նոր 
նախաձեռնություններին, անցած ամիսների ընթացքում ունեցած 
նորություններին  և  փոփոխություններին: 

 
Կարդալ ավելին  այստեղ ` http://aywa.am/hy/view/849 

                           http://businesswoman.am/hy/news/view/569 
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Փոխշահավետ առաջարկ ՀՀ Կին ձեռներեցների  ցանցի անդամներին 

            26.02.2014 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի գրասենյակում 

կայացավ  ՀՀ Կին ձեռներեցների ցանցի  անդամների հերթական հանդիպումը: 
Հանդիպման նպատակն էր` քննարկել ցանցի առաջիկա գործողությունների 

նախնական պլանը, ինչպես նաև փոխանակվել տեղեկատվությամբ և 
առաջարկներով:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Գործողությունների նախնական պլանի քննարկման շրջանակներում 
անդրադարձ կատարվեց մասնավորապես ներգնա և արտագնա ճանաչողական 
այցերի կազմակերպմանը, մասնակիցների կողմից հնչեցին ցանցի հզորացմանն ու 
ակտիվացմանն ուղղված կարծիքներ և առաջարկություններ: 

 

Կարդալ ավելին  այստեղ`  http://aywa.am/hy/view/854 
                                                             http://businesswoman.am/hy/news/view/573 
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ՀԵԿԱ-ի այլ ծրագրեր, նախաձեռնություններ 

Երեխաների օր ՀԵԿԱ-ի գրասենյակում 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.01.2014 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի գրասենյակը 

հյուրընկալեց փոքրիկ այցելուներին` ՀԵԿԱ-ի անձնակազմի երեխաներին, ովքեր 
օրվա ընթացքում ծանոթացան գրասենյակի գործունեությանը, առօրյա 
աշխատանքին, տարբեր խաղեր խաղացին: 

 
Կարդալ ավելին այստեղ`  http://aywa.am/hy/view/842 
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ՀԵԿԱ-Ի   ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ  ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Շնորհակալություն ձեզ` ձեռներեցության այսպիսի հրաշալի 
դասընթացներ կազմակերպելու համար, Դուք զինում եք մեզ 
գիտելիքների մեծ պաշարով և ամենակարևորը` ոգեշնչում կանանց 
կյանքի կոչելու իրենց գաղափարները»:  

                                                                   Մարինե Փարսադանյան, գ. Շնող 

 

«Շնորհակալություն եմ հայտնում «Կանանց սոցիալ-տնտեսական 
հզորացում Հայաստանում» ծրագրի բոլոր կազմակերպիչներին: Ձեր 
շնորհիվ ինձ նորից զգացի լիարժեք մարդ, զգացի, որ ամեն ինչ դեռ չի 
վերջացել: Ձեզ տեսնենք, հայ կանայք»:  

                                                         Օվսաննա Լորսաբյան, գ. Ճոճկան 
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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: 

mailto:info@aywa.am
http://www.aywa.am/


  

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` (+37410)  58 07 87                     
                                                                                      

11 
 

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 
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	/Տեղական Տնտեսական Զարգացման (ՏՏԶ) մոդելի մշակում Լոռու մարզի Ախթալա, Շամլուղ, Այրում և Ճոճկան համայնքների համար
	/
	//
	01.02.2014
	Մեկնարկել է  Տեղական Տնտեսական Զարգացման (ՏՏԶ)  մոդելի մշակման գործընթացը  Լոռու մարզի Ախթալա, Շամլուղ, Այրում և Ճոճկան  համայնքների համար: ՏՏԶ մոդելի մշակումն իրականացվում է  «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում»  ծրագրի շրջանակներում: Ծրա...
	Կարդալ ավելին  այստեղ`  http://aywa.am/hy/view/844#lightbox['set']/0/
	http://businesswoman.am/hy/news/view/566
	Ախթալայում կայացավ Տեղական տնտեսական զարգացման (ՏՏԶ) սրճարան  աշխատաժողովը
	/
	/
	/
	07.02.2014
	ՀԵԿԱ-ի կողմից իրականացվող «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում Ախթալայում կայացավ  Տեղական տնտեսական զարգացման (ՏՏԶ) սրճարան աշխատաժողովը:
	Տեղական տնտեսական զարգացման (ՏՏԶ) սրճարան աշխատաժողովը կլոր սեղան քննարկում է, որի նպատակն է` նպաստել համայնքների տնտեսական խնդիրների լուծմանը:
	Միջոցառմանը ներկա էին  Ախթալա, Շամլուղ, Մեծ Այրում, Ճոճկան և Նեղոց համայնքների ներկայացուցիչները, համայնքների ղեկավարներ և հոգևոր հովիվը:
	Մեկնարկել է ձեռներեցության դասընթացը Շնող, Թեղուտ, Ճոճկան, համայնքների կանանց համար
	//Բիզնես ծրագրերի մարկետինգային բաժնի ներկայացում Շնող համայնքում
	/
	24.02.2014
	Լոռու մարզի Շնող 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/853#lightbox['set']/5/
	Երեխաների օր ՀԵԿԱ-ի գրասենյակում
	//
	//
	09.01.2014
	Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի գրասենյակը հյուրընկալեց փոքրիկ այցելուներին` ՀԵԿԱ-ի անձնակազմի երեխաներին, ովքեր օրվա ընթացքում ծանոթացան գրասենյակի գործունեությանը, առօրյա աշխատանքին, տարբեր խաղեր խաղացին:
	Կարդալ ավելին այստեղ`  http://aywa.am/hy/view/842
	«Շնորհակալություն եմ հայտնում «Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի բոլոր կազմակերպիչներին: Ձեր շնորհիվ ինձ նորից զգացի լիարժեք մարդ, զգացի, որ ամեն ինչ դեռ չի վերջացել: Ձեզ տեսնենք, հայ կանայք»:
	Օվսաննա Լորսաբյան, գ. Ճոճկան
	ՀԵԿԱ-ի գործունեությանը կարող եք հետևել նաև ներքոնշյալ կայքերում`

