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«Կանանց  սոցիալ-տնտեսական  հզորացում  
Հայաստանում»  ծրագիր 

Մեկնարկել է ձեռներեցության դասընթացը Վանաձորի համախմբի 
համայնքների կանանց համար 

 

 

 

 

   

 

 

 

          

 
 
 

04.03.2015 
 

«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի 
շրջանակներում Լոռու մարզի Վանաձոր 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/1055  
                                                               http://businesswoman.am/hy/news/view/642  

 

http://aywa.am/hy/view/1055
http://businesswoman.am/hy/news/view/642
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ՀԵԿԱ-ն  ներկայացրեց Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող 
«Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» 

ծրագրի ընթացիկ արդյունքները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2015 

Ս.թ. մարտի11-ին, Ախթալայում ՀՀ- ում ԵՄ պատվիրակությունը  և 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան (ՀԵԿԱ)  «Կանանց սոցիալ-
տնտեսական հզորացում Հայաստանում»  ծրագրի շրջանակներում 
կազմակերպել էին տեղեկատվական միջոցառում՝ ԶԼՄ ներկայացուցիչների 
համար: Միջոցառման նպատակն էր հանրությանը ներկայացնել «Կանանց 
սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի ընթացիկ 
ձեռքբերումները  և միասին նշել Կանանց միջազգային օրը: 

Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/1064    
                                http://businesswoman.am/hy/news/view/644  

http://aywa.am/hy/view/1064
http://businesswoman.am/hy/news/view/644
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ՀԵԿԱ-ի այլ ծրագրեր, նախաձեռնություններ 
ՀԵԿԱ-ն մասնակցեց «Գյուղմթերքի կին հերոս-2015» 

մրցանակաբաշխությանը 

 

 

 

 

   

 

 

 

          

 
 
 

 
 
06.03.2015 
 

Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) 
մասնակցությամբ տեղի ունեցավ արդեն  հինգերորդ անգամ 
իրականացվող «Գյուղմթերքի կին հերոս-2015» մրցանակաբաշխությունը, 
որը կազմակերպել էին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը, 
ՕՔՍՖԱՄ-ի և Գյուղատնտեսական դաշինքի հետ համատեղ: 
 
Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/1054   

                                                                http://businesswoman.am/hy/news/view/643  
 

http://aywa.am/hy/view/1054
http://businesswoman.am/hy/news/view/643


          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 
5 

 

ԿԱՅԱՑԱՎ ՀԵԿԱ-Ի ԲԱՑՕԹՅԱ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌԸ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30.03.2015 
 
2015թ. մարտի 29-ին Երևանի Կարապի լճի մերձակայքում տեղի 

ունեցավ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ)` արդեն 
ավանդական դարձած բացօթյա բարեգործական տոնավաճառը՝ նվիրված 
Կանանց տոնին և Սուրբ Զատիկին: 

 
 
 

 
 

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝    http://aywa.am/hy/view/1073  
                                                       http://businesswoman.am/hy/news/view/646  

 
 

 
 
 
 
 
 

http://aywa.am/hy/view/1073
http://businesswoman.am/hy/news/view/646
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ: ՈԳԵՇՆՉՈՒՄ: ՀԶՈՐԱՑՈՒՄ: 
 
 

«Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա»՝ ՀԵԿԱ հասարակական 
կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2004թ.: 

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, բիզնես և այլ ոլորտներում:  

ՀԵԿԱ-ի խնդիրներից են` խթանել և զարգացնել կանանց ձեռներեցությունը և ինքնազբաղվածությունը,  
խրախուսել կանանց համար աշխատատեղերի ստեղծումը, զարգացնել կանանց մասնագիտական և 
աշխատանքային կարողությունները, կանանց իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը՝ իրենց 
իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ, խթանել կանանց ակտիվ մասնակցությունը 
որոշումների կայացման գործում, խթանել կանանց ներգրավվածությունը ազգային և ՏԻՄ մակարդակներում, 
աջակցել ազգային և համամարդկային արժեքների պահպանմանն ու ամրապնդմանը, աջակցել 
միջմշակութային հաղորդակցությանը և երկխոսությանը, ձևավորել հաղորդակցության հարթակներ, 
ձևավորել/ընդլայնել կանանց ֆորմալ խմբերի կապերը, զարգացնել կանանց ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ խմբերի 
կարողությունները, տրամադրել թիրախավորված տեղեկատվական աջակցություն կանանց ֆորմալ և ոչ-
ֆորմալ խմբերին:  

ՀԵԿԱ-ն գործունեություն է ծավալում ՀՀ ողջ տարածքում: ՀԵԿԱ-ի հիմնական շահառուներն են` 13 
տարեկանից բարձր աղջիկներն ու կանայք: Ստեղծման օրվանից ի վեր՝ ՀԵԿԱ-ն իրականացրել է 100-ից ավելի 
ծրագրեր՝ ավելի քան 30.000 շահառուների ներգրավմամբ: ՀԵԿԱ-ի ծրագրերը մասնավորապես ուղղված են ՀՀ 
համայնքների զարգացմանը, ընտանիքների տնտեսական կայունության ապահովմանը, կանանց տնտեսական 
մասնակցության խթանմանը, առաջնորդության զարգացմանը, համայնքային գործընթացներում կանանց 
ներգրավմանը, կանանց առողջության պահպանմանը, որպես պատասխանատու քաղաքացի` կանանց 
իրազեկման և գիտելիքների մակարդակի բարձրացմանը, հայկական մշակույթի և ավանդույթների 
տարածմանը:   

ՀԵԿԱ-ն որոշ ծրագրերում ապահովում է հասարակության ավելի լայն շերտերի մասնակցությունը` 
այսպիսով բարձրացնելով հասարակական իրազեկության մակարդակը կանանց հիմնահարցերի վերաբերյալ և 
կառուցելով առողջ մթնոլորտ հասարակության մեջ՝խրախուսելով և տարածելով հանդուրժողականություն և 
համերաշխություն հասարակության բոլոր շերտերում: 

ՀԵԿԱ-ի ռազմավարական ուղղություններն են.  
 Կանանց զբաղվածություն և ինքնազբաղվածություն 
 Հանրային առաջնորդություն 
 Մասնագիտական համայնքներ/ ցանցեր 

 ՀԵԿԱ-ն անդամակցում է մի շարք միջազգային կառույցների, այդ թվում`  FCEM (www.fcem.org), 
WECF (www.wecf.eu),  ENYC (www.eycn.org).  
 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 (FCEM) 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: 

http://www.fcem.org/
http://www.wecf.eu/
http://www.eycn.org/


          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 
7 

 

ՀԵԿԱ-ի շահառուների և գործընկերների կարծիքներ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ՀԵԿԱ-ի հետ համագործակցությունն ինձ տվեց նախ, կարևոր 
գիտելիքներ մինչ այդ ինձ անծանոթ բիզնես ոլորտի վերաբերյալ, 
վստահություն, որ ես ինքս կարող եմ ունենալ իմ սեփական գործը և իմ 
ստեղծագործական ունակություններն ու հոբին դարձնել նաև եկամուտ ձեռք 
բերելու միջոց: Բացի այդ ընդլայնվեց իմ համագործակցության շրջանակները, 
ձեռք բերեցի նոր ընկերներ, համախոհներ, ովքեր կնոջ դերը տեսնում են ոչ 
միայն ընտանիքում, այլև հասարակության այլ ոլորտներում՝ 
քաղաքականություն, բիզնես և այլն: 

Նազելի Ավագյան 
Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան 

 
 

 Հիանալի հնարավորություն էր Շվեյցարայի դեսպանատան համար 
մասնակցել բարեգործական տոնավաճառին՝ կարիքի մեջ գտնվող հայկական 
համայնքներին օգնելու նպատակով:                                                             
Շնորհակալ եմ ընձեռնված հնարավորության համար: 

Շվեյցարիայի դեսպանի տիկին 
Մարիլու Գասսեր   

 

Շնորհակալություն եմ հայտնում ՀԵԿԱ-ին շատ լավ և գեղեցիկ 
մթնոլորտ և շատ հաջողված ցուցահանդես կազմակերպելու համար:     
ՀԵԿԱ-ն միշտ հալեպահայերի կողքին է եղել և քաջալերել նրանց 
նախաձեռնությունները:  

Շնորհակալություն անձնակազմին տոնավաճառը լավ 
կազմակերպելու  համար:  

Ցանկանում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին:  
Լենա Շամլեան 



          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 
8 

 

ՀԵԿԱ-ի  գործունեությանը  կարող եք հետևել  
նաև ներքոնշյալ կայքերում` 

                    
 
 

                       https://www.facebook.com/ngoaywa  

               

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

                                                                         

                                https://twitter.com/Armenian_Women 

 
                            

 

 

 
 

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://twitter.com/Armenian_Women
mailto:info@aywa.am
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