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«Կանանց  սոցիալ-տնտեսական  հզորացում  Հայաստանում»  
ծրագիր 

Սպիտակում  ներկայացվեց  Տեղական  տնտեսական  զարգացման  մոդելը 

 

 

 

 

   

 

 

 

          

05.08.2014 
ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում կայացավ Սպիտակ քաղաքի և 

շրջակա Լեռնանցք, Ջրաշեն, Լեռնավան, Սարամեջ, Շիրակամուտ, Գեղասար, 
Սարահարթ, Շենավան, Քարաձոր, Ղուրսալի  համայնքների համախմբի 
համար Տեղական տնտեսական զարգացման (ՏՏԶ) մոդելի մշակման արդյունքների 
ներկայացումը: ՏՏԶ մոդելի ներկայացումը կազմակերպվեց «Կանանց սոցիալ-
տնտեսական հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում, որն 
իրականացվում է  Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի 
(ՀԵԿԱ) կողմից` Եվրամիության ֆինանսավորմամբ: 

 
  Կարդալ ավելին այստեղ՝  http://aywa.am/hy/view/953 

                                                    http://businesswoman.am/hy/news/view/611 
 
 
 

 

 

http://aywa.am/hy/view/953
http://businesswoman.am/hy/news/view/611
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Ախթալայում  ՀՀ  վարչապետին  ներկայացվեց  ՀԵԿԱ-ի  գործունեությունը 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
           

 
 
 
 
 

06.08.2014 
ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, Լոռու մարզ կատարած հերթական 

աշխատանքային այցի շրջանակներում, այցելեց նաև Ախթալա քաղաք, որտեղ 
վարչապետը շրջայց կատարեց Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում, 
ներկա գտնվեց համայնքի հիմնանորոգված մանկապարտեզի և մանկական 
խաղահրապարակի բացմանը:  

Աշխատանքային այցի շրջանակներում ՀՀ վարչապետ Հովիկ 
Աբրահամյանը ծանոթացավ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի 
(ՀԵԿԱ) գործունեությանը, մասնավորապես Լոռու մարզում իրականացվող 
ծրագրերին և առաջիկա նախաձեռնություններին:  

       Կարդալ ավելին այստեղ՝  http://aywa.am/hy/view/954 
                                                              http://businesswoman.am/hy/news/view/612 

 

http://aywa.am/hy/view/954
http://businesswoman.am/hy/news/view/612
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ՀԵԿԱ-ի այլ ծրագրեր, նախաձեռնություններ 
 

Կավագործության խմբակ Ախթալայում 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

07.08.2014 
Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի (ՀԵԿԱ) կողմից 

Ախթալայում հիմնվեց հերթական՝ կավագործության խմբակը, որի շրջանակներում 
ՀԵԿԱ-ի Ախթալայի գրասենյակում կայացավ կավագործության դասընթացի առաջին 
օրը:  

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/955      

                                                             http://businesswoman.am/hy/news/view/613 
 

http://aywa.am/hy/view/955
http://businesswoman.am/hy/news/view/613
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ՀԵԿԱ-ն մասնակցեց «Մշակութային վերածնունդ» փառատոնին 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
16.08.2014 
Դիլիջանում տեղի ունեցավ «Մշակութային վերածնունդ» գորգագործության 

և դեկորատիվ-կիրառական արվեստների փառատոնը, որին իր մասնակցությունը 
ցուցաբերեց նաև Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան (ՀԵԿԱ): 
«Մշակութային վերածնունդ» գորգագործության և դեկորատիվ-կիրառական 
արվեստների երկրորդ փառատոնին մասնակցում էին համաշխարհային շուկայում 
հայտնի գորգագործական կազմակերպություններ, անհատ գորգագործներ: 

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/957 

                                                    http://businesswoman.am/hy/news/view/614 

 

http://aywa.am/hy/view/957
http://businesswoman.am/hy/news/view/614
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ՀԵԿԱ-ն մասնակցեց Շամշադինի մեղրի և հատապտուղների 
փառատոնին 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.08.2014 
ՀՀ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերդ քաղաքում տեղի ունեցավ արդեն 

ավանդական դարձած Շամշադինի մեղրի և հատապտուղների փառատոնը, որին 
մասնակցեց նաև Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան (ՀԵԿԱ): 

ՀԵԿԱ-ի կողմից այցելուներին ներկայացվեցին «ՀայԿար» սոցիալական 
ձեռնարկության տարբեր արտադրանքներ, ՀԵԿԱ-ի նախաձեռնությամբ Լոռու 
մարզի տարբեր համայնքներում ստեղծված կարպետագործության և 
կավագործության խմբակների աշխատանքները: 

 
Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/958 

                                                                         http://businesswoman.am/hy/news/view/615 

http://shop.aywa.am/
http://aywa.am/hy/view/958
http://businesswoman.am/hy/news/view/615
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ՀԵԿԱ-ն մասնակցեց «Օձունի գանձերը» երրորդ ամենամյա 
փառատոնին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.08.2014 
ՀՀ Լոռու մարզի Օձուն համայնքում տեղի ունեցավ «Օձունի 

գանձերը» երրորդ ամենամյա միջհամայնքային փառատոնը, որին մասնակցեց 
նաև Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան (ՀԵԿԱ): 

ՀԵԿԱ-ի կողմից այցելուներին ներկայացվեցին «ՀայԿար» սոցիալական 
ձեռնարկության տարբեր արտադրանքներ, ՀԵԿԱ-ի նախաձեռնությամբ Լոռու 
մարզի տարբեր համայնքներում ստեղծված կարպետագործության և 
կավագործության խմբակների աշխատանքները: 

Կարդալ ավելին այստեղ՝   http://aywa.am/hy/view/959 
                                                                   http://businesswoman.am/hy/news/view/616           

http://shop.aywa.am/
http://aywa.am/hy/view/959
http://businesswoman.am/hy/news/view/616
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ՀԵԿԱ-Ի  ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 
ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի 

երիտասարդ կանանց ասոցիացիային ձեռներեցության 
դասընթացները կազմակերպելու համար: Ցանկանում եմ, որ 
դրանք լինեն շարունակական, և ծրագիրն ունենա դրական 
արդյունքներ»:   

                                                   Արաքսյա Ասատրյան, գ. Օձուն                                      

 
««Կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում» 

ծրագիրը լրջագույն ու կարևորագույն նախաձեռնություն է և արժանի 
է գնահատանքի ու  դրվատանքի:  

ՀԵԿԱ-ն կենսագործում է մի ծրագիր, որը կոչված է կանանց 
ձեռներեցության զարգացմանը, որը նոր հնարավորություններ է 
ստեղծում աղետյալ Սպիտակի տարածաշրջանի տեղական 
տնտեսական զարգացման համար և նոր հորիզոններ ու 
հեռանկարներ է  բացում տնտեսության  զարգացման  ոլորտում»: 

 
                                     Ֆահրադ Ափուջանյան, ք. Սպիտակ 

ՀՀ վաստակավոր լրագրող,  
«Լուսարձակ» անկախ շաբաթաթերթի գլխ. խմբագիր 
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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 
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