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հ/հ Միջոցառման 

անվանումը 

Կատարված աշխատանքը Ֆինանսական ապահովումը 

1 2 3 7 

1 Քաղաքական և հասարակական կյանքում 

կանանց և տղամարդկանց մասնակցության 

մասին հետազոտության իրականացում 

 

 

 

Իրականացվել է հետազոտություն, ուսումնասիրվել է կանանց 

ներկայացվածությունը ՏԻՄ կառույցներում մարզի բոլոր 

տարածաշրջանների համար: Կազմակերպվել են 

հանդիպումներ ՏԻՄ-երում ընդգրկված կանանց հետ, նրանց 

հետ քննարկվել են ՏԻՄ-երում կանանց գործունեության 

ակտիվացման հնարավորությունները: 

 

Ֆինանսավորում չի պահանջվում 

2 Լոռու մարզի Կանանց լիդերության դպրոցի 

<<Բարձրագույն քաղաքական դասընթացների 

կազմակերպում: 

Կազմակերպվել են 25-ժամյա սեմինար-պարապմունքներ, 

որին մասնակցել են Ստեփանավանի տարածաշրջանի կին 

ավագանիներ, համայնքապետարանների աշխակազմերի 

քարտուղարներ, գյուղապետերի տեղակալներ` ընդամենը 26 

մարդ: Մասնակիցներին հաղորդվել են գիտելիքներ 

քաղաքական եւ քաղաքացիական, մասնակցային 

ժողովրդավարության, համայնքների բյուջեների մշակման, 

նրանցում գենդերային բաղադրիչի ներառման վերաբերյալ, 

քաղաքացիական նախաձեռնությունների կազմակերպման 

հմտություւններ: Պարապմունքները վարել են 

հանրապետության պետական բուհերի դասախոսներ, 

մարզպետարանի և քաղաքապետարանի պատասխանատու 

աշխատողներ, հասարակական ոլորտի ակտիվ 

փորձագետներ: 

 

UNDP, EU 

 

 

 

 

3 Հանրության մեջ գենդերային հիմնախնդիրների 

լուծման անհրաժեշտության ընկալման և 

գենդերային զգայնության բարձրացմանն 

Կազմակերպվել են “Գենդերային հավասարությունը որպես 

տեղական ժողովրդավարության նախադրյալ և համայնքների 

կառավարման արդյունավետության բարձրացման միջոց” 

Ֆինանսավորում չի պահանջվում 



ուղղված միջոցառումների իրականացում կլոր սեղան քննարկումներ Վանաձոր և Սպիտակ 

քաղաքներում: Մասնակցել են թվով 58 մարդ` Գուգարքի և 

Սպիտակի տարածաշրջանների կին ավագանիներ, ՏԻՄ-

երում ընդգրկված կանայք,  ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, 

քաղաքապետարանների աշխատակիցներ: Քննարկվել են 

հանրության մեջ գենդերային հիմնախնդիրների լուծման 

անհրաժեշտության ընկալման և գենդերային զգայնության 

բարձրացման հնարավորությունները եւ մեխանիզմները: 

4 Լրատվամիջոցների աշխատողների 

որակավորման բարձրացում` ուղղված նրանց 

գենդերային մտածելակերպի ձևավորմանը, գեն-

դերային գիտելիքների հաղորդմանը և 

գենդերային զգայունության բարձրացմանը 

Կազմակերպվել է «Գենդերային զգայունության բարձրացումը 

որպես քաղաքացիական հասարակության կայացման 

կարևոր պայման» թեմայով կլոր սեղան-քննարկում, որին 

մասնակցել են մարզի տարբեր լրատվցամիջոցների 

ներկայացուցիչներ, բուհերի լրագրության բաժինների 

մագիստրատուրայի ուսանողներ` թվով 28 մարդ: 

Մասնակիցների հետ քննարկվել են վերջին ամիսներին 

տարբեր ԶԼՄ-երով գենդերային գաղափարախոսության թյուր 

մեկնաբանությունները,  հաղորդվել են գիտելիքներ , որոնք 

նպատակ ունեին նրանց մեջ ձեւվավորել գենդերային 

զգայունություն, փաստերն ու իրողությունները գենդերային 

տեսանկյունից դիտելու եւ վերլուծելու նախանձախնդրություն 

եւ հմտություն: 

  

Համալսարանական կրթությամբ 

կանանց ասոցիացիայի Լոռու 

մարզային մասնաճյուղերի հետ 

համագործակցությամբ:  

5 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում 

(այդ թվում` համայնքների ղեկավարների 

աշխատակազմերում) կանանց դերակատարման 

բարձրացում և ամրագրում 

Կազմակերպվել են 2-օրյա սեմինար-պարապմունքներ 

Ալավերդու տարածաշրջանի համայնքների ՏԻՄ 

կառույցներում ընդգրկված կանանց համար, մասնակցել են 

թվով 28 մարդ: Մասնակիցներին հաղորդվել են գիտելիքներ 

<<ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի>>,  

մասնակցային ժողովրդավարության, հանրության հետ 

հետադարձ կապի ապահովման մեխանիզմների, ՀՀ 

պետական գենդերային քաղաքականության վերաբերյալ: 

 

Համալսարանական կրթությամբ 

կանանց ասոցիացիայի Լոռու 

մարզային մասնաճյուղերի հետ 

համագործակցությամբ: 

6 Մարզային ենթակայության 

կազմակերպություններում, տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում (այդ թվում` 

Մարզի խոշոր 5 քաղաքներում անց են կացվել սեմինար 

պարապմունք-քննարկումներ որտեղ մասնակցել են նաև 

մոտակա գյուղական համայնքերի ղեկավարներ: Քննարկվել 

Ֆինանսավորում չի պահանջվում 



համայնքների ղեկավարների աշխատակազմե-

րում) գենդերային քաղաքականության 

վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների 

իրականացում 

են տարբեր ԶԼՄ-երով տարածվող գենդերային 

գաղափարախոսության խեղաթյուրումները, համայնքներում 

գենդերային քաղաքականության իրականացման 

խոչընդոտներն ու հնարավորությունները, մշակվել են այդ 

գործընթացին նպաստող մեխանիզմներ:  

7 Գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման գործընթացներում կանանց 

մասնակցության հնարավորությունների ընդլայ-

նում և այդ ուղղությամբ միջոցառումների իրակա-

նացում 

Կազմակերպվել են “Գյուղական համայնքների գենդերային 

հիմնախնդիրները” թեմայով տարածաշրջանային քննարկում, 

որի ընթացքում վեր են հանվել համայքային գենդերային 

հիմնախնդիրներ: Մասնակցել են Տաշիրի տարածաշրջանի 

համայնքների ղեկավարներ, ավագանիներ, տարբեր 

համայնքապետարանների, մարզպետարանի 

աշխատակիցներ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ` ընդամենը 46 

մարդ: 

Ֆինանսավորում չի պահանջվում 
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