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1 ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ 

  

COVID-19-Ի ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ  

Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի բռնկումից ի վեր (մարտ ամսվա սկզբից)՝ 

Հայաստանում կանանց հիմնադրամը հայտարարեց մի շարք դրամաշնորհային մրցույթներ՝ ուղղված 

կանանց և աղջիկների կարիքների բավարարմանը:  Արագ արձագանքման 8 դրամաշնորհ հատկացվեց 

հիմնադրամի գործընկեր կազմակերպություններին, որոնք էլ իրենց հերթին աջակցման ծրագրեր 

իրագործեցին իրենց շահառուների շրջանում: 184 կնոջ և նրանց ընտանիքներին տրամադրվեցին սննդի 

և հիգիենիկ պարագաների փաթեթներ, 153 կնոջ (ընտանեկան բռնության զոհ հանդիսացող) 

տրամադրվեց հեռախոս և քարտեր՝ անհրաժեշտության դեպքում թեժ գիծ զանգահարելու համար,  9 

կնոջ տրամադրվեց բնակարանի վարձավճարի աջակցություն, 5 կանայք ստացան հոգեբանական 

աջակցություն, իսկ գյուղատնտեսության ոլորտում ներգրավված 20 կանայք ստացան անհրաժեշտ 

սերմեր ու պարարտանյութեր:  

COVID-19-ի արձագանքման ծրագրերի ուղղությունները և քանակը. 
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Բացի վերոնշյալից՝ Հայաստանում կանանց հիմնադրամը ֆինանսավորել է հետազոտության և 

կարիքի գնահատման նախագծեր՝ պարզելու համար համավարակի շրջանում տարբեր ոլորտի կանանց 

մոտ առաջացած դժվարությունները: 3 հետազոտողներ ստացել են դրամաշնորհ՝ աշխատող մայրերի, 

կին ուսուցիչների և առողջապահության համակարգի կին աշխատակիցների խնդիրների վերաբերյալ 

հետազոտություններ անցկացնելու նպատակով: Հետազոտությունների արդյունքները կկիրառվեն 

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի գործունեության ուղղությունները ճիշտ որոշելու և առավել 

թիրախավորված աջակցություն տրամադրելու համար:  

COVID-19-ին ի պատասխան իրականացված ծրագրերից էր դեռահաս աղջիկների ծրագիր-

գաղափարների աջակցությունը: 9 աղջիկներ ֆինանսական աջակցություն ստացան և իրագործեցին 

տարբեր տեսակի ծրագրեր՝ դպրոցում ֆեմինիստական անկյուն ստեղծելուց, սոցիալական թեմաներով 

հոլովակներ նկարելուց, կանանց իրավունքների թեմայով թրեյնինգներ կազմակերպելուց մինչև 

լաբորատոր սարքավորումների ձեռքբերում և ֆեմինիստական սեղանի խաղ: Վերոնշյալ նախագծերից 

մի քանիսը արտացոլված են հետևյալ նկարում. 

 

 

Դեկտեմբերին Հայաստանում կանանց հիմնադրամը հայտարարեց մեկ այլ դրամաշնորհի մրցույթ 

դեռահաս աղջիկների համար:  Եվս 10 աղջիկներ կկարողանան իրագործել իրենց գաղափարները:  
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Գործընկեր կազմակերպությունների 

ինստիտուցիոնալ զարգացման և կայունության 

ամրապնդման նպատակով Հայաստանում կանանց 

հիմնադրամը տրամադրեց ինքնախնամքի և 

բարեկեցության 4 դրամաշնորհ: Դրանց 

շրջանակներում ԼԲՏ կանանց և նրանց ծնողների, 

սեռական բռնության զոհերի, Շիրակի և Լոռու 

մարզի դեռահաս աղջիկների ու կանանց համար 

ամփոքման հանդիպումներ կազմակերպվեցին: 

 

 

 

Մայիսին՝ կարանտինային խիստ սահմանափակումների շրջանում, Հայաստանում կանանց 

հիմնադրամը կազմակերպեց «Zoom փարթի»՝ իր գործընկերուհիներին ոգևորելու, միմյանց հետ 

շփվելու, մտքերով կիսվելու և միմյանց  աջակցելու նպատակով: 
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Տարվա սկզբին Հայաստանում կանանց 

հիմնադրամը աջակցեց սեռական և 

վերարտադրողական առջողության ու 

իրավունքների թեմայով 5 ծրագրի 4 

մարզում, մասնավորապես՝ Արմավիրի, 

Շիրակի, Լոռու և Տավուշի: Ծրագրերի 

նպատակն էր կանանց և աղջիկներին այդ 

թեմայով տեղեկատվության տրամադրումը: 

Բացի թրեյնինգներից՝ 15 կնոջ 

հնարավորություն տրվեց Հայ-ամերիկյան 

առողջության կենտրոնում 

հետազոտություն անցնելու և 

խորհրդատվություն ստանալու:  

 

 

Մայիսին Հայաստանում կանանց հիմնադրամը հայտարարեց մեկ այլ դրամաշնորհի մրցույթ 

երիտասարդ կանանց համար՝ աջակցելու նրանց ֆեմինիստական գաղափարներին: 5 կին դրամաշնորհ 

ստացավ հետևյալ ծրագրերի համար. 
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Ահա մեկ օրինակ վերոնշյալ 

ծրագրերից՝ սթրիթ արտ մեր 

գործընկերուհի Լիլիթ Մինասյանի 

կողմից, որը ցանկացել է ցույց տալ, որ 

չկան կնոջ մարմնի ամոթալի մասեր:  

 

 

 

 

Սեպտեմբերին ՀԿՀ-ն հայտարարեց  ֆեմինիստական կրթաթոշակի մրցույթ՝ աջակցելու 

կանանց և ֆեմինիստական թեմաներով ակադեմիական աշխատանք անող ուղանողուհիներին:   

 

Ընտրված 3 ուսանողուհիները աշխատելու են հետևյալ թեմաների շուրջ.  
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ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

Սեպտեմբերի 27-ին՝ կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում, պատերազմ բռնկվեց 

Արցախում՝ խլելով հազարավոր մարդկանց կյանքեր՝ ներառյալ քաղաքացիականների, ավիրելով 

մարդկանց բնակատեղիներ և ստիպելով նրանց փախչել իրենց տներից: Հայաստանում կանանց 

հիմնադրամը սիպված եղավ նոր իրավիճակին համապատասխան ծրագրեր իրականացնել, ռեսուրսներ 

մոբիլիզացնել պատերազմից տուժած կանանց ու աղջիկներին օգնելու համար: Պատերազմի 

ընթացքում և դրանից հետո Հիմնադրամը կազմակերպեց դրամահավաք՝ շարունակելու համար 

կանանց և աղջիկներին աջակցելը: 

 

 

Կարևորելով կանանց փորձառությունները, 

նրանց պատմություններն ու ապրումները՝ 

Հիմնադրամը հայտարարեց ֆոտո/վիդեո 

պատմությունների հավաքագրման դրամաշնորհ՝ 

պատերազմից տուժած կանանց 

պատմությունները ներկայացնելու համար: 3 կին 

հնարավորություն ստացավ հավաքագրելու այդ 

պատմությունները: 

 

 

https://m.facebook.com/womensfundarmenia/photos/a.2065383083776725/2701411733507187
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Այստեղ կարող եք գտնել 

պատերազմից տուժած կանանց մի մասի 

պատմությունները:  

 

 

 

 

 

ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԾՐԱԳՐԵՐ 

Հետպատերազմական շրջանում՝ նոյեմբերի 10-ից սկսած, ՀԿՀ-ն տրամադրեց հրատապ 

աջակցության 8 դրամաշնորհ 

գործընկեր կազմակերպություններին՝ 

պատերազմից տուժած արցախցի և 

հայաստանցի կանանց աջակցելու 

համար: Ծրագրերի շրջանակներում 

նրանց տրամադրվեց ինչպես 

նյութական (հիգիենիկ պատագաներ, 

հագուստ, սնունդ և այլն), այնպես էլ 

հոգեբանական աջակցություն: Բացի 

այդ՝ իրականացվեց կարիքների 

գնահատում՝ կանանց և աղջիկների 

կարիքները  բավարարելու նպատակով: 

  

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL35b9NZaLBDaaL9Cd7ZgjzMpYGp4Vw_eY
https://www.youtube.com/watch?v=PK2X3IZazjQ
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Հայաստանում կանանց հիմնադրամի իրականացրած 
ծրագրերի աշխարհագրությունը և քանակը  
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2 ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐ և ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

 

Տարվա ընթացքում Հայաստանում կանանց հիմնադրամը կազմակերպել է մի շարք թրեյնինգներ և 

դասընթացներ իր գործընկերուհիների համար՝ տալով նրանց նոր գիտելիքներ և հմտություններ 

ստեղծված իրավիճակում առօրյա գործերը ճիշտ և արդյունավետ կազմակերպելու համար: Ընհանուր 

առմամբ՝ թրեյնինգները հետևյալ 3 ուղղություններն են ունեցել. 

 

1. Գիտելիքներ կանանց իրավունքների, ֆեմինիստական մենեջմենթի և հաջող ծրագիր-

առաջարկներ գրելու վերաբերյալ՝ ուղղված Հիմնադրամի գործընկեր կազմակերպությունների 

ինստիտուցիոնալ զարգացմանը. 
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2. Օգտակար տեղեկատվություն մոդեռն տեխնոլոգիաների, ապահով հաղորդակցության, ինչպես 

նաև համավարակի ճգնաժամի պայմաններում հնարավոր իրավախախտումների մասին.  

 
 

3. Ինքնախնամքի, բարեկեցության, դժվարություններից արագ վերականգնման հանդիպումների 

շարք ՀԿՀ գործընկերուհիների համար՝ ճգնաժամային իրավիճակին դիմակայելու նպատակով. 
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3 ԱՅԼ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

COVID-19 համավարակի հետ կապված աշխատանքների մի մասն էլ  օգտակար հոդվածների 

թարգմանությունն էր՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը կանանց ու աղջիկներին հասանելի դարձնելու 

նպատակով: Այս ընթացքում թարգմանվել են հետևյալ հոդվածները. 

- 5 միֆ կորոնավիրուսի մասին 

- Երեխաների անվտանգությունն օնլայն հարթակում 

- Խորհուրդներ վիրտուալ ժամանակների համար 

- Հղի կանայք և COVID-19-ը 

- COVID-19-ի ազդեցությունը կանանց ու աղջիկների վրա 

 

https://womenfundarmenia.org/5-%d5%b4%d5%ab%d6%86-%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://womenfundarmenia.org/%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6-%d6%85%d5%b6%d5%ac%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%b0%d5%a1/
https://womenfundarmenia.org/12-%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a4-%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a1%d5%ac-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80/
https://womenfundarmenia.org/%d5%b0%d5%b2%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d6%84-%d6%87-covid-19-%d5%a8-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8/
https://womenfundarmenia.org/covid-19-%d5%ab-%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a5%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d5%b2%d5%bb%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab/
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- Երեխաների հոգեկան 

առողջությունը համավարակի 

պայմաններում 

- Ձայներ COVID-19-ի 

առաջնագծից 

- Ինչպես պահպանել 

հարաբերությունները 

համավարակի ժամանակ 

- Դեռահասների հոգեկան 

առողջությունը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանում կանանց հիմնադրամը 

պատրաստեց նաև պատմություններ 

հասարակական ոլորտի կին 

ներկայացուցիչների՝ COVID-19-ի դեմ պայքարի 

մասին: Հոդվածը հասանելի է այստեղ: 

 

 

 

https://womenfundarmenia.org/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b0%d5%b8%d5%a3-%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%b1%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%b0%d5%b8%d5%a3%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1/
https://womenfundarmenia.org/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b0%d5%b8%d5%a3-%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%b1%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%b0%d5%b8%d5%a3%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1/
https://womenfundarmenia.org/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b0%d5%b8%d5%a3-%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%b1%d5%a5%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%b0%d5%b8%d5%a3%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1/
https://womenfundarmenia.org/%d5%b1%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-covid-19-%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%ab%d6%81/
https://womenfundarmenia.org/%d5%b1%d5%a1%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-covid-19-%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%ab%d6%81/
https://womenfundarmenia.org/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/
https://womenfundarmenia.org/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/
https://womenfundarmenia.org/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/
https://womenfundarmenia.org/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%ac/
https://womenfundarmenia.org/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%ac/
https://womenfundarmenia.org/%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d6%84-%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a1-3/
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐ ԵՎ ՈՒՂԻՂ ԵԹԵՐՆԵՐ 

Հեռավար աշխատանքի ընթացքում ձևավորված մեկ այլ նախագիծ էլ ՀԿՀ ամենշաբաթյա ուղիղ 

եթերներն են, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտության տեր հյուրերի հետ հարցազրույցները 

ֆեմինիստական և կանանց առնչվող զանազան թեմաների շուրջ, ինչպես, օրինակ՝ ֆեմինիստական 

ֆիլանթրոպիա, ինքնախնամք և բարեկեցություն, էմոցիոնալ և չվճարվող աշխատանք և այլն: Ուղիղ 

եթերներն ուղեկցվում են Հիմնադրամի կայքում թեմանտիկ բլոգների հրապարակումներով:  

Հիմնադրամի յութուբյան ալիքում կարող եք գտնել մեր թեմատիկ ուղիղ  եթերներն ու 

մասնագիտական զրույցները հյուրերի հետ: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCVDPQv3SIiNSPl8TL_glbrw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL35b9NZaLBDbC48yqo7sBrthZwaUnmgvY
https://www.youtube.com/playlist?list=PL35b9NZaLBDaip7qJ2MxalrJBVTbSJjHn
https://www.youtube.com/playlist?list=PL35b9NZaLBDaip7qJ2MxalrJBVTbSJjHn
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Դեռահաս աղջիկների պատմություններ 

Հիմնադրամի գործունեության գլխավոր ուղղություններից մեկը դեռահաս աղջիկների հետ 

տարվող աշխատանքն է: Այս տարվա ընթացքում Հիմնադրամը հրապարակեց դեռահաս աղջիկների 

առօրյան պատկերող պատմությունների շարք: Պատմություններին կարող եք ծանոթանալ ստորև. 

- Կիթառով աղջիկը/The girl with the guitar 

- Բասկետբոլը՝ աղջիկների խաղ/ Basketball – a girls’ game 

- Պարը՝ ազատություն/Dance as a form of freedom 

- Relax գոտի/ Relax zone 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/womensfundarmenia/posts/2638548343126860
https://www.facebook.com/notes/womens-fund-armenia-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4/%D5%A2%D5%A1%D5%BD%D5%AF%D5%A5%D5%BF%D5%A2%D5%B8%D5%AC%D5%A8-%D5%A1%D5%B2%D5%BB%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AD%D5%A1%D5%B2basketball-a-girls-game/1765657466920304/
https://www.facebook.com/notes/womens-fund-armenia-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4/%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A8-%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-dance-as-a-form-of-freedom/1768291493323568/
https://www.facebook.com/notes/womens-fund-armenia-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%81-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B4/relax-%D5%A3%D5%B8%D5%BF%D5%AB-relax-zone/1771826202970097/
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Վիդեո մարտահրավերներ գործընկերուհիների հետ 

 

COVID-19-ով պայմանավորված կարանտինի ընթացքում Հայաստանում կանանց հիմնադրամը 

նախաձեռնեց վիդեո մարտահրավերների շարք իր գործընկեր կազմակերպությունների հետ 

Հայաստանի տարբեր մարզերից:  Նպատակն էր ճանաչել տալ մարզերում ապրող և իրենց 

կազմակերպություններում ակտիվ աշխատանքներ իրականացնող կանանց ու աղջիկներին:  
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Կարիքների գնահատում 

Մարտ-ապրիլ ամիսներին Հայաստանում կանանց հիմնադրամն իրականացրեց կարիքի 

գնահատում իր գործընկերուհիների շրջանում՝   պարզելու համավարակի պայմաններում կանանց ու 

աղջիկների կարիքները և ռեսուրսներն այդ կարիքների բավարարմանն ուղղելու համար: Ավելի ուշ՝ 

հոկտեմբերին, երբ երկիրը պատերազմական վիճակում էր գտնվում, և նոյեմբերից՝ 

հետպատերազմական շրջանից սկսած՝ Հիմնադրամը իրականացրել է կանանց ու նրանց ընտանիքների 

կարիքների գնահատում:  

Հիմնադրամի գործընկերուհիների շրջանում անցկացրած գնահատման արդյունքները COVID-19-

ի շրջանում առաջ եկած կարիքների վերաբերյալ. 
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Պատերազմական և մասանբ հետպատերազմական շրջանի կարիքների գնահատման 

արդյունքները. 

 

 

 

Համանման մի նախագիծ էլ դեռահաս աղջիկների կենցաղի, բարեկեցության և սոցիալական 

ընկալումների վերաբերյալ օնլայն հարցման հիման վրա կազմված զեկույցն էր, որը համապարփակ 

տեղեկատվություն է պարունակում դեռահաս աղջիկների կյանքի, մտքերի, տեսլականի ու 

աշխարհընկալման վերաբերյալ: Զեկույցը շուտով հասանելի կլինի Հիմնադրամի կայքում: 
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ՀԿՀ տեսահոլովակներ 

Ապրիլ ամսին Հայաստանում կանանց հիմնադրամը թողարկեց իր գործունեության, 

նպատակների, առաքելության ու ծրագրերի մասին պատմող տեսահոլովակ: Դեկտեմբերին մեկ այլ 

տեսահոլովակ պատրաստվեց, որը ներկայացնում է համավարակի պայմաններում Հիմնադրամի 

իրականացրած գործունեությունը:  

 

 

Թարմացված կայք 

Հիմնադրամի՝ 2020թ. ձեռքբերումներից մեկն էլ կայքի թարմացումն ու նոր բաժիններով 

հարստացումն էր՝ “Girls in Tech Armenia”-ի աջակցությամբ: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fsYAypo5aQU&list=PL35b9NZaLBDYgUX5Kf1_S3Nx_D20_yVck&index=1&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yMloGGdqHps&list=PL35b9NZaLBDYgUX5Kf1_S3Nx_D20_yVck&index=3
https://womenfundarmenia.org/%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d6%84-%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a1-3/
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Ռազմավարության մշակում 

Ինստիտուցիոնալ զարգացման ճանապարհին Հայաստանում կանանց հիմնադրամը հատուկ 

ուշադրություն է դարձնում իր ռազմավարությանը և սկզբունքներին՝ որպես կանանց 

կազմակերպություն՝ հիմնված ֆեմինիստական ֆիլանթրոպիայի գաղափարի վրա: Ուստիև, 2020թ. 

Հիմնադրամը մշակել է 2021-2023թթ. ռազմավարական պլան:  

Բացի այդ՝ մշակվել է Մոնիտորինգի և գնահատման ռազմավարական պլան՝ Հիմնադրամի 

իրականացրած ծրագրերը գնահատելու և գործունեությունը բարելավելու նպատակով:  
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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԴՈՆՈՐՆԵՐՆ ՈՒ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐԸ 
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