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  Միջոցառման      
անվանումը

Կատարված  աշխատանքը Պատասխանատու 
կատարողը 

Ժամկետը Ֆինանսավորման  
ապահովումը 

1 2 3 4 5 6
1  

 
     Ազգային  ծրագրի    
        իրականացման  
         լուսաբանում 

        Ուղարկվել են   
շրջաբերականներ`  ուղղված 
կանանց  ոլորտում  գործող  
Հկ-ներին` իրենց  
գործառույթների մասին 
իրազեկելու ,  ՀԿ-ների  
առաքելության, 
իրականացված  
աշխատանքների մասին, 
տեղեկանալու  և  
համագործակցության  
առաջարկ  անելու  
նպատակով:

Ընտանիքի,կանանց և  
երեխաների  

իրավունքների 
պաշտպանության 

բաժին  և  
աշխատանքային 

խումբ 

 
 
 
      հունվար 
 
 
 
 

 
    Ֆինանսավորում չի  
        պահանջվել 

2 Ոստիկանության   հետ 
համատեղ   
աշխատանքներ  կատարել  
բռնության դեպքերի 
բացահայտման  
նպատակով 

 
   Իրազեկում  է կատարվել 
            ԶԼՄ-ներով 

Ընտանիքի,կանանց և  
երեխաների  

իրավունքների 
պաշտպանության 

բաժին  և  
աշխատանքային 

խումբ 

 
 
 

Հունիս 
Հուլիս 

 
 
 
 
 

 

 
 
     Ֆինանսավորում 
չի  
    պահանջվել 

3  
Գենդերային  բռնության   
դեմ ուղղված  հատուկ 
ակցիաների իրականացում 

  Իրականացվել է    
<<Ընդդեմ գենդերային  
բռնության ակտիվության  16-
օրյակ>>  քարոզարշավ   

Ընտանիքի,կանանց և  
երեխաների  
իրավունքների 
պաշտպանության 

 
 
  Դեկտեմբեր 
 

 
 
 
    Ֆինանսավորում չի 

 
 
 
 



մարզային  
կառույցներում:Աշխատանքայ
ին   խմբի մասնագետները, 
այցելել են   մարզի   10  
հիմնարկներ /դպրոցներ, 
բուժ.հիմնարկներ և այլ 
կառույցներ/  զրույցներ են  
անցկացրել   գենդերային 
կարծրատիպերի   
հաղթահարման    
նպատակով 

բաժին  և  
աշխատանքային 
խումբ 

 
 
 

  պահանջվել  

4  Մարզի հանրակրթական  
դպրոցներում  <<Առողջ 
ապրելակերպ>> 
դասընթացի  անցկացման  
մասին  հետազոտության 
կատարում   

Աշխատանքային խմբի  
մանկավարժները  և  
բժիշկները   այցելել են  
մարզի  բոլոր դպրոցները  և  
զրույցներ անցկացրել   այն  
դասարաններում, որտեղ 
դասավանդվում  է   <<Առողջ 
ապրելակերպ>>  առարկան :    
Ուսումնական տարվա  
վերջում կկատարվի  
ամփոփում  և  արդյունքների  
քննարկում 

Ընտանիքի,կանանց և  
երեխաների  
իրավունքների 
պաշտպանության 
բաժին  և  
աշխատանքային 
խմբում ընդգրկված  
բժիշկներ  և  
մանկավարժներ 

 
 
 
    Տարվա  
ընթացքում 

    
      Ֆինանսավորում 
չի 
    պահանջվել 

 
 
 
 
 

5 Մարզի  9  համայնքներում  
կանանց  հետ 
հանդիպումների 
կազմակերպում և 
անցկացում 

Կանանց իրավունքների
կենտրոնի հետ համատեղ  
կկազմակերպվել են   շրջիկ  
կոնֆերանսներ`   կենտրոնի 
աշխատանքների  մասին 
իրազեկման նպատակով 

Ընտանիքի,կանանց և  
երեխաների  
իրավունքների 
պաշտպանության 
բաժին  , կանանց 
իրավունքների 
կենտրոն

 
 

    Տարվա  
ընթացքում 

     
Կանանց 
իրավունքների 
կենտրոն 

6 Գենդերային 
հիմնահարցերի 
ուսումնասիրություն, 
ծրագրերի  մշակում և 
դրանց կատարման  
ապահովում 

Կանանց և տղամարդկանց 
հավասար իրավունքների և 
հավասար  
հնարավորությունների 
ապահովման նպատակով 
կկազմակերպվել  են 
սեմինարներ, կլոր սեղաններ: 

 
ՏԻՄ-եր, պետական 
կառավարման 
մարմիններ,հանրակրթ
ական դպրոցներ, ՀԿ-
ներ 

 
 
Տարվա  ընթացքում 

 

 
 
Ֆինանսավորում չի 
պահանջվում 

 
 
 
 



• 2012 թվականին   գենդերային հիմնախնդիրներով զբաղվող մշտական գործող հանձնաժողովի կողմից հրավիրվել է  4  նիստ ,որտեղ 
քննարկվել է  առաջիկայում  կատարվող միջոցառումները, նշանակվել են միջոցառման պատասխանատուներ, միջոցառման վայրը, 
ժամը և այլ հարցեր: 

                                          Ընտանիքի,կանանց և երեխաների իրավունքների  
                                                                             պաշտպանության բաժնի պետ`                               Գ. Պողոսյան 


