
Վրասատնի հասարակական գործերի ինստիտոտի 

գյողատնտեսոթյան զարգացման բաժինը 2016 

թվակաինի նոյեմբերից հաջողոթյամբ իրագործոմ է 

“Գյողի զարգացման նոր մոտեցման աջակցոթյոնը 

Ախալքալաքոմ” նախագիծը: 

Նախագծի շրջանակներոմ, որը ֆինանսավորվել է 

Եվրամիոթյան կողմից, Վրաստանի գյողի եւ 

գյողատնտեսոթյան զարգացմանը նպաստող 

նախագծի աջակցոթյամբ, տեղական՝ հանրային, 
մա ս նա վ ո ր ե ւ քա ղաքաց իա կան ո լ ո րտ ի 

ներկայացոցիչների ներգրավվածոթյան համար 

ստեղծվեց տեղական գործող խոմբ: Խմբի 

նպատակն է մոնիցիպալիտետի տեղական 

զարգացման ռազմավարոթ յան մ շակոմը: 
Նախագիծը նաեւ ներառոմ է դրամաշնորհային 

բաղադրիչ, որը նախատեսոմ է բնակչոթյան կողմից 

ն ե ր կ ա յ ա ց ր ա ծ տ ե ղ ա կա ն զ ա ր գ ա ց մ ա ն 

նախագծային առաջարկի ընտրոմ ե ւ այդ 

նախագծերի  ֆինանսավորոմ:  Ներկայացված 

նախագծային առաջարկները ողղված պետք է լինի 

դեպի Ախլքալաքի մոնիցիպալիտետի տնտեսական, 
սոցիա լական , մ շակոթա յ ի ն ե ւ կրթական 

զարգացմանը: 

Ախալքալաքի տեղական զարգացման խմբի 

կարեւոր ձեռքբերոմներից մեկն է  3 անդամ կանանց 

մասնակցոթյոնը գլոբալ բիզնես ֆորոմին, որը 

կա յա ցավ բ ի զ ն ե սմեն կա նան ց միոթ յա ն 

կազմակերպոթյամբ Թբիլիսիոմ 2017  թվականի 

սեպտեմբերի 15-16-ը, Բիլտմոր հյորանոցոմ: 
Կանանց մասնակցոթյոնը պայմանավորեց նրանց 

աշխատելը  կանանց եւ երիտասարդների 

աջակցոթյան խմբոմ, որի նպատակն է խրախոսել 

կանանց եւ երիտասարդներին հասարակական 

(Video: https://youtu.be/FDJQRMCfFSc)

ակտիվոթյոններին մասնակցելո գործոմ իսկ 

առանձնահատոկ շեշտ դրվոմ է դրամաշնորհային 

բաղադրիչին: Նշված ֆորոմին մասնակցոմ էին 

Ախալքալաքի տեղական զարգացման խմբի 

անդամները՝ Անոշ Գիլոյանը, Շողիկ Ռաիսյանը եւ 

Դալի Աղդգոմելաձեն:

«Ես անհամբեր սպասոմ էի այս միջոցառմանը»,- 
հայտարարեց Անոշ Գիլոյանը՝ Ախալքալաքի 

երիտասարդ բնակիչը:  «Շատ բան սովորեցի, օրին.՝ 
այն, որ կապ չոնի թե ծագոմով որտեղից ես կամ 

սոցիալական որ խավին ես պատկանոմ: Եթե 

աշխատես քրտնաջան եւ չհանձնվես, ապա 

անպայման կհասնես ցանկալի արդյոնքի: Ես լսեցի 

մի տիկնոջ՝ Հնդկաստանից, որը մեծացել էր նոյն 

մտածելակերպով 

Տեղական գործող խմբի կանայք մասնակցեցին Թբիլիսիի գլոբալ բիզնես ֆորոմին

Կանայք, որպես շրջանային 
հասարակոթյան զարգացման մոդել



մտածելակերպով ինչ, որ ես: Նա հասավ ամեն ինչի, 
սկսեց զրոյից եւ հիմա ոնի սեփական բիզնես: Մենք 

պետք է շեղվենք մեր մտածելակերպից, որը  

խոչընդոտոմ է մեզ: Անրհաժեշտ է լսել նման 

պատմոթյոններ Ախալքալաքոմ, որպեսզի 

հավատանք մեր սեփական ոժերին»,-նշեց Գիլոյանը:

Դալի Աղդգոմելաձեն կիսեց Գիլոյանի կարծիքը եւ 

նշեց. «Մենք տեսանք կանանց, ոքեր ինքնորոյն 

սկսեցին եւ զարգացրեցին իրական բիզնես, ես 

հանդիպեցի տարբեր երկրների ներկայացոցիչների 

հետ, ոքեր պատկանոմ են տարբեր մշակոյթի: Շատ 

հետաքրքիր էր լսել, թե ինչպես են նրանք աշխատոմ 

եւ հասնոմ հաջողոթյան:  Ես զրոցեցի ոսցչոհո 

հետ՝ Անգլիայից, որը զոգահեռ աշխատոմ է որպես 

շամպայնի դիստրիբյոտոր: Այս օրինակը ցոյց է 

տալիս, որ կարող ենք հասնել հաջողոթյան տարբեր 

ոլորտոմ:

Գլոբալ բիզնես ֆորոմը տեղական եւ միջազգային 

բանախոսներին 2  օրվա ընթացքոմ առաջարկոմ էր 

բաց դիսկոսյաներ եւ ներածական նիստեր տարբեր 

հ ա ր ց ե ր ի շ ո ր ջ , մ ա ս ն ա վ ո ր ա պ ե ս` 

ձեռնարկատիրական միտոմներ եւ բիզնեսի էթիկա 

տարբեր մշակոյթերոմ, ռազմավարոթյոններ հին եւ 

նոր միտոմների ներդաշնակեցման համար, կանանց 

դերը երկրի տնտեսոթյան հզորացման հարցոմ եւ 

21 - ր դ դ ա ր ի բ ի զ ն ե ս մի ջ ա վ ա յ ր ի 

մարտահրավերները: Ֆորոմը, որը կայանոմ է ամեն 

տարի,  կազմակերպված է բիզնեսմեն կանանց 

միոթյան կողմից եւ նպատակն է միավորել հաջողակ 

բիզնեսմեն կանանց, կիսել փորձը եւ զարգացնել 

համագործակծոթյոնը: 

«Մոտիվացիա, իրական  մոտիվացիա»-այսպես 

պատասխանեց Անոշ Գիլոյանը հարցին, թե ինչ 

տվեց նրան մասնակցոթյոնը Ֆորոմին:  «Ֆորոմը 

ցոյց տվեց, որ կանայք ոնեն իրենց տեղը բիզնեսոմ: 
Ես հանդիպեցի կանանց աշխարհի տարբեր 

երկրներից, ովքեր համոզեցին ինձ, որ մենք կարող 

ենք անել եւ ստեղծել նորը, կարող ենք լինել 

տղամարդկանց հավասար բիզնեսոմ: Հանդիպմանը 

սոց կայքոմ բեռնոմ էի տարբեր բանախոսերի 

տեսանյոթեր, որպեսզի որիշներն էլ կարողանային 

լսել եւ դիտել, որը մեծ արձագանք ոնեցավ: 
Երիտասարդները հարց էին տալիս թե որտեղ էի 

գտնվոմ եւ ինչ էր կատարվոմ: Երբ ես վերադարձա 

Ախալքալաք, մենք հանդիպեցինք իրար եւ 

քննարկեցինք տարբեր հարցեր»  -նշեց նա:

Ախալքալաքի մոնիցիպալիտետը, այնպես ինչպես 

Վրաստանի տարբեր շրջաններոմ, բազոմ 

մարտահրավերներ եւ արգելքներ ոնի, որը  

բնակչոթյան ավանդական եւ կոնսերվատիվ 

մտածելակերպի հետ է կապված: Զոգահեռ դրան, 
կանանց դերը ընտանիքոմ եւ հասարկոթյոնոմ 

սահմանափակված է, որը հետեւոմ է հին 

մեածելակերպից, ըստ որի կինը պետք է հոգար 

միայն ընտանիքի մասին, իսկ տղամարդը պետք է 

աշխատեր եւ լիներ առաջնորդ: Չնայած նրան, որ 

Ախալքալաքի տեղական զարգացման խմբոմ կան 

կին անդամներ, նրանց թիվը շատ ավելի քիչ է, քան 

կանխատեսված թիվը: Չնայած դրան խմբի կին 

անդամները շատ ակտիվ են:

– Անուշ Գիլոյան

“Մեր մտածելակերպը պետք է 

փոխվի: Մեր երիտասարդները 

պետք է հասկանան, որ նրանք 

պարտավոր չեն ընտանիք 

կազմեն 17 կամ 18 տարեկան 

հասակոմ: Նրանց անհրաժեշտ  

է գիտենալ, որ ոնեն 

հնարավորոթյոն սովորելո, 
գնալո արտսահման, տեսնել 

այլ երկրներ եւ իմանալ, թե 

ինչպես են ապրոմ տարբեր 

մտածելակերպ ոնեցող մարդի”



For additional information please visit: www.enpard.ge www.akhalkalakilag.ge

«Ես աշխատոմ եմ կանանց իրավոնքների 

հզորացման համար» նշեց Դալի Աղդգոմելաձեն:  
«Մեր կրթական կենտրոնոմ մենք հաճախ ենք 

հանդիպոմ տեղի կանանց եւ նրնանց ասոմ՝ եթե 

ոզոմ եք լինել ազատ եւ անկախ պետք է գոմար 

վաստակել, իսկ դրա համար հարկավոր է ստանալ 

համապատասխան կրթոթյոն եւ գտնել լավ գործ: Ես 

նրանց խորհորդ եմ տալիս չամոսնանալ վաղ 

հ ա ս ա կ ո մ , ի ն չ ը ը ն դ ո ն վ ա ծ է  մե ր 

հասարակոթյոնոմ: Այն կանայք, ոքեր չոնեն իրենց 

սեփական կյանքը, հաճխ են դառնոմ ընտանեկան 

բռնոթյան զոհ: Նրանք պետք է հասկանան, որ ոնեն 

կրթոթյոն ստանալո եւ աշխատելո իրավոնք: 
Պետք է հավատան, որ կարող են խնամել ընտանիքը 

եւ աշխատել միաժամանակ»:

Տեղական զարգացման խմբի Ախալքալաքի 

գրասենյակը ակտիվորեն է աշխատոմ եւ ծածկոմ է 

մոնիցիպալիտետի 63 գյող եւ 22 համայնք: Մինչ օրս 

իրագործվեց ինքնագիտացման բարձրացման 

միջոցառոմներ, LEADER  մոտեցման ոսոցոմ 

(LEADER  Ֆրանսերեն բառ է եւ նշանակոմ է  գյողի 

զարգացման համար ընդոնած արդյոնավետ 

որոշոմներ) անդամների միջեւ: Ընթանոմ է 

աշխատանքներ մոնիցիպալիտետի տեղական 

զ ա ր գ ա ց մ ա ն ռ ա զ մ ա վ ա ր ո թ յ ո ն ն ե ր ի 

փաստաթղթերի վրա: Իսկ մոտ ապագայոմ 

պլանավորվոմ է տեղական զարգացման 

նախագծային առաջարկների քննարկոմ եւ 

դիմորդների ընտրոթյոն ֆինանսավորման համար, 
կանանց եւ երիտասարդների խմբի ստեղծոմ եւ 

ոսոմնական այց Իռլանդիա: 

«Ի ն ձ հ ա մ ա ր մեծ պատ ի վ է ա շ խ ատ ե լ 

երիտասադների հետ եւ մասնակցել նրանց 

հայեցողոթյոնների ձեւավորման մեջ», -Նշեց Դալի 

Աղդգոմելաձեն հարցին կանանց վերաբերյալ 

հարցին պատասցանելիս, որպես շրջանային 

հասարակոթյան զարգացման դերային մոդելներին: 

«Նոյնիսկ չեմ էլ մտածոմ գնամ որիշ երկիր ապրելո 

համար, քանի որ անոմ եմ այն ինչը, որ սիրոմ եմ: Ես 

ստանձնել եմ կարեւոր պատասխանատվոթյոն՝ 

սովորեցնել Ախալքալաքի երիտասարդներին եւ  

կիսել սեփական փորձը: Շատ մարդիկ ոնեն լավ 

գաղափարներ, բայց վախենոմ են բարձրաձայնել, 
քանի որ չգիտեն ինչ կմտածեն որիշները այդ 

գաղափարի մասին: Մարդիկ պետք է լինեն ավելի 

ինքնավստահ իրենց հնարավորոթյոններոմ: Մի քիչ 

առաջ  մեր դաստոներից մեկը առաջադրեց իր 

թեկնածոթյոնը քաղաքապետի պաշտոնին, սկայն 

նա վախենոմ է, թե ինչ կմտածեն որիշները այդ 

մասին: Կանայք պետք է օգտագործեն իրենց ձայնը 

եւ չպետք է վախենան ոչ մի բանից»:

Վրասատնի հասարակական գործերի ինստիտոտի 

գյողատնտեսոթյան զարգացման բաժինի՝ «Գյողի 

զարգացման նոր մոտեցման աջակցոթյոնը 

Ախալքալաքոմ» նախագիծը կշարոնակվի մինչեւ 

2020 թվականի հոլիս ամիս:

Ջեֆրի Մորսկի
Վրասատնի հասարակական գործերի ինստիտոտի գյողատնտեսոթյան զարգացման բաժնի հրավիրված խորհրդատո:


