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Take Action
Փետրվար-Ապրիլ, 2019թ․

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԱՅՑԵՐ
«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ
ներկայացուցիչները փետրվարի 11-ին և 25-ին
աշխատանքային այցեր կատարեցին Շիրակի և Լոռու
մարզպետարաններ։ Այցերի ընթացքում ՀԱԲ-ի անդամները
ներկայացրին «Take Action» ծրագրի մանրամասները և
նպատակները։ Հանդիպումները անցան կառուցողական
մթնոլորտում և ծրագրի ամբողջ ընթացքում սերտ
համագործակցության մասին պայմանավորվածություններ
ձեռք բերվեցին։ Միաժամանակ, կարևոր է նկատել, որ
ծրագրի ակտիվ մասնակիցները մարզպետարաններում
փորձաշրջան անցնելու հնարավորություն կստանան։
Ծրագրի մասին տեղեկատվական բուկլետներ բաժանվեցին
նաև ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղում և ՎՊՀ-ում։

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
«Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն «Հոդված 3»
ակումբում մարտի 4-ին կազմակերպել էր բաց քննարկում`
«Կրթական համակարգ․ հնարավորությու՞ն, թե՞ խոչընդոտ
կանանց քաղաքականություն մուտք գործելու
ճանապարհին» թեմայով։ Քննարկման բանախոսներն էին ԱԺ
պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը և հետազոտող Ռուզաննա
Ծատուրյանը։ Հանդիպումը անցավ կառուցողական
մթնոլորտում և բոլոր մասնակիցներին ընձեռվեց
հնարավորություն արտահայտելու իրենց տեսակետը։
Քննարկման վերջում, ՀԱԲ ՀԿ-ի անդամները հայտարարեցին
նաև «Take Action» Կանանց քաղաքական ակումբի ստեղծման
մասին։

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ապրիլ ամսին սկսվեց մասնակիցների ընտրության
փուլը։ Հարցազրույցների միջոցով ընտրված
մասնակիցները ստացել են ծրագրի
ժամանակացույցի հետ կապված անհրաժեշտ
տեղեկատվություն և մեծ հետաքրքրությամբ
սպասում են մարզային դասընթացների
մեկնարկին։

Take Action
Ապրիլ-Հուլիս, 2019թ․

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ԳՅՈՒՄՐԻՈՒՄ
Take Action կանանց քաղաքական ակումբի
մասնակիցները ապրիլի 27-28-ին մասնակցեցին
"Գիտելիքը ուժ է" խորագրով առաջին մարզային
դասընթացին Գյումրի քաղաքում։ Մասնակիցները
տեսական և գործնական մեթոդներով
ծանոթացան գենդեր եզրույթին, քննարկեցին
գենդերային անհավասարության և
կարծրատիպերի հիմնահարցերը։ Դասընթացի
երկրորդ օրը նվիրված էր ֆեմինիզմին և
ֆեմինիստական տեսությանը:

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՎԱՆԱՁՈՐՈՒՄ
Take Action կանանց քաղաքական ակումբի
մասնակիցները հունիսի 22-23-ին
մասնակցեցին "Գիտելիքը ուժ է" խորագրով
երկրորդ մարզային դասընթացին Վանաձոր
քաղաքում։ Դասընթացի թեմաները այս
անգամ կանայք, խաղաղություն և
անվտանգություն օրակարգի առանցքային
կետերն ու կանանց քաղաքական
մասնակցության հիմահարցերն էին։

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՅՑԵՐ
Շիրակի և Լոռու մարզի
մասնակիցները հուլիսի 25-ին և 26-ին
այցելեցին մարզպետարաններ։
Հանդիպումների ընթացքում
մարզպետարանների
ներկայացուցիչները ներկայացրին
իրենց բաժինների գործառույթները,
մասնակիցների հետ քննարկեցին
մարզերում կանանց հիմնախնդիրներն
ու հնարավորությունները։
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ
Take action կանանց քաղաքական ակումբի
մասնակիցները սեպտեմբերի 28-ին
Երևանում հյուրընկալեցին հայտնի կին
քաղաքական գործիչների՝ ԱՍՀՆ նախարարի
խորհրդական Օլյա Ազատյանին և ԱԺ
պատգամավոր Մարիա Կարապետյանին։

Հանդիպման թեման էր «Կանանց
ներգրավվածությունը
կառավարման ոլորտում և որոշումների
կայացման մակարդակում․
հնարավորություններ և խոչընդոտներ»։
Այս թեմայի շուրջ մասնակիցները
ակտիվ քննարկումներ ունեցան
բանախոսների հետ։

Take action կանանց քաղաքական ակումբի
մասնակիցները սեպտեմբերի 29-ին Երևանում
մասնակցեցին դասընթացի, հետազոտություն
իրականացնելու և քաղաքականության ծրագիր (policy
proposal) մշակելու վերաբերյալ, որը վարում էր ԵՊՀ
դասախոս, գենդերային ուսումնասիրությունների
փորձագետ՝ Անի Կոջոյանը։ Դասընթացից ստացված
գիտելիքների շնորհիվ մասնակիցները հնարավորություն
ունեցան իրականացնելու փոքր հետազոտություն և
քաղաքականության վերլուծություն։
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ԱՅՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ ԵՎ ԱՍՀՆ
Take action կանանց քաղաքական ակումբի
մասնակիցները հոկտեմբերի 11-ին այցեր
կատարեցին Ազգային Ժողով և
Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի
Նախարարություն, որտեղ ծանոթացան
օրենսդիր և գործադիր մարմինների
աշխատանքներին։ Մասնակիցները ԱԺ
պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի
հետ զրույց ունեցան նաև Մարդու
իրավունքների հանձնաժողովի
աշխատանքների վերաբերյալ։ Այնուհետև՝
ԱՍՀՆ-ում նախարարի խորհրդական Օլյա
Ազատյանը ներկայացրեց
նախարարություն կառուցվածքը,
առաջնահերթությունները և այն։

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄՈԴՈՒԼ
Take action կանանց քաղաքական ակումբ ծրագրի
շրջանակներում մասնագետների կողմից մշակվել
է դասընթացի մոդուլ՝ «Գենդեր և Ֆեմինիզմ», «Կանայք,
Խաղաղաշինություն, կանանց քաղաքական
մասնակցություն» թեմաներով։ Սույն դասընթացի
մոդուլը կիրառվել է ծրագրի մարզային դասընթացների
ժամանակ։

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Take action կանաց քաղաքական ակումբի մասնակիցները ողջ
ծրագրի ընթացքում ստացած գիտելիքները կիրառեցին կանանց
հիմնահարցերին վերաբերող փոքր հետազոտություն
իրականացնելիս` (ներառյալ՝ քաղաքականության ծրագրի ,
առաջարկների մշակում) նպատակ ունենալով ներկայացնել դրանք
համապատասխան մարմիններին։

