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հասարակական կազմակերպության 2021 թ. գործունեության մասին

1. Հասարակական կազմակերպության՝

1.1 Լրիվ անվանումը «ԿԱՆԱՆՑ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»

1.2 ՀՎՀՀ-ն 00116201

1.3 Գտնվելու վայրը ԵՐԵՎԱՆ ԱՐԱԲԿԻՐ ԱՐԱԲԿԻՐ ԹԱՂԱՄԱՍ
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ 1 ՆՐԲ. 14 ԲՆ.106

1.4 Պետական գրանցման համարը 211.171.132862

1.5 Պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 2012-08-17

1.6 Հեռախոսը (այդ թվում՝ բջջային) +(374)055577781

1.7 Պաշտոնական ինտերնետային կայքը www.womensupportcenter.org

1.8 Էլեկտրոնային փոստը wsc.armenia@gmail.com

2 Գործադիր մարմնի ղեկավարի՝

Անունը

ՄԱՐԻ

Ազգանունը

ՄԱԹՈՍՅԱՆ

Պաշտոնը

Նախագահ

3 Կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության առարկան և նպատակը

Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աջակցել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց իրավունքների պաշտպանությանը

Նպաստել ընտանեկան բռնության ենթարկված կանանց և երեխաների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը

Իրազեկել հասարակությանը ընտանեկան բռնության հիմնախնդրի մասին, ձեռնարկել և իրականացնել այդ ուղղությամբ կանխարգելիչ
միջոցառումներ
Նպաստել ընտանեկան բռնության վերացմանը` հասարակության լայն շերտերին, մասնավորապես, հասարակության խոցելի խմբերից կանանց և
երեխաներին ապահովել իրավական, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, գիտական և այլ բնույթի անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ`
հեռուստառադիո հաղորդումների, հրապարակումների, սեմինարների, գիտաժողովների, հետազոտություններ անցկացնելու և այլ միջոցառումներ
կազմակերպելու միջոցով

Նպաստել ընտանեկան բռնության զոհ դարձած անձանց վերաբերյալ սոցիալական և մշակութային կարծրատիպերի վերացմանը

Անհրաժեշտության դեպքում աջակցել ընտանեկան բռնության զոհ դարձած անձանց` անվճար հոգեբանական, իրավաբանական և բժշկական
խորհրդատվություններ տրամադրելու միջոցով

Աջակցել ընտանեկան բռնության զոհերին` տրամադրելով անվճար հեռախոսային խորհրդատվության հնարավորություն

Անհրաժեշտության դեպքում աջակցել ընտանեկան բռնության զոհերին` տրամադրելով անվճար կացարան (ապաստարան)` ժամանակավոր
բնակության նպատակով
Իրականացնել սոցիոլոգիական հետազոտություններ և մոնիտորինգ` ընտանեկան բռնության պատճառները, հետևանքները և տարածվածության
պատկերն ուսումնասիրելու նպատակով

Իրականացնել դասընթացներ, կլոր սեղաններ, հանրային քննարկումներ ՀՀ-ում ընտանեկան բռնության հիմնախնդրի վերաբերյալ

Իրականացնել կրթական ծրագրեր այն խմբերի և կառույցների համար, որոնք աշխատում են ընտանեկան բռնության զոհերի և ռիսկային խմբերի հետ

Պաշտպանել կանանց բոլոր սոցիալ-ժողովրդագրական խմբերի իրավունքները և շահերը ներպետական և միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և
նորմերին համապատասխան
Ապահովել նորմատիվ իրավական ակտերի հասանելիությունը կանանց բոլոր սոցիալ-ժողովրդագրական խմբերին, հոգեբանական,
սոցիալտնտեսական, իրավական, առողջապահական անհրաժեշտ տեղեկատվության և գիտելիքի բացակայության և այլ տեսակի հիմնախնդիրների
հաղթահարման գործընթացում

Պաշտպանել մոր և մանկան իրավունքները և օրինական շահերը

Նպաստել սփյուռքի և ՀՀ կանանց բոլոր սոցիալ-ժողովրդագրական խմբերի միջև երկխոսությանը, փոխհարաբերությունների խորացմանը և համատեղ
գործողությունների իրականացմանը

Նպաստել կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացմանը ՀՀ-ում

Համագործակցել ընտանեկան բռնության հիմնախնդիրներով զբաղվող տեղական և միջազգային բոլոր կառույցների և հասարակական
կազմակերպությունների հետ



Նպաստել ընտանեկան բռնության ճգնաժամային կենտրոնների ստեղծմանը ՀՀ մարզերում

իրականացնել իրազեկման ակցիաներ ընտանեկան բռնության հարցերի շուրջ

4 Հասարակական կազմակերպության՝

4.1 Անդամների թիվը 19

4.2 Կամավորների թիվը 0

5 Հաշվետու տարվա ընթացքում գումարված ժողովների քանակը 5

6. Իրականացված ծրագրեր՝

Հ/Հ 6.1 Ծրագրի անվանումը 6.2 Վայրը 6.3 Նպատակը 6.4 Կարգավիճակը

1
Թրաֆֆիքինգի և ընտանեկան
բռնության կանխարգելում և

զոհերի աջակցություն
Հայաստան

Մարդկանց թրաֆիքինգի
կանխում և ընտանեկան

բռնության զոհերի աջակցում
Ընթացքի մեջ

2
Հայաստանում ընտանեկան
բռնության դեմ պայքարի և
կանխարգելման կայուն

մոտեցումների ձևավորում
Հայաստան Ընտանեկան բռնության

կանխարգելման ծրագիր Ընթացքի մեջ

3
Ընտանեկան բռնության
ենթարկված անձանց

աջակցություն
Հայաստան

Կանաց աջակցման կենտրոնի
շահառուներին կացարաններով

ապահովման համար
Ընթացքի մեջ

4

Համավարակի ընթացքում
ընտանեկան բռնության
ենթարկված անձանց
անվտանգության
պաշտպանություն

Հայաստան

Առավելագույնի հասցնել
շահառուների

անվտանգությունը՝
միաժամանակ նվազագույնի

հասցնելով վիրուսների
տարածման և

հիվանդությունների
փոխանցման ռիսկը,
օժանդակություն

փախստականներին

Ավարտված

5
Կին իրավապաշտպանները
քայլեր են ձեռնարկում ՀՀ-ում
գենդերային բռնության դեմ

Հայաստան
Գենդերային բռնության դեմ

ծրագրերի մշակում և
իրականացում

Ընթացքի մեջ

6 Աջակցություն բռնության
ենթարկված կանանց Հայաստան

Կանոնադրական
նպատակներով ծառայություն

մատուցել բռնության
ենթարկված կանանց

Ընթացքի մեջ

7 Աջակցություն Արցախից
տեղահանված անձանց Հայաստան

արցախյան պատերազմի
հետևանքով

փախստականներին օգնություն
Ավարտված

8

Պատերազմից հետո
տեղահանված ընտանիքներին և

ընտանեկան բռնության
ենթարկված անձանց

աջակցություն

Հայաստան
Կանաց աջակցման կենտրոնի
շահառուներին կացարաններով

ապահովման համար
Ավարտված

7. Հանրային միջոցներով իրականացված ծրագրեր՝

Հ/Հ 7.1 Ծրագրի անվանումը 7.2 Վայրը 7.3 Կարգավիճակը 7.4 Նպատակը 7.5 Հիմնական
արդյունքները

1
Ընտանիքում բռնության
ենթարկված անձանց

ապաստարանի
ծառայություններ

Հայաստան Ավարտված
11015 Ընտանիքում

բռնության ենթարկված
անձանց ապաստարանի

ծառայություններ

Ապաստարանի
ծառայությունից 2021թ.
օգտվել են 59 կին, 99

երեխա

8. Տարեկան մուտքեր՝

8.1 Դրամական միջոցները 260,703,522

8.2 Գույքը

Ընդամենը 260,703,522

9. Հանրային միջոցներ և ստացման աղբյուրներ

Հ/Հ 9.1 Դրամական միջոցները 9.3 Ստացման աղբյուրները

1 12,225,000 ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

Հ/Հ 9.2 Գույքը

1

Ընդամենը 12,225,000

10. Օգտագործված դրամական միջոցները և/կամ շարժական/անշարժ գույքը՝

10.1 Դրամական միջոցները 175,345,487

10.2 Գույքը

Հ/Հ 10.2.1 Տեսակը 10.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 175,345,487

11. Հանրային դրամական միջոցների և/կամ տրամադրված գույքի օգտագործումը, ծախսերը՝

11.1 Դրամական միջոցները 12,225,000

11.2 Գույքը



Հ/Հ 11.2.1 Տեսակը 11.2.2 Արժեքը

1

Ընդամենը 12,225,000

12. Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու՝

Հ/Հ 12.1 Տեսակը 12.2 Ստացված շահույթը 12.3 Շահույթի օգտագործումը

1

Ընդամենը 0

Նշումներ

Կից ներկայացվում է՝

Աուդիտորի եզրակացություն՝ ________4________ թերթից
թերթերի քանակը

Գործադիր մարմնի ղեկավար ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն

Գլխավոր հաշվապահ ____________________________________
  ստորագրություն, անունը, ազգանուն
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