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Դեկտեմբեր 2021 

Νο 2/2021 

 

 

Ծրագրի տեղեկագիր 

«Սևծովյան կանանց ձեռներեցության կապ. կանանց հզորացում 

զբոսաշրջության միջոցով» (WETOUR – BSB1030) 

 

 

 

Գործընկերների հանդիպումը Սալոնիկում 

 

WETOUR ծրագրի գործընկերները չափազանց ուրախ էին Սալոնիկում 

կայացած հանդիպման կապակցությամբ։ Նոյեմբերի 22-23-ը SEGE-ն՝ 

Հունաստանի կին ձեռներեցների ասոցիացիան, որը ծրագրի գլխավոր 

գործընկերն է, հյուրընկալել էր գործընկերներին՝ քննարկումներով լի 2 

օրվա ընթացքում: 

 

Հանդիպումը կազմակերպվել էր Կանանց ձեռներեցության 4-րդ շաբաթվա 

ընթացքում (Female Entrepreneurial Week՝ FEW): FEW-ը Եվրոպական ՓՄՁ-

ների շաբաթվա պաշտոնական միջոցառումն է, որը կազմակերպվում է 2 

տարին մեկ SEGE-ի կողմից և նշանավորում է եվրոպական և ավելի լայն 

Միջերկրական և Սևծովյան տարածաշրջանում կանանց ձեռներեցության և 

կանանց տնտեսական հզորացման ճանապարհային քարտեզի 

կարևորագույն իրադարձությունը: 

 

Գործընկերները դրեցին ծրագրի մեկնարկը, քննարկեցին ընթացիկ և 

ապագա գործողությունները և պայմանավորվեցին դասավանդման 

նյութերի և յուրաքանչյուր գործընկեր երկրում կազմակերպվող 

վերապատրաստման դասընթացների վերաբերյալ՝ որպես WETOUR 

գործունեության մի մաս: 
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Ավելին, գործընկերները հնարավորություն ունեցան հանդիպելու 

զբոսաշրջության ոլորտում 5 հաջողակ հույն կին ձեռներեցների հետ։ 

Նրանք քննարկեցին Սև ծովի ավազանի տարածքում կանանց 

ձեռներեցության ներկա իրավիճակը և տեղի ունեցավ մտքերի և փորձի 

փոխանակում ծրագրի գործունեության և նյութերի վերաբերյալ: 

 

Ցավոք, մեր վրացի գործընկերները COVID-19-ի սահմանափակումների 

պատճառով ֆիզիկապես չկարողացավ մասնակցել հանդիպմանը, սակայն 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կարողացան երկու օրն էլ 

վիրտուալ ներկա լինել հանդիպմանը։ 

 

Մեր հաջորդ ֆիզիկական հանդիպումը նախատեսված է 2022 թվականի 

ամռանը՝ Թուրքիայում։ Մնացեք մեզ հետ! 
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WETOUR պրոմո 

 

Մեր տեսողական ինքնությունը պատրաստ է: Դիտեք մեր գովազդային 

նյութերը և ուղարկեք մեզ ձեր մեկնաբանությունները: 

 

Բաներ 

 
 

 

 

Թռուցիկ 
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Պաստառ 

 
 

Պայուսակ և գրիչ 
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Սևծովյան ավազանի 2014-2020 թթ․  համատեղ գործառնական ծրագիր  

SEGE - Հունաստանի կին ձեռներեցների ասոցիացիա 

Հուլիս, 2021 

«Սևծովյան ավազանի 2014-2020թթ․ » համատեղ գործառնական ծրագիրը 

համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից Եվրոպական հարևանության 

գործիքի միջոցով և մասնակից երկրների՝ Հայաստանի, Բուլղարիայի, Վրաստանի, 

Հունաստանի, Մոլդովայի Հանրապետության, Ռումինիայի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի 

կողմից: 

Այս հրատարակությունը պատրաստվել է Եվրոպական միության 

ֆինանսական աջակցությամբ։ Դրա բովանդակության համար  

պատասխանատվությունը կրում է բացառապես WETOUR նախագիծը 

և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության 

տեսակետները: 

 


