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1. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
 
Խնդիր 1.1  
Միջազգային գործընկերական կապերի խորացում:  
 
Միջոցառում 1.1.1 
ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական հարցերով խորհրդի (ECOSOC) և ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ 
կոնվենցիայի կոալիցիայի (UNCAC) կողմից իրականացվող միջոցառումներին մասնակցություն՝ 
ՀԵԻԱ-ի անդամակցության շրջանակներում: 
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ նախագահ, Ֆոնդերի հայթհայթման պատասխանատու, ՀԵԻԱ աշխատակազմ, ՀԵԻԱ 
պատասխանատու քարտուղար: 
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015 թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 
Միջոցառում 1.1.2 
Միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում նաև ԵՄ-ի, Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD), «Ինթեգրիքի էքշըն»-ի և 
ասիական երկրների համանման կազմակերպությունների հետ համագործակցության 
խորացում և գործնական նոր կապերի ստեղծում, համատեղ նոր միջոցառումների և ծրագրերի 
իրականացում:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ նախագահ, ՀԵԻԱ հանձնաժողովներ և աշխատակազմի անդամներ: 
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 
Միջոցառում 1.1.3 
Մասնակցություն 16-րդ հակակոռուպցիոն միջազգային կոնֆերանսին: 
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ նախագահ, ՀԵԻԱ գործադիր տնօրեն, Ֆոնդերի հայթհայթման աշխատանքային խումբ: 
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի հոկտեմբեր:  
 
 
Միջոցառում 1.1.4 
Նոր համագործակցության հաստատում հակակոռուպցիոն և իրավաբանական 
ուղղվածությամբ կրթական հաստատությունների հետ՝ ազգային և միջազգային մակարդակով:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ նախագահ, Ֆոնդերի հայթհայթման աշխատանքային խումբ, ՀԵԻԱ վարչություն, ԻՈՒԲ: 
 
Ժամկետներ 



Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
Խնդիր 1.2  
Տարածաշրջանային համագործակցության պակաս: 
 
Միջոցառում 1.2.1 
Տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնդում, գործնական նոր կապերի 
հաստատում:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ նախագահ, Ֆոնդերի հայթհայթման աշխատանքային խումբ, ՀԵԻԱ աշխատակազմի 
անդամներ, ՀԵԻԱ վարչություն: 
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 
Միջոցառում 1.2.2 
ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի (UNCAC) շրջանակներում միջոցառումների 
կազմակերպում կոալիցիայի այլ անդամ կազմակերպությունների, մասնավորապես՝ 
տարածաշրջանում գործող անդամ կազմակերպությունների մասնակցությամբ:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ աշխատակազմ, ՀԵԻԱ արդյունավետ կառավարման, հակակոռուպցիոն և 
մոնիթորինգային հարցերով հանձնաժողով: 
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 
Խնդիր 1.3  
Իրավաբան.net կայքի ակտիվացում միջազգային հարթակներում:  
 
Միջոցառում 1.3.1 
Իրավաբան.net կայքի ճանաչելիության բարձրացում միջազգային մրցույթներին մասնակցելով, 
իրավաբան սփյուռքահայերի հետ համագործակցում և հարցազրույցների կազմակերպում:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ-ի վարչություն, ՀԵԻԱ Իրավաբանական ուսուցման և տեղեկատվության հանձնաժողով, 
Իրավաբան.net կայքի խմբագրակազմ: 
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
Միջոցառում 1.3.2 
Իրավաբան.net կայքի և արտասահմանյան հետաքննական պորտալների 
համագործակցություն: 
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ-ի վարչություն, Իրավաբան.net կայքի խմբագրակազմ: 



 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 



2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Խնդիր 2.1 
Դրամաշնորհային ծրագրերի` որպես ֆինանսական աղբյուրների սակավություն: 
 
Միջոցառում 2.1.1 
Դրամագլխային կապիտալի ձևավորում:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ Ֆինանսական միջոցների հայթայթման աշխատանքային խումբ:  
 
Ժամկետներ 
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, 2015թ.:  
 
 
Միջոցառում 2.1.2 
Վճարովի ծառայությունների իրականացում, այդ թվում նաև իրավաբանական 
խորհրդատվության տրամադրում, մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում, 
Իրավաբան.net կայքում գովազդի տեղադրում:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ գրասենյակների և հակակոռուպցիոն կենտրոնների իրավաբաններ:  
 
Ժամկետներ 
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, 2015թ.:  
 
 
Միջոցառում 2.1.3 
ՀԵԻԱ-ի մասին գովազդային տեսահոլովակների պատրաստում:   
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ վարչություն, Իրավաբան.net-ի խմբագրակազմ:  
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 
Միջոցառում 2.1.4 
Փաստաբանների և իրավաբանների գործունեության և հաջողությունների լուսաբանում՝ 
«Գովազդ»-ի տեսքով: 
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ վարչություն, Իրավաբան.net-ի խմբագրակազմ:  
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 
Միջոցառում 2.1.5 
Google-ի հնարավորությունների օգտագործում և գովազդների պատաստրում և տեղավորում:  



 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ վարչություն, Իրավաբան.net-ի խմբագրակազմ:  
 
Ժամկետներ 
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, 2015թ.:  
 
 
Միջոցառում 2.1.6 
Գովազդային  հոլովակի պատրաստում և միջոցառումների լուսաբանում:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ վարչություն, ՀԵԻԱ պատասխանատու քարտուղար, Իրավաբան.net-ի խմբագրակազմ:  
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 
Միջոցառում 2.1.7 
Crowd Funding-ի հնարավորության օգտագործում և ներդրում ՀԵԻԱ գործունեության մեջ:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ-ի Ֆինանսական  միջոցների հայթհայթման աշխատանքային խումբ:  
 
Ժամկետներ 
«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, 2015թ.:  
 
 
Խնդիր 2.2 
Առնվազն 5 դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացում 
   
Միջոցառում 2.2.1 
Ֆոնդերի հայթայթում, աղբյուրների բազմազանություն, շուկայի ուսումնասիրություն, 
ինովացիոն ծրագրերի ներկայացում:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ-ի Ֆոնդերի հայթայթման աշխատանքային խումբ, ՀԵԻԱ վարչության անդամներ, ՀԵԻԱ 
գրասենյակներ և հակակոռուպցիոն կենտրոններ:  
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 



3. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 
 
Խնդիր 3.1  
ՀԵԻԱ աշխատակիցների համար մասնագիտական վերապատրաստումների և հարակից 
հմտությունների կազմակերպման անհրաժեշտություն:  
 
Միջոցառում 3.1.1  
Ծրագրեր գրելու հմտությունների/փորձի ձեռքբերում ՀԵԻԱ անդամների և աշխատակիցների 
համար:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ-ի նախագահ, ՀԵԻԱ-ի Ֆինանսական միջոցների հայթայթման աշխատանքային խումբ, 
ՀԵԻԱ իրավաբանական ուսուցման և տեղեկատվության հանձնաժողով:  
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 
Միջոցառում 3.1.2 
ՀԵԻԱ աշխատակիցների համար մասնագիտական վերապատրաստումների, այդ թվում նաև 
մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու հմտությունների և անգլերեն լեզուների 
ուսուցման կազմակերպում:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ-ի Ֆոնդերի հայթայթման աշխատանքային խումբ, ՀԵԻԱ աշխատակազմ:  
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 
Խնդիր 3.2  
ՀԵԻԱ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների և ծրագրերի հանրայացման պակաս: 
 
 
Միջոցառում 3.2.1  
Ծառայությունների հանրայնացում և մատչելիություն հասարակությանը, առավել ևս 
մարզերում: 
 
Պատասխանատու/ներ 
ՀԵԻԱ պատասխանատու քարտուղար, Ծրագրերի ղեկավարներ, Իրավաբան.net-ի 
խմբագրակազմ:  
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 
Միջոցառում 3.2.2 
Ծրագրի շահառուների հետ հետադարձ կապի ամրապնդում:  
 
Պատասխանատու/ներ 



ՀԵԻԱ գրասենյակների և հակակոռուպցիոն կենտրոնների իրավաբաններ:  
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 
 
 
Միջոցառում 3.2.3  
Ծրագրերում կամավորներին ընդգրկելու հնարավորություն:  
 
Պատասխանատու/ներ 
ԻՈՒԲ, Ծրագրի ղեկավարներ, ՀԵԻԱ ֆոնդերի հայթայթման աշխատանքային խումբ:  
 
Ժամկետներ 
Մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբեր պարբերաբար իրականացվող գործողություն: 


