
� Կստեղծվի երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն
կրթության շարունակականություն ապահովող կառուցա-
կարգ.

� Կբարձրանա հասարակության, մասնավորապես՝ երիտա-
սարդության հակակոռուպցիոն ընկալման և իրազեկութ-
յան մակարդակը.

� Վեր կհանվեն կոռուպցիոն խնդիրները ՀԵԻԱ-ի, Իրավա-
բան.net-ի, քաղաքացիական հասարակության ու հասարա-
կության միջև համագործակցությունը խորացման և զար-
գացման միջոցով:

Եթե Դուք ունեք հարցեր կամ առաջարկներ Ծրագրի կողմից ի-
րականացվող գործողությունների վերաբերյալ, երկուշաբթիից-
ուրբաթ օրերին` ժամը 09.00-13.00 և 14.00-18.00 ընկած ժամանա-
կահատվածում կարող եք դիմել Հայաստանի երիտասարդ իրա-
վաբանների ասոցիացիային.
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Հեռապատճե` +37410 58 02 99
Անվճար հեռախոսահամար (թեժ գիծ)՝ 080001110,
Էլ. Փոստ` ayla@ayla.am
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ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել Երիտա-
սարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոց (այսուհետ՝ Դպ-
րոց), որը կվերապատրաստի հակակոռուպցիոն ոլորտի երիտա-
սարդ առաջնորդներ: Դպրոցի ունկնդիրները կլինեն Հայաստանի
բուհերի իրավաբանական, կառավարման և հումանիտար ֆա-
կուլտետների 3-րդ և բարձր կուրսերում սովորող ուսանողները և
մինչև 25 տարեկան երիտասարդները: 15 ունկնդիրներ կընտրվեն
մրցութային կարգով և հնարավորություն կունենան սովորել Դպ-
րոցում: Դասերը կկազմակերպվեն ՀԵԻԱ-ի կենտրոնական գրա-
սենյակի ուսումնական տարածքում: Դպրոցում կդասավանդեն
հակակոռուպցիոն ոլորտի լավագույն փորձագետները, ովքեր ու-
նեն ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային փորձ: Ծրագիրը կի-
րականացվի հետևյալ փուլերով.

Փուլ առաջին - նախապատրաստական մաս
Փուլ երկրորդ - ուսուցման մաս
Փուլ երրորդ - պրակտիկ մաս
Փուլ չորրորդ - հակակոռուպցիոն նյութերի մշակման և հրա-

պարակման մաս
Փուլ հինգերորդ - իրազեկման մաս
Փուլ վեցերորդ - ավարտական մաս:

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է նվա-
ճել հետևյալ արդյունքները.

� Երիտասարդության շրջանում դեպի դրականը կփոխվի հա-
կակոռուպցիոն միջավայրը.

� Կբարձրանա երիտասարդության վստահությունը հակա-
կոռուպցիոն բարեփոխումների իրականացման գործում՝
իր ներգավվածության և դերակատարության մասով:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴՊՐՈՑ

«Երիտասարդ առաջնորդների հակակոռուպցիոն դպրոց» ծրա-
գիրը (այսուհետ` Ծրագիր)՝ կազմակերպում է Հայաստանի երի-
տասարդ իրավաբանների ասոցիացիան (այսուհետ` ՀԵԻԱ)՝ ՀՀ-
ում ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսական օժանդակությամբ՝ ԱՄՆ
կառավարության ծրագրերի շրջանավարտների փոքր դրամաշ-
նորհների ծրագրի շրջանակներում:

Ծրագրի ինֆորմացիոն գործընկերն է Իրավաբան.net անկախ
մասնագիտական լրատվական կայքը:

Ծրագրի իրականացումը սկսվել է 2015 թվականի սեպտեմբե-
րից և կավարտվի 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ին: Բյուջեն կազ-
մում է 5000 ԱՄՆ դոլլար:

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ԵՆ՝

� Ստեղծել հակակոռուպցիոն երկարաժամկետ կառուցա-
կարգ հանդիսացող Երիտասարդ առաջնորդների հակակո-
ռուպցիոն դպրոց և պատրաստել հակակոռուպցիոն ոլորտի
երիտասարդ առաջնորդներ.

� Բարձրացնել բնակչության, մասնավորապես՝ երիտասար-
դության հակակոռուպցիոն ընկալման և իրազեկության մա-
կարդակը` կոտրելով կոռուպցիայի վերաբերյալ կարծրա-
տիպերը.

� Իրավաբան.net-ի և այլ լրատվամիջոցների, քաղաքացիա-
կան հասարակության և հասարակության միջև համագոր-
ծակցության խորացման միջոցով վեր հանել կոռուպցիոն
խնդիրներ` հանրայնացնելով դրանք, ինչպես նաև դրանց
վերաբերյալ պատկան մարմիններին առաջարկել լուծում-
ներ և նպաստել կոռուպցիայի տարբեր դրսևորումների վե-
րացմանը:
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