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ՀՈՒՆԻՍ  2 0 1 5  

 

1. ՖԻՆԱՆԱՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ/ՆԵՐ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ  

ԽՆԴԻՐ 1.1 
Դրամաշնորհային ծրագրերի` որպես 
ֆինանսական աղբյուրների սակավություն: 

1.1.1 
Դրամագլխային կապիտալի ձևավորում:  

- ՀԵԻԱ Ֆինանսական 
միջոցների հայթայթման 
խումբ: 

«Հասարակական 
կազմակերպությունների 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ընդունումից հետո, 

2014թ.: 

Կատարողական – Չի կատարվել, քանի որ «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը դեռևս գտնվում է քննարկման 

փուլում, և չի ընդունվել ՀՀ ԱԺ-ի կողմից

1.1.2 
Իրավաբանական վճարովի ծառայությունների 
մատուցում:  
 

- ՀԵԻԱ գրասենյակների և 
հակակոռուպցիոն 
կենտրոնների 
իրավաբաններ: 

«Հասարակական 
կազմակերպությունների 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ընդունումից հետո, 

2014թ.: 

Կատարողական – Տե՛ս 1.1.1 կետի կատարողական:  
Խորհրդատվությունը տրամադրվել է անվճար: 

1.1.3  
Դասընթացների կազմակերպում վճարովի 
հիմունքներով:    

- ՀԵԻԱ գրասենյակների և 
հակակոռուպցիոն 
կենտրոնների 
իրավաբաններ: 

«Հասարակական 
կազմակերպությունների 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ընդունումից հետո, 

2014թ.: 
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Կատարողական – Տե՛ս 1.1.1 կետի կատարողական: Իրավական և հակակոռուպցիոն 
տարբեր  թեմաներով դասընթացներ կազմակերպվել են անվճար: 

1.1.4  
ՀԵԻԱ-ի մասին գովազդային 
տեսահոլովակների պատրաստում:   

- ՀԵԻԱ վարչություն,  
- Իրավաբան.net-ի 
խմբագրակազմ: 
 

Դեկտեմբեր 2014 թ.: 

Կատարողական -  Կազմակերպության վերաբերյալ տեղեկատվությունը հիմնականում կատարվել է 
Իրավաբան.net կայքի և ԶԼՄ-ների միջոցով՝ տարաբնույթ միջոցառումների լուսաբանման արդյունքում: 

1.1.5 
Փաստաբանների և իրավաբանների 
գործունեության և հաջողությունների 
լուսաբանում՝ «Գովազդ»-ի տեսքով: 

- ՀԵԻԱ վարչություն,  
- Իրավաբան.net-ի 
խմբագրակազմ: 

Դեկտեմբեր 2014 թ.: 

Կատարողական -  «Տարվա քաղաքացի» ամենամյա մրցանակաբաշխության հաղթող քաղաքացու 
մասնակցությամբ փաստաբանի կողմից հաջողությամբ հանգուցալուծված պատմության վերաբերյալ 

նկարահանվել և տարածվել է ֆիլմ:  

1.1.6 
Google-ի հնարավորությունների օգտագործում 
և գովազդների պատաստրում և տեղավորում: 

- ՀԵԻԱ վարչություն,  
- Իրավաբան.net-ի 
խմբագրակազմ: 

«Հասարակական 
կազմակերպությունների 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ընդունումից հետո, 

2014թ.: 

Կատարողական -  Չի կատարվել: 

1.1.7 
Գովազդային  հոլովակի պատրաստում և 
միջոցառումների լուսաբանում: 
 

- ՀԵԻԱ վարչություն,  
- ՀԵԻԱ պատասխանատու 
քարտուղար,  

- Իրավաբան.net-ի 
խմբագրակազմ: 

Դեկտեմբեր 2014 թ.: 

Կատարողական -  ՀԵԻԱ-ի կողմից կազմակերպված բոլոր միջոցառումների, ամառային և աշնանային 
դպրոցների վերաբերյալ պատրաստվել և տարածվել են ֆոտոշարքեր, տեսանյութեր և ֆիլմեր՝ հայերեն 

լեզվով, անգլերենով ենթատիտրերով, որոնք ունեցել բարձր դիտումներ:  
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1.1.8 
Crowd Funding-ի հնարավորության 
օգտագործում և ներդրում ՀԵԻԱ 
գործունեության մեջ: 

- ՀԵԻԱ-ի Ֆինանսական  
միջոցների հայթայթման 
խումբ: 

«Հասարակական 
կազմակերպությունների 

մասին» ՀՀ օրենքի 
ընդունումից հետո, 

2014թ.: 

Կատարողական – Տե՛ս 1.1.1 կետի կատարողական: 
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2. ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ/ՆԵՐ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ  

ԽՆԴԻՐ 2.1 
ՀԵԻԱ աշխատակիցների ծրագրեր գրելու 
հմտությունների, լեզուների իմացության 
պակաս:  

2.1.1  
Ծրագրեր գրելու հմտությունների/փորձի 
ձեռքբերում ՀԵԻԱ անդամների և 
աշխատակիցների համար: 

- ՀԵԻԱ նախագահ Կարեն 
Զադոյան 

- ՀԵԻԱ-ի Ֆինանսական  
միջոցների հայթայթման 
խումբ, 

- ՀԵԻԱ իրավաբանական 
ուսուցման և 
տեղեկատվության 
հանձնաժողով:  

2014 թ. նոյեմբեր: 

Կատարողական -  ՀԵԻԱ աշխատակազմի անդամներին ինքնուրույն ծրագրեր գրելու և դրանք 
ներկայացնելու հնարավորություն է ընձեռնվել: 

  

2.1.2   
Ֆոնդերի հայթայթում, աղբյուրների 
բազմազանություն, շուկայի 
ուսումնասիրություն, ինովացիոն ծրագրերի 
ներկայացում:  

- ՀԵԻԱ-ի Ֆոնդերի 
հայթայթման խումբ,  

- ՀԵԻԱ վարչության 
անդամներ,  

- Հակակոռուպցիոն 
կենտրոններ: 

2014թ.-ի 
ընթացքում 

(պարբերաբար)  

  

Կատարողական - Կատարված է:  
Ընթացիկ տարվա ընթացքում իրականացրած ծրագրերը. 

1. «Հայաստանն ընդդեմ կոռուպցիայի» ծրագիր, Ֆինանսավորող՝ ԱՄՆ ՄԶԳ:  
2. «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում» ծրագիր, գործընկեր՝ Ինֆորմացիայի 

ազատության կենտրոն, Ֆինանսավորող՝ Եվրոպական միություն: 
3. «Քաղաքացիների մասնակցությունը ՏԻՄ-երի որոշումների կայացման գործընթացում.  

Եվրոմիության փորձը», գործընկերներ՝ «Վրաստանի երիտասարդ իրավաբանների 
ասոցիացիա» և չեխական «Ագորա Սենթրալ Յուրըփ» ՀԿ-ներ, Ֆինանսավորող՝ Չեխիայի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն: 
4. «Եվրոպական իրավունքի ամառային դպրոց», իրականացվել է ՀԵԻԱ-ի և Միջազգային 

իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամի կողմից համատեղ: 
5. «Հակակոռուպցիոն և բարեխղճության աշնանային դպրոցի հիմնադրում» ծրագիր, 

Ֆինանսավորող՝ ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ: 

  
2.1.3   
Միջազգային, տարածաշրջանային ՀԿ-ների 
փորձի ուսումնասիրություն:  

- ՀԵԻԱ վարչություն,  
- ՀԵԻԱ աշխատակազմի 
անդամներ և կամավորներ: 

 
2014թ.-ի 

ընթացքում 
(պարբերաբար) 



 6 

  
Կատարողական - Կատարված է: Ընթացիկ տարվա ընթացքում ՀԵԻԱ-ն համատեղ ծրագիր է 

իրականացրել Վրաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի և չեխական «Ագորա Սենթրալ 
Յուրըփ» ՀԿ-ի հետ համատեղ: 

ԽՆԴԻՐ 2. 2 Նոր գաղափարների և նոր ծրագրերի ու 
ծառայությունների պակաս: 

2.2.1   
Մարզային գրասենյակներում առանձին 
ծրագրերի իրականացում:  

- ՀԵԻԱ կենտրոնական և 
մարզային 
գրասենյակների ու 
հակակոռուպցիոն 
կենտրոնների 
աշխատակազմ: 

2014թ.-ի ընթացքում 
(պարբերաբար) 

Կատարողական – Կատարման ընթացքում է: 

2.2.2  
Ծրագրերում կամավորներին ընդգրկելու 
հնարավորություն:  

- ԻՈՒԲ,  
- Ծրագրերի ղեկավարներ,  
- ՀԵԻԱ-ի Ֆինանսական  
միջոցների հայթայթման 
խումբ: 

2014թ.-ի ընթացքում 
(պարբերաբար) 

Կատարողական -  Կատարման ընթացքում է: 
2.2.3  
Ծառայությունների հանրայնացում և 
մատչելիություն հասարակությանը, առավել ևս 
մարզերում: 

- ՀԵԻԱ պատասխանատու 
քարտուղար,  

- Ծրագրերի ղեկավարներ: 

2014թ.-ի ընթացքում 
(պարբերաբար) 

  Կատարողական -  Կատարվել է: 

  
2.2.4  
Ծրագրի շահառուների հետ հետադարձ կապի 
ամրապնդում: 

- ՀԵԻԱ գրասենյակների և 
հակակոռուպցիոն 
կենտրոնների 
իրավաբաններ:  

2014թ.-ի ընթացքում 
(պարբերաբար) 

  Կատարողական -  Կատարվել է: 
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3. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ/ՆԵՐ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ  

ԽՆԴԻՐ 3.1 Նոր արտաքին կապերի պակաս:  

3.1.1  
ՀԵԻԱ-ի հիմնադրման 20-ամյակի 
շրջանակներում կազմակերպել միջոցառումներ, 
հրավիրել միջազգային հյուրերի, որի 
արդյունքում կստեղծվեն համագործակցության 
ավելի լայն հնարավորություններ:   

- ՀԵԻԱ-ի նախագահ Կարեն 
Զադոյան,  

- Ֆոնդերի հայթայթման 
պատասխանատու,  

- ՀԵԻԱ աշխատակազմ, 
ՀԵԻԱ պատասխանատու 
քարտուղար 

Մինչև 2015 թ.-ի 
մարտ  

Կատարողական -  Տե՛ս 1.1.1 կետի կատարողական: 

3.1.2 
Համագործակցություն այլ իրավաբանական 
կազմակերպությունների հետ, այդ թվում նաև 
միաջզգային և արտասահմանյան: 

- ՀԵԻԱ-ի նախագահ Կարեն 
Զադոյան,  

- ՀԵԻԱ աշխատակազմի 
անդամներ: 

2014թ.-ի 
ընթացքում 

(պարբերաբար) 
 

Կատարողական -  Կատարվել է: 

3.1.3 
Անդամակցություն մասնագիտական 
հանձնաժողովների, կոալիցիաների, 
կառույցների, այդ թվում նաև միջազգային: 

- ՀԵԻԱ-ի նախագահ Կարեն 
Զադոյան,  

- Ֆոնդերի հայթայթման 
պատասխանատու,  

- ՀԵԻԱ աշխատակազմի 
անդամներ  

- ՀԵԻԱ պատասխանատու 
քարտուղար: 

2014թ.-ի 
ընթացքում 

(պարբերաբար) 
 

Կատարողական -  Կատարվել է: ՀԵԻԱ-ն համարվում է ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցայի 
կոալիցիայի անդամ և ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական 

անդամ: 
ՀԵԻԱ-ն հիմնադրել է ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան, և համարվում է ՔՀԿ-ների 

հակակոռուպցիոն կոալիացիայի քարտուղարության համակարգողը: 
3.1.4 
ՀԵԻԱ-ի մասին ֆիլմի ստեղծում 
երիտասարդների մասնակցությամբ տարբեր 
լեզուներով: Ֆիլմը կծառայի որպես ՀԵԻԱ 
այցեքարտ:   

- ՀԵԻԱ վարչություն, 
աշխատակազմ, 

- Կամավորներ,  
- ԻՈՒԲ,  
- Իրավաբան.net-ի 

Մինչև 2015 թ.-ի 
մարտ 



 8 

խմբագրակազմ: 

  Կատարողական -  Կատարման ընթացքում է: 

ԽՆԴԻՐ 3.2 
Տարածաշրջանային համագործակցության 
պակաս: 

3.2.1  
Տարածաշրջանային համագործակցության 
ամրապնդում, նոր կապերի հաստատում:  

- ՀԵԻԱ-ի նախագահ Կարեն 
Զադոյան,  

- Ֆոնդերի հայթայթման 
պատասխանատու,  

- ՀԵԻԱ աշխատակազմի 
անդամներ,  

- ՀԵԻԱ վարչություն: 

2014թ.-ի 
ընթացքում 

(պարբերաբար) 

Կատարողական -  Կատարվել է: 

3.2.2 
ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիայի (UNCAC) 
շրջանակներում միջոցառումների 
կազմակերպում կոալիցիայի այլ անդամ 
կազմակերպությունների, մասնավորապես՝ 
տարածաշրջանում գործող անդամ 
կազմակերպությունների մասնակցությամբ: 

- ՀԵԻԱ աշխատակազմ,  
- ՀԵԻԱ արդյունավետ 
կառավարման, 
հակակոռուպցիոն և 
մոնիթորինգային 
հարցերով հանձնաժողով: 

2014-2015 թթ. 
ընթացքում: 

Կատարողական -  Կատարվել է: 

ԽՆԴԻՐ 3.3 
Կրթական նոր ծրագրերի իրականացման 
նպատակով նոր համագործակցության 
հարթակների ստեղծում:  

3.3.1 
Տեղական և արտերկրի համալսարանների հետ 
նոր համագործակցության հատաստում՝ 
Հայաստանի ամերիկյան շրջանավարտների 
ասոցիացիայի հետ համագործակցությամբ:  

- ՀԵԻԱ-ի նախագահ Կարեն 
Զադոյան,  

- ՀԵԻԱ Իրավաբանական 
ուսուցման և 
տեղեկատվության 
հանձնաժողով,  

- ԻՈՒԲ:

31.12.2013թ.: 
 

  Կատարողական -  Կատարվել է: 

 


