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ՄԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը» հասարակական կազմակերպություն է, որի նպատակն է կարևոր հարցերի
շուրջ հանրության տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացումը: Մենք մտադիր ենք նվազեցնել
ապատեղեկատվությունը և դրա ազդեցությունը հանրային կարծիքի ձևավորման և որոշումների կայացման վրա։
Մեր առաքելությունն է բարձրացնել հանրության տեղեկացվածության մակարդակը պետական և հանրային
նշանակություն ունեցող ոլորտներում, ինչը, մեր համոզմամբ, ցանկացած ժողովրդավարական հասարակության
հիմնական և անբաժանելի բաղադրիչն է: Մենք նաև հավատացած ենք, որ այդ միջոցով կարող ենք նվազեցնել
կոռուպցիայի մակարդակը Հայաստանում:
Մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում Հայաստանում լրագրողական դաշտի ունակությունների բարձրացման համար:
Ավելին, մենք ինքներս ենք իրականացնում լրատվական գործունեություն FIP.am՝ ապատեղեկատվության դեմ
պայքարող (ֆակտ-չեքինգ) կայքի միջոցով:
«Իրազեկ

քաղաքացիների

միավորման»

հրապարակումները

հիմնականում

վերաբերում

են

արտաքին

քաղաքականությանն ու դրան առնչվող հարցերին, ժողովրդավարական արժեքներին ու հաստատություններին,
տնտեսությանը, ընտրություններին, ինչպես նաև որոշ ոլորտներում քաղաքացիների իրավունքներին: Մեր
վերլուծությունները վերահրապարակվում են այլ լրատվամիջոցների կողմից: 2016 թվականին մամուլում մեր մասին
եղել է 2 հազարից ավել հիշատակում, իսկ մեր պատրաստած անիմացիոն տեսանյութերը Youtube-ում, Facebook-ում և
այլ սոցիալական ցանցերում ունեն մի քանի միլիոն դիտում:
«Իրազեկ

քաղաքացիների

միավորումն»

իր

գործընկերների

հետ

միասին

պայքարում

է

Հայաստանում

ընտրությունների որակի բարձրացման համար՝ թե´ քվեարկության օրը դիտորդություն իրականացնելով և թե´ դրան
նախորդող գործընթացների վրա ազդեցության միջոցով:

Բոլոր տեսակի նյութերը նախապատրաստելիս մենք առաջնորդվում ենք ժողովրդավարական արժեքների
առաջմղման նպատակով: Որևէ պարագայում մենք չենք արդարացնում ագրեսիվ պատերազմները, մարդու
իրավունքների ոտնահարումները, ինչպես նաև մարդկության կամ բնության դեմ հանցագործությունները:
Մենք չենք ներկայացնում որևէ քաղաքական կուսակցության կամ այլ խմբի շահեր:
Մեր կազմակերպությունը պատրաստվում է դառնալ լավագույն կենտրոններից մեկը, որը կխրախուսի օբյեկտիվ
տեղեկատվության վրա հիմնված հանրային կարծիքի ձևավորումը և որոշումների ընդունումը։
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Քաղաքացիների իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության բարձրացում
2018 թվականին «Իրազեկ քաղաքացիների միավորման» կողմից թողարկվել են անիմացիոն տեսանյութեր մարդու
իրավունքների վերաբերյալ։ Տեսանյութերից մի քանիսը պատրաստվել են գործընկեր կազմակերպությունների հետ
համատեղ։ Օրինակ՝ վարորդների իրավունքների մասին տեսանյութը պատրաստվել է «Վարորդի ընկեր» ՀԿ-ի հետ
համատեղ: Ցուցարարների, ձերբակալվածների, ինչպես նաև ոստիկանության հետ իրավահարաբերությունների
վերաբերյալ խորհրդատվությունների մասին տեսանյութերը պատրաստվել են «Իրավունքների պաշտպանություն
առանց սահմանների» ՀԿ-ի հետ համատեղ: Զինծառայողների իրավունքների վերաբերյալ տեսանյութը պատրաստվել
է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հետ համատեղ: Որոշ տեսանյութերի տեքստեր
թարգմանվել են նաև ռուսերեն և անգլերեն՝ առավել լայն հասանելիություն ապահովելու նպատակով։ Մեր կայքից
բացի, մեր նյութերը հրապարակվել են նաև տարբեր տեղական առցանց լրատվամիջոցներում 145 անգամ:
Պատրաստված տեսանյութերը եթեր հեռարձակվել են 6 ռադիոկայաններով և 7 հեռուստաալիքներով: Բացի այդ,
Գերմանական Մարշալ ֆոնդի սևծովյան հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Ընտրությունների մասին
հանրային իրազեկում և բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային քննարկումների խթանում» ծրագրի
շրջանակներում մշակվել են ոլորտային բարեփոխումների հայեցակարգեր, որոնց հիման վրա պատրաստվել են
անիմացիոն տեսանյութեր։ Այդ տեսանյութերը միտված են եղել հանրային իրազեկման միջոցով բարեփոխումների
պահանջ ստեղծելուն և այդպիսով կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելուն մի շարք ոլորտներում, ինչպիսիք են
իրավապահ համակարգը, կրթական հաստատությունները և այլն։

Պայքար կոռուպցիայի դեմ՝ քաղաքացիների իրազեկվածությունը բարձրացնելու միջոցով
«Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը»՝ ԱՄՆ դեսպանության աջակցությամբ, իրականացնում է «Պայքար
կոռուպցիայի դեմ՝ քաղաքացիների իրազեկվածությունը բարձրացնելու միջոցով» ծրագիրը, որի շրջանակներում
ստեղծվել է Umdimel.am կայքը։ Կայքում հանրամատչելի կերպով ներկայացված են տարբեր իրավիճակներում
հայտնված քաղաքացիների համար նախատեսված խորհուրդներ, որոնք միտված են բարձրացնելու քաղաքացիների
իրազեկվածությունը և կանխելու կոռուպցիոն ռիսկերը մի շարք հանրային ոլորտներում։ Քաղաքացիները կայքում
կարող են գտնել շուրջ 100 թեմատիկ հարցադրումներ և պատասխաններ, որոնք ընդգրկում են իրականացվելիք
քայլերի հերթականությունը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Ներկայացված է ոլորտների բավականին լայն շրջանակ՝
ոստիկանություն, ճանապարհային ոստիկանություն, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն,
հանրային ծառայությունների ոլորտ, դատարաններ, քննչական մարմիններ, առողջապահություն, կրթություն, զինված
ուժեր, սննդամթերքի անվտանգություն, սպառողների իրավունքներ, ընտրություններ, տեղական ինքնակառավարման
մարմիններ, բանկային և ֆինանսական մարմիններ, մաքսային և հարկային մարմիններ, անձնական տվյալների
պաշտպանություն, ընտանեկան բռնություն, տեղեկատվության ազատություն, քաղաքաշինություն, աշխատանքային
իրավունք և լրատվամիջոցներ։

Լրագրողների ուսուցում

Դրական փոփոխություն քաղաքացիական հասարակության հզորացման միջոցով
Այս ծրագրի նպատակն է թրեյնինգներ կազմակերպել 50 լրագրողների համար քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպությունների` մարդու իրավունքների, քրեական արդարադատության և սոցիալական արդարության
ոլորտներում մոնիտորինգի և ջատագովության թեմաներով և լրագրողների վեց խմբերի համար դրամաշնորհներ
տրամադրել՝ այս երեք ոլորտներում հետաքննություն անցկացնելու նպատակով: Ծրագիրը կազմակերպել է նաև
թրեյնինգներ 75 երիտասարդական ակտիվիստների համար` երեք թեմատիկ ոլորտներում հմտություններ ձեռք
բերելու, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների մոնիտորինգի և շահերի ջատագովության մեջ
ներգրավված լինելու նպատակով: Այս ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից և իրականացվում
է «ԲՀՀ-Հայաստան» և «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» ՀԿ-ների հետ համատեղ:

Watchdog լրագրության խթանումը Հայաստանում
2018 թ. ապրիլին ՄԱԿ-ի ժողովրդավարության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ «Իրազեկ քաղաքացիների
միավորումը» մեկնարկել է երկու տարի տևողությամբ ծրագիր, որը նպատակ ունի հետաքրքրություն առաջացնել
Հայաստանում վոչդոգ լրագրության նկատմամբ և դրանով բարձրացնել հանրային վերահսկողությունը կառավարման
մարմինների նկատմամբ: «Վոչդոգ լրագրության խթանումը Հայաստանում» ծրագրի հիմնական շահառուներն են
լրագրողները, ուսանողները և ակտիվ քաղաքացիները:
Ծրագրի շրջանակում մշակվել է առցանց դասընթաց՝ բաղկացած 12 տեսադասերից և յուրաքանչյուրին կից
հարցաշարից: Հետաքննական լրագրության առանցքային գործիքներին և հմտություններին ծանոթացնող թեմաները
կազմվել են ոլորտում փորձառու 9 հայ և 3 միջազգային փորձագետների կողմից, այնուհետև դրանք անիմացվել են և
վերածվել տեսանյութերի՝ դասընթացն առավել ինտերակտիվ դարձնելու համար:
Դասընթացի համար մշակվել է առանձին կայք (course.uic.am), որը պաշտոնապես գործարկվել է 2018 թ. դեկտեմբերի
վերջին: Նախատեսվում է, որ կայքում գրանցված և առցանց դասընթացն անցած 150 լրագրողների հնարավորություն
կտրվի մասնակցել դեմ առ դեմ թրեյնինգների՝ ավելի խորացնելու առցանց դասընթացից ստացված գիտելիքները
գործնականում, իսկ նրանցից 8-ը կարող են ստանալ ենթադրամաշնորհներ՝ իրենց հետաքննական նախագծերի
իրականացման համար:

Նախատեսվում է, որ ծրագիրը կնպաստի Հայաստանում հետաքննական հոդվածների ավելացմանը, լրագրողների
կողմից հետաքննությունների կարևորմանը և հետևապես՝ հանրային վերահսկողության բարձրացմանը:

Արտաքին քաղաքականություն և լուսաբանում
2018 թվականի ընթացքում կայացան արդեն ավանդական
դարձած «Արտաքին քաղաքականություն և լուսաբանում
խորագրով»

սեմինարները։

Գարնանը

կայացավ

«ՀՀ-ԵՄ

համաձայնագիր. ստորագրումից դեպի իմպլեմենտացիա»
խորագրով սեմինար-քննարկումը, որին ներկա էին արտաքին
քաղաքական գործընթացները լուսաբանող 23 լրագրող
առաջատար լրատվամիջոցներից։ Սեմինար-քննարկմանը offthe-record ֆորմատով ելույթ ունեցան և մասնակիցների
հարցերին պատասխանեցին Արտակարգ և լիազոր դեսպան,
Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության
ղեկավար Ն․Գ․ Պյոտր Անտոնի Սվիտալսկին, Հայաստանի
գործատուների հանրապետական միության նախագահ
Գագիկ Մակարյանը, փորձագետ Դավիթ Խաչատրյանը, Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի
ծրագրերի

ղեկավար

Վարուժան

Հոկտանյանը

և

ոլորտի

առաջատար այլ փորձագետներ։
Աշնանը կայացած սեմինար-քննարկմանը ելույթով հանդես
եկան և լրագրողներին հետաքրքրող հարցերին անդրադարձան
ՀՀ
արտգործնախարարի
պաշտոնակատար
Մնացականյանը, ՀՀ-ում ԵՄ պատվիրակության

Զոհրաբ
ղեկավար

Պյոտոր Սվիտալսկին, ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատարի
խոսնակ Արման Եղոյանը, Միջազգային և անվտանգության
հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր Ստյոպա
Սաֆարյանը և միջազգային հարցերով փորձագետ, պետական
գործիչ

Հովհաննես

լրատվամիջոցների

Իգիթյանը:
23

Հայաստանյան

ներկայացուցիչներ

տարբեր

միջոցառման

ընթացքում հնարավորություն ստացան off-the-record ռեժիմում անմիջական քննարկումներ ծավալել պաշտոնատար և
ոլորտում մասնագիտացված անձանց հետ և ծանոթանալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության լուսաբանման
կարևոր մանրամասների:
Այս սեմինար-քննարկումները նպատակ ունեն բարձրացնել լրագրողների մասնագիտական հմտություններն
արտաքին քաղաքականության լուսաբանման ոլորտում։ Միջոցառմանը զեկույցով հանդես են գալիս Հայաստանում
ներկայացված օտարերկրյա դեսպաններ, ոլորտի պատասխանատու պաշտոնատար անձինք և ոլորտի առաջատար
փորձագետներ։

Դրոնալիզմի դպրոց
«Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը» Պրահայի քաղաքացիական հասարակության կենտրոնի հետ համատեղ
անցկացրեց դրոնալիզմի ամենամյա միջազգային դասընթաց լրագրողների, բլոգերների և քաղաքացիական
ակտիվիստների համար: Դրոնալիզմի միջազգային դպրոցի ծրագիրը բաղկացած էր գործնական և տեսական
մասերից, որոնք հնարավորություն են տալիս մասնակիցներին զարգացնել հիմնական հմտությունները և մի քանի
օրվա ընթացքում ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ դրոնով ինքնուրույն աշխատելու համար։
Դպրոցի

ընթացքում

տեխնիկական
իրավական

մասնակիցները

կառուցվածքին,

ռիսկերին

և

դրոնի

ծանոթացան

հիմնական

դրոնի

ֆիզիկական

օգտագործման

և

կանոններին։

Մասնակիցները սովորեցին հիմնական օդային մանևրները և
կատարեցին առաջին թռիչքները մենթորների ուղղորդմամբ,
այնուհետև

դրոնի

օգնությամբ

նկարեցին

պատմություններ Երևանում և դրա շրջակայքում։

կարճ

թեմատիկ

Ընտրողների կրթում
«Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը»՝ Գերմանական Մարշալ ֆոնդի սևծովյան հիմնադրամի աջակցությամբ
իրականացված ծրագրի շրջանակներում պատրաստվել է ընտրությունների մասին իրազեկող և կրթող 8 հոլովակ,
ինչպես Երևանի ավագանու, այնպես էլ Ազգային ժողովի ընտրությունների օրերին: Հոլովակները հեռարձակվել են
տեղական, մարզային և համապետական հեռուստաալիքներով, ինչպես նաև «Իրազեկ քաղաքացիների միավորման»
Youtube-ի ալիքում և տարածվել սոցիալական ցանցերում: Հոլովակներով բարձրացվել է թե՛ ընտրողների
իմացությունը և թե՛ նվազեցվել են ընտրական կոռուպցիայի ռիսկերը:

Մասնակցությունը ընտրական ռեֆորմին
«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» ՀԿ-ն ակտիվ մասնակցություն է ունեցել 2018 թ․ Հայաստանում ընտրական
ռեֆորմների մշակման գործընթացում։ Մասնավորապես, մայիս և հոնիս ամիսներին կազմակերպությունում մշակվել
է ընտրական բարեփոխումների շրջանակում քննարկման ենթակա հարցերի ցանկը։ 2018 թ․ հունիսի 17-ից ստեղծվել է
վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների հանձնաժողովը, որի քարտուղար էր
նշանակվել ԻՔՄ ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը (նախագահ՝ առաջին փոխվարչապետ Արարատ
Միրզոյանը)։
Հանձնաժողովը, մասնագիտական քննարկումներից բացի, կազմակերպել է լայն հանրային քննարկումներ, որոնց
մասնակցություն են ունեցել խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժեր, հասարակական
կազմակերպություններ,
ներկայացուցիչներ,

դիտորդական
տարբեր

առաքելություն

թիրախային

խմբերի

իրականացնող

կազմակերպություններ,

իրավունքների

պաշտպանությամբ

ԶԼՄ

զբաղվող

կազմակերպություններ։ Բոլոր՝ թվով 12, հանրային քննարկումները վարել է Դանիել Իոաննիսյանը:
Ընտրական

օրենսդրության

փոփոխությունների

հանձնաժողովը

ներկայացրել

է

Ընտրական

օրենսգիրք

սահմանադրական օրենքում, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում և Քրեական օրենսգրքում

փոփոխությունների նախագծերը։ 2018 թվականի սեպտեմբերին Ազգային ժողովն ընդունեց Վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխությունները և Քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների
նախագծերը, ինչով էապես նվազեցվեց ընտրական իրավախախտումների վտանգը, խստացվեցին ընտրական
հանցագործությունների համար պատիժները, ինչպես նաև նոր հնարավորություններ բացվեցին դիտորդական
հասարակական կազմակերպությունների համար։
Ընտրական
փոփոխությունների նախագիծը, սակայն, խորհրդարանը չընդունեց։

օրենսգիրք

սահմանադրական

օրենքում

Ընտրությունների դիտորդություն
«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» խորհրդատվական ՀԿ-ն 2018 թ.
ընթացքում
«Անկախ
դիտորդ»
դիտորդական
առաքելության
շրջանակներում
իրականացրել
է
ընտրական
գործընթացների
դիտարկում: Մասնավորապես, դիտարկվել են.
• Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրությունները
Սեպտեմբերի 23-ին՝ քվեարկության օրվա ամբողջ ընթացքում, «Անկախ
դիտորդը» դիտարկել է 95 տեղամաս: Առաքելության շրջանակներում
Ձայների

ամփոփումը

դիտարկվել

է

ներառվել է 230 դիտորդ և 10 իրավաբան, գործել է 17 շրջիկ խումբ:
105 տեղամասերում: Դիտարկվել են նաև 10 Ընտրատարածքային

հանձնաժողովների աշխատանքները:
Բացի այդ, քարոզարշավի ողջ ընթացքում, ինչպես նաև լռության օրն ու քվեարկության օրը, մշտադիտարկման են
ենթարկվել 5 հեռուստաալիք և 5 առցանց լրատվամիջոց, ինչպես նաև Facebook սոցցանցը: Մշտադիտարկման
արդյունքում հրապարակվել են միջանկյալ և ամփոփ զեկույցներ:
• Հրազդանի քաղաքապետի արտահերթ ընտրություններ
Առաքելության շրջանակում ներառվել է 36 դիտորդ և երկու շրջիկ խումբ, որոնք քվեարկության օրվա ողջ ընթացքում
դիտարկել են 15 տեղամաս: Ձայների ամփոփումը դիտարկվել է 17 տեղամասերում: Դիտարկվել է նաև
Ընտրատարածքային հանձնաժողովի աշխատանքը:
• ՀՀ ԱԺ արտահերթ ընտրություններ
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում «Անկախ դիտորդի» շրջանակում երկարաժամկետ
դիտորդություն է իրականացրել 84 մարդ: Դիտորդական առաքելության մեջ ներառվել է 800 մարդ, գործել է 40 շրջիկ
խումբ: Ընտրությունների օրը դիտարկվել է 300 տեղամաս: Ձայների ամփոփումը դիտարկվել է 325 տեղամասերում:
Դիտարկվել են նաև 36 Ընտրատարածքային հանձնաժողովների աշխատանքները:
Նոյեմբերի 19-ից դեկտեմբերի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում մշտադիտարկման են ենթարկվել 6 հեռուստաալիք
և 5 առցանց լրատվամիջոց: Մշտադիտարկման արդյունքում հրապարակվել են միջանկյալ և ամփոփ զեկույցներ:

Փաստերի ստուգման լրագրության զարգացումը Հայաստանում
2018 թվականին Sut.am կայքը վերանվանվեց Fip.am՝ Փաստերի ստուգման
հարթակ։ Ձևափոխված կայքէջում հայտնվեցին նոր բաժիններ, ընդլայնվեց նաև
գործունեության շրջանակը։

2018 թվականին Փաստերի ստուգման հարթակի

կայքում հրապարակվել է 246 հոդված, յուրաքանչյուր հոդված միջինում ունեցել է
8500 դիտում։
2018 թ.-ին` հեղափոխությունից հետո, համացանցում կտրուկ ավելացան կեղծ
օգտատերերն ու ապատեղեկատվություն տարածող «սունկ կայքերը»։ Փաստերի
ստուգման հարթակը կեղծ օգտատերերին բացահայտելու, կայքերի կողմից
տարածվող ապատեղեկատվությունները հերքելու համար համալրեց իր թիմը։
Նախընտրական ու հետընտրական շրջանում Fip.am-ը սկսեց ուսումնասիրել ֆեյսբուքյան հաշիվները՝ հերքելով
դրանց կողմից տարածվող կեղծ լուրերը և մանիպուլյացիաները։ Թիմի անդամներից մեկին հաջողվեց նաև հայտնվել
ֆեյքերի խմբերից մեկում՝ դրա շնորհիվ բացահայտելով, որ ընտրություններին նախորդող քարոզարշավի ժամանակ
կուսակցություններից մեկն օգտագործել է ֆեյքերի մի ամբողջ բանակ և համակարգված աշխատանքով քարոզչություն
իրականացրել կուսակցության օգտին։
Այս ամենին զուգահեռ, Fip.am-ը շարունակել է իրականացնել փաստերի ստուգման իր գործառույթը՝ վեր հանելով
կեղծ տեղեկատվությունը, պաշտոնյաների ունեցվածքների վերաբերյալ կեղծ հայտարարագրերը, ներկայացնելով
նախկին պաշտոնյաների բիզնեսների վերաբերյալ կատարած հետաքննությունները։ Fip.am-ի հրապարակումների
հիման վրա իրավապահ մարմինների կողմից հարուցվել են քրեական գործեր, պաշտոնյաների նկատմամբ կիրառվել
են

տարբեր

վարչական

տույժեր։ Փաստերի

ստուգման

հարթակի

հրապարակումներն

արտատպել

և

վերահրապարակել են տարբեր լրատվական կայքեր, պաշտոնյաները մեր հրապարակումների վերաբերյալ հանդես

են եկել պարզաբանումներով, իսկ փաստերի ստուգման թիմի անդամները մասնակցել են տարբեր հաղորդումների,
տվել մեկնաբանություններ լրատվական կայքերին՝ իրենց կատարած հետաքննությունների վերաբերյալ։

Հեղափոխության ժամանակ
2018 թվականի ապրիլ և մայիս ամիսներին «Իրազեկ քաղաքացիների միավորման» թիմն ակտիվորեն հետևել է
խաղաղ հավաքների նկատմամբ ոստիկանության գործողություններին, արձանագրել դրանց ժամանակ օրենքի և
հիմնարար իրավունքների խախտումները: Թիմի ներկայացուցիչները եղել են բոլոր հիմնական թեժ կետերում:
Հեղափոխության օրերին «Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը» այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ
միասին գործարկել է իրավապաշտպան թեժ գիծ և իրավական աջակցություն ցուցաբերել բերման ենթարկված խաղաղ
ցուցարարներին:

Ցույցերի մշտադիտարկում
«Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը» 2018 թվականի ընթացքում մշտադիտարկել է բոլոր կարևոր ցույցերը և
օդալուսանկարահանման միջոցով հաշվարկել դրանց մասնակիցների քանակը՝ հանրությանը դրանց մասին օբյեկտիվ
տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով:
Մենք հաշվարկել ենք թե՛ «Ելք» դաշինքի՝ թանկացումների դեմ ցույցերի, թե՛ մարտից մայիս ամիսներին «Մերժիր
Սերժին» և «Իմ քայլը» շարժումների ցույցերն ու ավտոերթերը, թե՛ հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած այլ բողոքի
ակցիաների

մասնակիցների

քանակը:

Նկարահանումների

ակտիվորեն տարածվում էին համացանցով:

ժամանակ

կատարվող

լուսանկարները

հաճախ

Հետապնդումներ
2018 թվականին «Իրազեկ քաղաքացիների միավորման» ներկայացուցիչների նկատմամբ արձանագրվել են
աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված ապօրինի ներգործության դեպքեր:
Մասնավորապես, փետրվարին Թեղուտի հանքի օդային նկարահանումների ժամանակ հանքի անվտանգության
ծառայությունը մեքենաներով հետապնդել է թիմի աշխատակիցներին՝ փորձելով վերցնել նկարահանված նյութերը:
Խնդիրը լուծվել է ոստիկանության միջամտությամբ:
Հեղափոխության օրերին ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով խոցվել է կազմակերպության անօդաչու թռչող
սարքը, ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ծեծի է ենթարկվել թիմի անդամ Տիրայր Մուրադյանը, որը մեկ այլ
միջադեպի ժամանակ նաև բերման է ենթարկվել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից: Հեղափոխությունից
հետո ոստիկանության այս աշխատակիցների նկատմամբ իրականացվել է քրեական հետապնդում:
Իսկ ահա հոկտեմբերին Հրազդանում կայացած տեղական ընտրությունների ժամանակ վարչական ռեսուրսի
չարաշահման հետաքննության արդյունքում քրեական գործ է հարուցվել թիմի անդամ Ռաֆայել Աֆրիկյանի
նկատմամբ: Կարճ ժամանակ անց քրեական գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով:

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
Եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն

2018 թ․ ֆինանսական միջոցները՝ ըստ դոնորների
1

Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամ, Վաշինգտոն

2

Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան, Երևան

3

Եվրոպական հանձնաժողով, Բրյուսել

4

Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամ, Բրյուսել

5

Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանություն, Երևան

6

ՄԱԿ-ի ժողովրդավարության հիմնադրամ, Նյու-Յորք

7

Տարածաշրջանային համագործակցության սեւծովյան հիմնադրամ, Բուխարեստ

8

Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան, Երևան

9

Պրահայի քաղաքացիական հասարակության կենտրոն, Պրահա

10

Ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամ, Բրյուսել
Ընդամենը

USD
Բալանս
Եկամուտ
Բալանս
Եկամուտ
Բալանս
Եկամուտ
Բալանս
Եկամուտ
Բալանս
Եկամուտ
Բալանս
Եկամուտ
Բալանս
Եկամուտ
Բալանս
Եկամուտ
Բալանս
Եկամուտ
Բալանս
Եկամուտ

11156.41
60129.00
2597.59
107188.75
40511.62
40331.57
4891.43
1231.26
0.00
13350.00
0.00
27960.00
0.00
50000.00
0.00
37534.00
193.57
21349.02
0.00
16244.42
434668.63

2018թ․ ծախսերը՝ ըստ իրականացված ծրագրերի

USD

1

Արտաքին քաղաքականության շուրջ հանրային քննարկումներ

Ծախսեր

58467.02

2

Հայաստանում պրոպագանդայի և ապատեղեկատվության օբյեկտիվ ընկալման
ձևավորում և դրանց ազդեցության նվազեցում

Ծախսեր

92095.12

3

Դրական փոփոխություն քաղաքացիական հասարակության հզորացման միջոցով

Ծախսեր

38327.30

4

Քաղաքացիների իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության
բարձրացում

Ծախսեր

6122.69

5

Պայքար կոռուպցիայի դեմ քաղաքացիների իրազեկվածությունը բարձրացնելու
միջոցով

Ծախսեր

8561.72

6

Watchdog լրագրության խթանումը Հայաստանում

Ծախսեր

22494.94

7

Խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ քաղաքացիների
իրազեկվածության բարձրացում և բարեփոխումների շուրջ հանրային
քննարկումների խթանում

Ծախսեր

25880.67

8

Տեղեկատվական միջավայրի պաշտպանությունը մանիպուլյացիայից և
ապատեղեկատվությունից արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների
ժամանակ

Ծախսեր

39178.10

9

Փաստերի ստուգման լրագրության զարգացումը Հայաստանում
Պրակտիկայի կազմակերպում
Դրոնալիզմի դպրոց

Ծախսեր

19196.21

10

Մեդիա մոնիտորինգ 2018թ․ Երևանու ավագանու ընտրությունների ընթացքում

Ծախսեր

16244.42

Ընդամենը

326568․18

