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32 layihənin dəstəklənməsi;
38 TV proqramı, 420 veb sayt məlumatının,
video klip və internet-TV reklamlarının təsis
edilməsi;
3 yeni veb sayt və 1 mobil
tədbiqinin yaradılması;
2 veb saytın təkmilləşdirilməsi;
27 regionda 7400-dən çox insanın iştirakı ilə
261-dən çox dəyirmi masa müzakirələri,
konfrans, təlim keçirilməsi;
Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki, Ağdam və Bərdə
regionlarında insan hüquqları, mülki hüquq,
ailə hüququ, vərəsəlik hüququ, ünvanlı sosial
yardım, əmək hüququ, evlilik müqaviləsi,
aliment, mülkiyyət hüququ və s. sahələrdə
1800-dən çox vətəndaşa hüquqi yardım
göstərilməsi;
25,900-dan çox kütləvi informasiya vasitələri
(broşür, kitabça, buklet və kitab) yayılması;

İnsan hüquqları haqqında fərqindəliliyi
onlayn təbliğ edən Virtual İnsan Hüquqları
Məktəbinin yaradılması;
Bu məktəbin 2898 insana xidmət etməsi; 
Açıq Hökumət Tərəfdaşlığının (ADT)
tərəfdaşlıq təşəbbüsləri, gender bərabərliyi,
ictimai iştirakçılıq vasitələri və dövlət
satınalmaları üzrə layihələr hazırlamaq üçün
29 jurnalist tərəfindən yazılmış istintaq
məqalələrinin dərc olunması; 
Qeyri-hökumət təşkilatlarının idarə
edilməsində Gender
Standartlarının və Gender Kit (7
istiqamətdə) hazırlanması və təqdim
edilməsi;  
Mingəçevir, Bərdə, Ağdam, Göygöl, Yevlax,
Ağdaş, İmişli, Tərtər və Ağcabədi
rayonlarında kommunikasiya
kampaniyasından sonra, Telekommunikasiya
Nazirliyinin yeni şəxsiyyət vəsiqəsi siyasətini
elektron hökumət sistemi ilə birləşdirməyə
razılaşması. 

Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu (AƏF) vətəndaş
cəmiyyəti sektorunun insan hüquqları,
demokratikləşmə və yaxşı idarəetmə məsələləri
ətrafında Azərbaycan hökumətinin ictimai
nəzarətini və iştirakını yaxşılaşdırmaq üçün
səmərəli şəkildə müdafiə etmək bacarığını
gücləndirmək məqsədi ilə Niderlandiya
Krallığının Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanda
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının cəlb edilməsi
üçün olan Kiçik Qrant Proqramını dəstəklədi. 
Proqramın əsas prioritet istiqamətləri: (1)
məhkəmə sisteminin ədalətliliyi, şəffaflığı və
azadlığını təbliğ etmək; (2) xüsusilə qadınlar,
əlillər, məcburi köçkünlər, qaçqınlar və ya etnik,
dini və / və ya cinsi azlıqlara münasibətdə
qanuna əsasən bərabərliyi təmin etmək;
(3) ədalətli məhkəmə , əmlak, söz azadlığı,
sərbəst toplaşmaq azadlığı, məlumat azadlığı və
s. kimi konstitusion hüquq və azadlıqlar haqqında
ictimai məlumatlandırılmasını yaxşılaşdırmaq.
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