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Місія: Створення умов для розвитку та самореалізації уразливих до ВІЛ жінок та їх близьких, через
об’єднання жіночих ініціатив, підтримку лідерства та зміну суспільної думки.
Метою діяльності Організації є: здійснення благодійної діяльності, спрямованої на збільшення
доступу жінок до якісних послуг з профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, що
мають соціальне значення; догляду та лікування ВІЛ-інфекції; залучення жінок до заходів з
подолання епідемії ВІЛ в Україні; залучення жінок, яких торкнулася епідемія ВІЛ, до всіх аспектів
громадського життя з метою гарантування дотримання гендерної рівності в заходах у відповідь на
епідемію ВІЛ в Україні.
1. Загальні положення.
1.1. Учасниками Організації можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства,
які досягли 18 років, визнають мету, завдання та Статут Організації, сприяють їх реалізації та
виконанню.
1.2. Учасники Організації приймаються Загальними зборами на основі їх заяв та цього Положення
про членство.
1.3. Кожен учасник Організації має право вступати й виходити з неї за власним бажанням шляхом
подання відповідної заяви установленого зразка у електронному та/або письмовому вигляді.
Поточний облік учасників в організації здійснюється Секретаріатом Організації.
2. Можливості участі у Організації.
2.1. Організація відкрита до участі у її діяльності. Учасники Організації можуть бути дійсними або
асоційованими.
2.2. Асоційовані учасники Організації можуть приймати участь в Загальних зборах, але не мають
права голосу на Загальних зборах.
2.3. Дійсні учасники мають право голосувати на Загальних зборах.
3. Умови та порядок прийому в учасники Організації, права та обов’язки учасників.
3.1. Права дійсного учасника Організації:
3.1.1. Має право голосу на Загальних зборах організації.

3.1.2. Має право отримувати всебiчну підтримку від Організації на реалізацію цілей
Організації.
3.1.3. Має право звертатись до органів управління Організації із запитами і пропозиціями
щодо статутної діяльності Організації.
3.1.4. Подає пропозиції по удосконаленню роботи Організації.
3.1.5. Бере участь у стратегічному плануванні Організації, моніторингу роботи Організації.
3.1.6. Отримує інформацію про роботу Організації, в тому числі протоколи засідань Загальних
зборів.
3.1.7. Має право отримувати підтримку для участі у національних та міжнародних заходах (за
наявності ресурсів).
3.2. Обов’язки дійсного учасника:
3.2.1. дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Організації.
3.2.2. виконувати рішення, прийняті органами управління Організації, а також виконувати
обов’язки, покладені відповідно до розподілу та доручення органів управління
Організації;
3.2.3. утримуватись від діяльності, що може завдати шкоди Організації;
3.2.4. дотримуватись морально-етичних принципів Організації, прийнятих за рішенням
Правління Організації, не вести діяльності, що суперечить принципам;
3.2.5. виступаючи від імені Організації та висловлюючи свої особисті думки та міркування, що
розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено Загальними зборами
та Правлінням Організації, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є
особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Організації;
3.2.6. Брати участь у заходах, що стосуються інтересів Організації.
3.2.7. Залучати нових асоційованих учасників до Організації.
3.2.8. Брати участь у Загальних Зборах учасників Організації.
3.3. Прийняття у дійсні учасники:
3.3.1. Обрання дійсних учасників відбувається з числа асоційованих учасників, за умови
терміну асоційованої участі кандидата у Організації не менше року.
3.3.2. Прийняття в дійсні учасники Організації здійснюється на підставі поданої Голові
Правління письмової заяви асоційованого учасника з зазначенням у заяві:
- мотивів вступу у дійсні учасники,
- опису досягнень на благо Організації кандидата як асоційованого учасника,
- бачення діяльності кандидата у Організації на наступний рік.
3.3.3. Заява розглядається на Загальних зборах учасників Організації. Рішення про прийняття в дійсні
учасники приймається на Загальних зборах.

3.4. Права асоційованого учасника:
3.4.1. Має право приймати участь у заходах Організації.
3.4.2. Звертатись до статутних органів Організації із запитами і пропозиціями щодо статутної
діяльності Організації.
3.4.3. Доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до
статутних мети і завдань Організації.
3.4.4. Отримувати інформацію про діяльність Організації через офіційну розсилку та інші
джерела.
3.4.5. Подавати документи та бути обраним до дійсних учасників.
3.5. Обов’язки асоційованого учасника:
3.5.1. дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Організації;
3.5.2. виконувати рішення, прийняті органами управління Організації, а також виконувати
обов’язки, покладені відповідно до розподілу та доручення органів управління
Організації;
3.5.3. утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Організації;
3.5.4. дотримуватись морально-етичних принципів Організації, прийнятих за рішенням
Правління Організації, не вести діяльності, що суперечить принципам;
3.6. Прийняття у асоційовані учасники:
3.6.1. Прийняття в асоційовані учасники Організації відбувається на підставі поданої Голові
Правління письмової заяви або заповненої онлайн-анкети https://goo.gl/zlwIXT для її
подальшого розгляду членами Правління Організації. Рішення про прийняття
асоційованих учасників Організації приймається Правлінням Організації.
3.6.2. Після затвердження Правлінням організації рішення про прийняття асоційованого
учасника до організації такий учасник отримує сповіщення на свою електронну пошту
протягом 3 днів від дати проведення засідання Правління, і вноситься до листа офіційної
розсилки Організації.
4. Умови виключення з учасників Організації:
4.1. Дійсний учасник може бути виключений з Організації у наступних випадках:
4.1.1. Дійсний учасник не виконує обов’язки, зазначені у даному Положенні, протягом року (за
рішенням Правління питання виноситься на Загальні збори).
4.1.2. Порушення положень Статуту чи внутрішніх політик Організації.
4.1.3. Вчинки чи діяння, які Правління визнає несумісними з метою та завданнями Організації,
які компрометують Організацію, завдали їй матеріальну шкоду чи шкоду репутації
Організації
4.1.4. За власним бажанням.

4.1.5. У випадку смерті.
Процедура оцінки активності дійсних учасників.
Правління Організації щорічно проводить аналіз активності дійсних учасників у діяльності
Організації. За результатами виносить пропозиції на засідання Загальних зборів щодо
виключення неактивних осіб з дійсних учасників і прийняття у асоційовані учасники. Загальні
збори приймають рішення по кожній кандидатурі окремо.
4.2. Асоційований учасник може бути виключений з Організації:
4.2.1. За власним бажанням (подає письмову заяву чи онлайн-заяву на ім’я Голови правління).
4.2.2. У випадку, коли вчинки чи діяння компрометують Організацію, завдали їй матеріальну
шкоду або шкоду репутації Організації.
4.2.3. Порушення положень Статуту чи внутрішніх політик Організації.
4.2.4. У випадку смерті.
Рішення про виключення асоційованого учасника приймає Правління Організації.
5. Конфліктні ситуації:
Конфліктні ситуації, що виникли у ході подання кандидатури на участь у Організації чи у процесі
роботи учасників Організації, розглядаються Правлінням з подальшими рекомендаціями. Якщо
проблема не вирішується на рівні Правління – питання виноситься на рівень Засідання загальних

