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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 покращення 

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 торкнулась 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. Учасницями Організації можуть бути громадянки України, іноземки, особи без громадянства, 

які досягли 18 років, визнають мету, завдання та Статут Організації, сприяють їх реалізації та 

виконанню.  

1.2. Учасниці Організації приймаються Загальними зборами на основі їх письмових заяв (у довільній 

формі) або онлайн-анкет, які розміщені на офіційному сайті Організації за посиланням 

http://www.pw.org.ua.  

1.3. Засобами зв’язку для цілей голосування є всі можливі засоби, що дозволяють фіксування 

відповідей у аудіо або відео-форматі, а саме: через платформи Zoom, Skype, месенджери – 

Viber, Telegram, месенджер ФБ.  

1.4. Заяви на вступ до Організації подаються учасницями протягом поточного року та розглядаються 

на щорічних Загальних зборах Організації. 

1.5. Кожна учасниця Організації має право вступати й виходити з неї за власним бажанням, шляхом 

подання відповідної письмової заяви на ім'я Голови правління у довільній формі у 

електронному та/або письмовому вигляді. Поточний облік учасниць в організації здійснюється 

Секретаріатом Організації. 

 

2. Можливості участі в Організації. 

2.1. Організація відкрита до участі в її діяльності. Учасниці Організації можуть бути дійсними або 

асоційованими. 

2.2. Асоційовані учасниці Організації можуть приймати участь в Загальних зборах, але не мають 

права голосу на Загальних зборах.  

2.3. Дійсні учасниці мають право голосувати на Загальних зборах.  

 

3. Умови та порядок прийому в учасниці Організації, права та обов’язки учасниць.  

http://www.pw.org.ua/


 
 

3.1. Прийняття в асоційовані учасниці:  

3.1.1. Прийняття в  асоційовані учасниці Організації відбувається на підставі поданої Голові 

Правління письмової заяви або онлайн-анкети для її подальшого розгляду членами 

Правління Організації. Рішення про прийняття асоційованих учасниць Організації 

приймається Правлінням Організації.   

3.1.2. Після затвердження рішення про прийняття асоційованої учасниці до організації така 

учасниця отримує сповіщення на свою електронну пошту протягом 3 (трьох) днів від дати 

проведення засідання Правління, і вноситься до офіційної розсилки Організації.  

3.1.3. На чергових Загальних зборах приймається рішення про погодження асоційованої учасниці. 

 

3.2. Права асоційованої учасниці:  

3.2.1. Має право приймати участь у заходах Організації.  

3.2.2. Звертатись до органів управління Організації із запитами і пропозиціями щодо статутної 

діяльності Організації. 

3.2.3. Доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних 

мети і завдань Організації. 

3.2.4. Отримувати інформацію про діяльність Організації через офіційну розсилку та інші 

джерела. 

3.2.5. Подавати документи та бути обраною до дійсних учасниць. 

 

3.3. Обов’язки асоційованої учасниці:  

3.3.1. Дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Організації. 

3.3.2. Виконувати рішення, прийняті органами управління Організації, а також виконувати 

обов’язки, покладені відповідно до розподілу та доручення органів управління Організації.  

3.3.3. Утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Організації. 

3.3.4. Дотримуватись морально-етичних принципів Організації, прийнятих за рішенням 

Правління Організації, не вести діяльності, що суперечить принципам, згідно Етичного 

кодексу Організації. 

 

3.4. Прийняття у дійсні учасниці:  

3.4.1. Обрання дійсних учасниць відбувається з числа асоційованих, за умови терміну 

асоційованої участі кандидатки в Організації не менше року. 

3.4.2. Прийняття в дійсні учасниці Організації здійснюється на підставі поданих на ім’я Голови      

Правління: 

- письмової заяви асоційованої учасниці (довільної форми); 

- мотиваційного листа на вступ у дійсні учасниці, з зазначенням опису досягнень на благо 

Організації кандидатки як асоційованої учасниці і бачення діяльності кандидатки в      

Організації на наступний рік; 

-  два рекомендаційні листи від дійсних учасниць. 

3.4.3. Заяви на вступ до Організації подаються учасницями протягом поточного року та 

розглядаються на щорічних Загальних зборах Організації. 

3.4.4. Рішення про прийняття в дійсні учасниці приймається на Загальних зборах шляхом 

відкритого голосування.  

 



 
 

3.5. Права дійсної учасниці  Організації: 

3.5.1. Має право голосу на Загальних зборах організації.  

3.5.2. Має право делегувати (передати) свій голос іншій дійсній учасниці Організації, у разі 

неможливості приймати участь в Загальних зборах Організації, про що повідомляє у 

письмовій формі Голову Правління (заява у довільній форми з підписом). 

3.5.3. Має право отримувати всебічну підтримку від Організації в реалізації цілей Організації.  

3.5.4. Має право звертатись до органів управління Організації із запитами і пропозиціями щодо 

статутної діяльності Організації. 

3.5.5. Подає пропозиції по удосконаленню роботи Організації.  

3.5.6. Бере участь у стратегічному плануванні Організації, моніторингу роботи Організації.  

3.5.7. Отримує інформацію про роботу Організації, в тому числі протоколи засідань Загальних 

зборів.  

3.5.8. Має право отримувати підтримку для участі у національних та міжнародних заходах (за 

наявності ресурсів).  

 

3.6. Обов’язки дійсної учасниці:  

3.6.1. Дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Організації, Положень та політик прийнятих 

Правлінням Організації.      

3.6.2. Виконувати рішення, прийняті органами управління Організації, а також виконувати 

обов’язки, покладені відповідно до розподілу та доручення органів управління Організації. 

3.6.3. Утримуватись від діяльності, що може завдати шкоди Організації. 

3.6.4. Дотримуватись морально-етичних принципів Організації, прийнятих за рішенням 

Правління Організації (відображених у Етичному кодексі Організації), не вести діяльності, 

що суперечить принципам.       

3.6.5. Виступати від імені Організації та нести інформаційний меседж, що співпадає  з 

Положенням, позиціями та рішеннями, які затверджені Загальними  зборами та 

Правлінням Організації. 

3.6.6. Виступаючи 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.  

3.6.7. Брати участь у Загальних зборах Організації. 

3.6.8. Брати участь у щорічних заходах Організації, а саме: Національний жіночий форум з питань 

ВІЛ/СНІДу, компанія “Насильству немає виправдання”, Міжнародний день жіночого 

здоров'я, тематичні флешмоби з обов'язковим висвітленням подій у соціальних мережах 

(зазначати теги Організації), на інформаційних майданчиках.                

3.6.9. Щоквартально ділитися новою інформацією, яка відповідає місії, цілям, завданням 

Організації з іншими учасницями через офіційну електронну розсилку. 

3.6.10. Поширювати інформацію, розміщену на офіційних ресурсах Організації, не рідше, ніж один 

раз на три місяці.   

3.6.11. Залучати нових асоційованих учасниць до Організації.  

3.6.12. Брати участь у Загальних Зборах учасниць Організації.       

 

4. Умови виключення з учасниць Організації:  



 
 

4.1. Асоційована учасниця може бути виключена з Організації: 

4.1.1. За власним бажанням (подає письмову заяву чи онлайн-заяву на ім’я Голови правління). 

4.1.2. У випадку, коли вчинки чи діяння компрометують Організацію, завдають матеріальної      

шкоди або шкоди репутації Організації. 

4.1.3. Порушення Статуту, положень, внутрішніх політик Організації та/або Етичного кодексу 

Організації.      

4.1.4. У випадку смерті. 

4.1.5. Рішення про виключення асоційованої учасниці приймає Правління Організації, та 

затверджується під час чергових Загальних зборів Організації. 

 

4.2. Дійсна учасниця може бути виключена з Організації в наступних випадках: 

4.2.1. Дійсна учасниця не виконує обов’язки, зазначені у даному Положенні (пп. 3.6.1 – 3.6.11), 

протягом року (за рішенням Правління питання виноситься на Загальні збори).   

4.2.2. Порушення Статуту, положень та внутрішніх політик Організації, Етичного кодексу 

Організації. 

4.2.3. Вчинки чи діяння, які Правління визнає несумісними з метою та завданнями Організації, які 

компрометують Організацію, завдають їй матеріальну шкоду чи шкоди репутації 

Організації.  

4.2.4. Наявного конфлікту інтересів, а саме: можливості впливати на інших учасниць, маючи 

керівну посаду в донорській організації.   

4.2.5. За власним бажанням. 

4.2.6. У випадку смерті.  

        Процедура оцінки активності дійсних учасниць та переводу до складу асоційованих.  

Правління Організації щорічно проводить аналіз виконання обов’язків дійсних учасниць у 

діяльності Організації. За результатами виносить пропозиції на засідання Загальних зборів щодо 

виключення неактивних осіб з дійсних учасниць і переведення їх до асоційованої участі. Загальні 

збори приймають рішення по кожній кандидатурі окремо.  

 

5. Вирішення конфліктів:  

Конфліктні ситуації, що виникли у ході подання кандидатури на участь в Організації чи в процесі 

роботи учасниць Організації, розглядаються Правлінням з наданням подальших рекомендацій 

сторонам конфлікту. Якщо проблема не вирішується на рівні Правління – питання виноситься на 

позачергові Загальні Збори учасниць Організації.  


