


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Громадська організація «НАША ДОПОМОГА» (надалі «Організація») – є 

добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним за рішенням установчих зборів 

засновників відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання».  

1.2. Повне найменування Організації: 

українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАША ДОПОМОГА» 

російською мовою - «НАША ДОПОМОГА» 

англійською мовою - “NASHA DOPOMOGA” 

1.3. Скорочене найменування Організації: 

українською мовою - ГО «НАША ДОПОМОГА» 

російською мовою -  «НАША ДОПОМОГА» 

англійською мовою - “NASHA DOPOMOGA” 

1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є 

одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на 

засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності 

перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, 

відкритості та публічності. 

1.5. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним 

кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, 

Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності 

Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що 

приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх 

членів. 

1.6. Організаційно-правова форма – громадська організація. 

1.7. Організація проводить свою діяльність на території України. 

1.8. Організація створена на невизначений термін. 

1.9. Організація здійснює бухгалтерський облік та звітність у встановленому 

чинним законодавством порядку. 

 

2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ 

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її 

взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні 

партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, 

зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або 

особами без громадянства. 

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної 

реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм 

найменуванням та рахунки у банківських установах Організація може мати власну 

символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, інш.), яка підлягає реєстрації у 

встановленому законодавством порядку. 

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на 

використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою. 

2.4. Для досягнення своєї мети Організація у встановленому чинним 

законодавством порядку має право: 

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і 

немайнові права відповідно до законодавства. 

2.4.2. Від свого імені укладати правочини, набувати майнові та особисті 

немайнові права і нести обов’язки, необхідні для здійснення статутних напрямів 



Організації, бути позивачем та відповідачем в суді. Бути підрядником, провайдером 

соціальних послуг та послуг в сфері охорони здоров’я відповідно до цього Статуту.   

2.4.3. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх 

членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, 

правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, у громадських 

організаціях. 

2.4.4. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою 

мету (цілі). 

2.4.5. Ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати 

допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності. Об’єднуватись в спілки та інші 

об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних 

напрямків. На правах члена або спостерігача перебувати в міських, всеукраїнських, 

міжнародних об’єднаннях, асоціаціях. 

2.4.6. За допомогою механізму субгрантування здійснювати фінансову та іншу 

підтримку неприбуткових організації та громадян України, з метою надання можливості 

співпраці задля реалізації програмної діяльності та досягнення визначених статутних 

цілей. 

2.4.7. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; 

проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу. 

2.4.8. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації. 

2.4.9. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити 

конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, 

турніри, конкурси, виставки та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, 

із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого 

самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних. 

2.4.10. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить 

безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, 

грантів, доходів від проведення спеціальних заходів (благодійних акцій), членських 

внесків, та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень 

цього Статуту та законодавства України. 

2.4.11.Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, 

підприємницьку діяльність безпосередньо або через створенні в порядку, передбаченому 

законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті 

(цілям) Організації та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької 

діяльності громадським об'єднанням включаються до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

2.4.12. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно 

до законодавства України. 

2.4.13. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з 

пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами. 

2.4.14. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для 

реалізації своєї мети публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації. 

2.4.15. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні 

проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань 

державного і суспільного життя. 



2.4.16. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з 

громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери 

діяльності Організації. 

2.4.17. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян 

інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань 

діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України. 

2.4.18. Засновувати юридичні особи (товариства, підприємства), засновувати 

засоби масової інформації, необхідні для виконання статутних напрямів.  

2.4.19. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати 

програми. 

2.4.20. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські 

спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і 

взаємодопомогу, а також інші цивільно-правові правочини. 

2.4.21. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного 

користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для 

здійснення діяльності Організації. 

2.4.22. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах 

банків. 

2.4.23. Залучати субпідрядників (субвиконавців) для виконання статутних 

цілей громадської організації (в тому числі послуг в сфері громадського здоров’я), та/або 

бути субпідрядником (субвиконавцем) послуг (в тому числі послуг в сфері охорони 

здоров’я) з метою досягнення статутних цілей громадської організації. 

2.4.24. Безпосередньо чи через інших юридичних осіб (товариства, 

підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.  

2.4.25. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством 

України. 

2.4.26. Надавати різні види допомоги вразливим верствам населення, в тому 

числі вразливим до ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, венеричних захворювань, людям які живуть 

з ВІЛ/СНІД, туберкульозом, вірусними гепатитами, особам з інвалідністю, ветеранам, 

людям, які опинилися в кризових ситуаціях, дітям, підліткам, вимушеним переселенцям, 

людям похилого віку, сім’ям, як перебувають в складних життєвих обставинах, іншим 

особам, що потребують такої допомоги. 

2.4.27. З метою здійснення сприяння благодійної діяльності в установленому 

порядку самостійно вирішувати питання про надання благодійної, гуманітарної допомоги 

її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що вносяться спонсорами і 

меценатами на реалізацію благодійної програми, згідно з цільовими умовами цього 

пожертвування; 

2.4.28. Здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську 

експертизу проектів рішень. 

2.4.29. Створювати та реалізовувати різноманітні проекти, запроваджувати 

програми. 

2.4.30. Розвивати матеріально-технічну базу Організації. 

2.4.31. Мати інші права, передбачені чинним законодавством. 

2.5. Організація не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не 

відповідає за зобов’язаннями Організації. 

2.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй 

майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не 

відповідають за зобов'язаннями Організації. 

 

3.МЕТА(ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 



3.1. Сферами діяльності Організації  є:  

-    діяльність інших громадських організацій (КВЕД -2010, клас 94.99) 

-   охорона здоров'я, у тому числі у сфері профілактики та протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу. туберкульозу, інших інфекційних захворювань, лікування 

ВІЛ, ТБ, догляд та підтримка;  

- інша діяльність в сфері охорони здоров’я (діяльність з охорони здоров’я 

людини, яка здійснюється не лікарнями і не лікарями або стоматологами 

(КВЕД -2010, клас 86.90)); 

- опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;  

- соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання 

бідності;  

- освіта;  

- соціальний добробут різних верств населення, які потребують здійснення та 

захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів; також здійснення 

та захист прав і свобод, задоволення суспільних (економічних, соціальних, 

культурних, екологічних та інших) інтересів громадян та своїх членів, а 

також сприяння всебічному розвитку громадян і своїх членів шляхом 

організації та участі в соціальних, медичних,  наукових, культурних, 

освітніх, спортивних, духовно-моральних, благодійних заходах, розробки і 

реалізації проектів, тощо;  

- надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання (КВЕД -

2010, клас 88.99),  включає благодійну діяльність, таку як збирання коштів, 

або іншу допоміжну діяльність у сфері соціальної допомоги; 

- надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб 

похилого віку та інвалідів (КВЕД -2010, клас 88.10); 

- інші види соціальних послуг; 

- розвиток територіальних громад;  

- розширення участі громадян у суспільному житті громад; 

- підвищення ефективності надання державних послуг;  

- розвиток міжнародної співпраці України;  

- сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних 

програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в 

Україні. 

3.2. Цільові групи, на які розповсюджується діяльність Організації: 

3.2.1. Соціально вразливі верства населення, в широкому розумінні, - це 

представники вразливих/пригнічених, відокремлених, маргіналізованих або ізольованих 

верств населення, а саме: індивіди або соціальні групи, що мають більшу, ніж інші, 

ймовірність зазнати негативних впливів соціальних, екологічних факторів або дістати 

хвороби. Серед них можна виділити такі категорії: 

- ВІЛ-позитивні діти та дорослі, їхні родини; 

- люди, хворі на туберкульоз, вірусні гепатити, інші інфекційні хвороби; 

- люди, які вживають наркотики (ЛВН) та їх статеві партнери; 

- секс-працівники (СП) та їх партнери; 

- підлітки, які вживають наркотики (ПВН), підлітки, які живуть з ВІЛ та їх 

статеві партнери;  

- пацієнти, які розпочали замісну підтримуючу терапію; 



- залежні від алкоголю, наркотиків та їхні родини; 

- бездомні; 

- роми; 

- родини, в яких є проблеми дитячої занедбаності, сексуальних фізичних 

зловживань стосовно дитини або одного з партнерів; 

- подружні пари, які мають серйозні подружні конфлікти; 

- родини, в яких дитину виховує лише один із батьків та в яких мають місце 

серйозні конфлікти; 

- особи, які мають низькі доходи через безробіття, відсутність годувальника, 

фізичні вади, низький рівень професійної підготовки тощо; 

- особи, які порушили закон і були за це покарані; 

- вагітні дівчата-підлітки; 

- особи, які мають соматичні (тілесні) чи психічні захворювання або 

інвалідність; 

- іммігранти та меншини, що мають недостатні ресурси та можливості або ті, 

хто став жертвою расизму, сектизму або інших форм дискримінації; 

- особи із затримками розвитку (інваліди розвитку) та їхні родини; 

- особи похилого віку, які не можуть адекватно функціонувати; 

- мігранти та біженці, які мають недостатні необхідні ресурси; 

- діти, які мають проблеми, пов’язані з навчанням в школі, та їхні родини; 

- особи, які перебувають у стресовому стані, пов’язаному з травмуючими 

подіями (вихід на пенсію, смерть близької людини тощо), а також діти, які залишили 

сім’ю – бездомні; 

- біженці/пошукачі притулку;  

- безробітні; 

- вимушені переселенці; 

- ветерани. 

3.2.2. Представники професійних спільнот, які надають послуги представникам 

уразливих груп, які впливають на прийняття рішень на місцевому та регіональному рівні.  

3.2.3. Інші юридичні та фізичні особи України. 

3.3. Головною метою діяльності Організації є сприяння соціальному 

добробуту різних верств населення, які потребують здійснення та захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та 

інших інтересів. 

3.4. Цілі Організації: 

3.4.1. Сприяння і захист законних соціальних, економічних, національно-

культурних та інших прав, інтересів та свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб; 

3.4.2. Сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним та міжнародним 

програмам, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища людей; 

3.4.3. Розробка та реалізація проектів та програм, направлених на підтримання 

та розвиток статутних напрямів Організації; 

3.4.4. Фізичне та моральне оздоровлення нації, шляхом пропагування ідей 

здорового образу життя; 

3.4.5. Організація зборів, семінарів, змагань, конференцій, круглих столів для 

виконання цілей та напрямів громадської організації; 

3.4.6. Встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної діяльності з 

різними організаціями, підприємствами та установами; 

3.4.7. Сприяння соціальному добробуту різних верст населення, в тому числі 

тим, які потребують соціальної допомоги і захисту законних інтересів, пропаганди 
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здорового способу життя, профілактиці наркоманії, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних 

гепатитів й інших інфекційних захворювань, догляду та підтримки, матеріальної 

благодійної, гуманітарної допомоги; 

3.4.8. Сприяння в наданні соціальної, благодійної, гуманітарної допомоги для 

уразливої групи людей, в тому числі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, вразливим до ВІЛ 

групам населення, особам з інвалідністю, ветеранам, людям, які опинились в кризових 

ситуаціях, дітям, підліткам , вимушеним переселенцям, людям похилого віку та іншим 

особам, яким вона потрібна; 

3.4.9. Сприяння поліпшенню матеріального становища, сприяння соціальній 

адаптації і реабілітації уразливої групи людей, в тому числі людей, що живуть з 

ВІЛ/СНІД, вразливим до ВІЛ груп населення, людей з інвалідністю, ветеранів, людей, які 

опинились в кризових ситуаціях, дітей, підлітків, вимушених переселенців, людей 

похилого віку і інших осіб, які потребують піклування; 

3.4.10. Підвищення та посилення обґрунтованої профілактики, діагностики та 

ефективного лікування ВІЛ та туберкульозу; 

3.4.11. Поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для 

соціально вразливих верств населення; 

3.4.12. Забезпечення рівних та повних прав ключових груп, рівного доступу до 

послуг у сфері ВІЛ, збереження репродуктивного здоров’я цільових груп, . 

3.4.13. Сприяння організації різних видів робіт з людьми груп ризику; 

3.4.14. Сприяння впровадженню в життя розширеного спектру послуг для 

людей, в тому числі людей з уразливої групи до ВІЛ, людей, як живуть з ВІЛ/СНІДом, 

туберкульозом, вірусними гепатитами, людей з інвалідністю, ветеранів, людей, які 

опинились в кризових ситуаціях, дітей, підлітків, вимушених переселенців, людей 

похилого віку, сімей, як перебувають в складних життєвих обставинах; 

3.4.15. Сприяння розширенню доступу уразливої групи людей, в тому числі 

людей, які живуть з ВІЛ/СНІД до послуг лікування, догляду та підтримки, покращенню 

якості їх життя; 

3.4.16. Сприяння здійсненню соціально-реабілітаційних заходів щодо 

відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану різних верств 

населення, які потрапили в екстремальні ситуації; 

3.4.17. Сприяння підвищенню рівня інформованості уразливих верств 

населення та населення взагалі з питань алкогольної та наркотичної залежності, 

ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, пропаганди здорового способу життя, статевого виховання 

дітей та молоді, тощо; 

3.4.18. Побудова життєздатних і стійких систем охорони здоров’я; 

3.4.19. Підвищення та посилення обґрунтованої профілактики, діагностики та 

лікування ВІЛ, покращення виявлення випадків туберкульозу, досягнення своєчасного, 

якісного та орієнтованого на пацієнта лікування туберкульозу; забезпечення медичного та 

психосоціального супроводу пацієнтів , які розпочали ЗПТ.  

3.4.20. Розширення участі громадян у суспільному житті громад. Підвищення 

ефективності надання державних послуг. 

3.4.21. Пошук та застосування форм ефективної участі громадськості з питань, 

що пов’язані із захистом прав людини та основоположних свобод;  



3.4.22. Збір інформації про факти порушень прав людини та основоположних 

свобод і правову ситуацію в Україні крізь призму відповідності міжнародним 

зобов’язанням у сфері прав людини та основоположних свобод. 

3.4.23. Сприяння вільному і всебічному розвитку особистості. 

3.5. З метою виконання статутної мети (цілей) Організація у порядку, 

передбаченому чинним законодавством, може діяти в наступних напрямах:  

3.5.1. Здійснювати розробку проектів і програм, що спрямовані на захист прав 

та інтересів цільових груп Організації, інтеграцію відокремлених, маргіналізованих та 

ізольованих спільнот;  

3.5.2. Здійснювати самостійне і спільне з іншими особами та організаціями 

проведення презентацій, таборів, обмінів, конкурсів, конференцій, змагань, турнірів, 

лекторій, круглих столів, виставок, консультацій тощо, спрямованих на реалізацію мети 

Організації, передбаченої цим Статутом (в тому числі, з залученням представників 

громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, експертів з 

різних галузей суспільного життя);  

3.5.3. Здійснювати збирання, обробку та поширення інформації, у тому числі 

наукового та прикладного характеру; 

3.5.4. Сприяти членам та цільовим групам Організації у питаннях 

удосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації тощо;  

3.5.5. Здійснювати інформування громадськості щодо діяльності Організації 

через висвітлення у засобах масової інформації та інших джерелах;  

3.5.6. Здійснювати співпрацю з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування щодо питань, пов'язаних з реалізацією мети Організації, 

передбаченої цим Статутом;  

3.5.7. Здійснювати залучення на добровільних засадах матеріальних, 

фінансових та інтелектуальних ресурсів організацій, підприємств і фізичних осіб України 

та іноземних країн, міжнародних організацій для реалізації мети Організації, передбаченої 

цим Статутом;  

3.5.8. Здійснювати оздоровчу, просвітницьку та освітньо-методичну діяльність;  

3.5.9. Вступ у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на 

добровільній основі;  

3.5.10. Обмін інформацією, досвідом та спеціалістами з іноземними та 

міжнародними організаціями;  

3.5.11. Участь у порядку, визначеному законом, у здійсненні державної 

регуляторної політики;  

3.5.12. Здійснювати виконання державних замовлень у порядку, встановленому 

законом;  

3.5.13. Сприяти зниженню розповсюдження ВІЛ-інфекції, інфекцій, які 

передаються статевим шляхом, туберкульозу, вірусних гепатитів шляхом проведення 

різних профілактичних заходів, як спрямовані на збереження здоров’я та покращення 

якості життя; 

3.5.14. Здійснювати надання розширеного пакету послуг з профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІД, вірусних гепатитів, туберкульозу представникам уразливих до ВІЛ груп 

(споживачам ін’єкційних наркотиків, особам, залученим до секс бізнесу, дітям та 

підліткам, які опинились в кризових ситуаціях, яких торкнулася епідемія ВЛ/СНІД, 

безхатченкам, звільненим з місць позбавлення волі, ромам) та їх оточенню; 



3.5.15. Сприяти покращенню якості життя та забезпеченню прихильності й 

доступу до медичних послуг на всіх етапах лікування ВІЛ, туберкульозу, вірусних 

гепатитів людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, туберкульозом, вірусними гепатитами, шляхом 

надання комплексного пакету послуг з догляду та підтримки; 

3.5.16. Сприяти наданню комплексних профілактичних послуг на базі 

стаціонарних консультаційних пунктів, аутріч-маршрутів, мобільної амбулаторії, ЛПУ, 

тощо. 

3.5.17. Сприяти  пропагуванню здорового способу життя через впровадження 

профілактичних програм з наркоманії, вживання тютюну та алкоголю, ВІЛ/СНІДу, 

венеричних захворювань, туберкульозу, вірусних гепатитів й інших інфекційних 

захворювань, програм зі  статевого виховання молоді, сприяння підвищенню ролі родини, 

охорони репродуктивного здоров’я; 

3.5.18. Поліпшувати добробут вразливих верств населення шляхом залучення 

до праці, надання послуг, різноманітних форм активізації життєвої діяльності та інш.; 

3.5.19. Сприяти зниженню захворювання на ВІЛ-інфекцію, смертності від 

СНІДу; 

3.5.20. Сприяти покращенню якості життєвого рівня людей з уразливої групи 

до ВІЛ, людей, як живуть з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, вірусними гепатитами, людей з 

інвалідністю, ветеранів, людей, які опинилися в кризових ситуаціях, дітей, підлітків, 

вимушених переселенців, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах; 

3.5.21. Сприяти подоланню серед населення прояв стигматизації та 

дискримінації людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом; 

3.5.22. Брати участь у роботі, організації та проведенні різних благодійних 

заходів, організації добровільної взаємодопомоги між учасниками благодійного руху; 

3.5.23. Здійснювати поширення інформації, пропаганди своїх цілей та ідей, 

здійснення видавничої діяльності; 

3.5.24. Сприяти зміцненню і розширенню партнерства з урядовими, 

приватними неурядовими організаціями, які будуть впливати на розширення сектору 

послуг для інфікованих ВІЛ/СНІДом  уразливих до ВІЛ груп населення, людей з 

інвалідністю, ветеранів, людей, які опинились в кризових ситуаціях, дітей, підлітків, 

вимушених переселенців, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах; 

3.5.25. Сприяти організації волонтерського руху серед наркозалежних, осіб, 

залучених до проституції, інвалідів, ВІЛ-інфікованих для роботи за принципом «рівний-

рівному»; 

3.5.26. Здійснювати організацію стаціонарних, вуличних, мобільних, 

консультаційних пунктів обміну шприців; 

3.5.27. Сприяти розробленню та впровадженню багатосекторної стратегії 

зменшення шкідливих наслідків впливу епідемії на здоров’я населення, сприяння  

розширенню заходів щодо підтримки і догляду хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД для 

покращення життя людей, як живуть з ВІЛ/СНІДом; 

3.5.28. Сприяти створенню банка даних споживачів наркотиків, осіб, залучених 

до проституції, ВІЛ-інфікованих, людей з інвалідністю, вимушених переселенців, людей 

похилого віку, яким необхідна допомога; 

3.5.29. Сприяти реалізації реабілітаційних програм для споживачів наркотиків, 

людей з інвалідністю; 

3.5.30. Сприяти наданню допомоги в працевлаштуванні; 



3.5.31. Сприяти проведенню заходів, ярмарок, фестивалів, конкурсів, змагань 

тощо; 

3.5.32. Сприяти наданню медичної, психологічної, юридичної, соціальної т 

іншої допомоги цільовим групам, на які розповсюджується діяльність Організації; 

3.5.33. Здійснювати консультативну та інформаційну діяльність із залученням 

спеціалістів для проведення семінарів, «круглих столів», диспутів, презентацій; 

3.5.34. Брати участь у програмах міжнародних організацій, центрів тощо 

3.5.35. Брати участь у розробці та обговоренні законодавчих та інших 

нормативних актів з метою вдосконалення законодавства по створенню та рівню 

соціальних та економічних умов для споживачів наркотиків і ВІЛ-інфікованих; 

3.5.36. Здійснювати популяризацію Організації серед населення через місцеві 

засоби масової інформації; 

3.5.37. Здійснювати погодження постійних зв’язків, обмін досвідом зі 

спорідненими місцевими та міжнародними громадськими організаціями; 

3.5.38. При необхідності за дорученням членів, цільової групи Організації 

здійснювати захист їх прав у державних органах та у суді; 

3.5.39. Сприяти організації збору пожертвувань і внесків від фізичних та 

юридичних осіб, а також від міжнародних організацій; 

3.5.40. Сприяти в організації відпочину членів, цільової групи Організації, в 

організації подорожей та екскурсій; 

3.5.41. Сприяти в одержанні від органів державної влади і управління та 

органів місцевого самоврядування інформації, допомоги, необхідної для реалізації своїх 

цілей та напрямів; 

3.5.42. Сприяти різним видам робіт з людьми з інвалідністю; 

3.5.43. Сприяти захисту прав і жінок через збільшення соціальних, культурних 

та економічних можливостей жінок, сприяння жіночому та молодіжному лідерству, 

шляхом реалізації комплексних тренінгових програм з метою психологічної, правової 

орієнтації і юридичної грамотності, розвитку ділових, професійних і підприємницьких 

звичок; 

3.5.44. Сприяти створенню притулків, центрів для жінок, молоді і дітей, які 

опинилися у кризовій ситуації. Сприяти інтеграції дітей з різних соціальних, національних 

і вікових груп у суспільство. Сприяти організації дозвілля молоді; 

3.5.45. Сприяти проведенню соціологічних досліджень з метою вивчення 

потреб різноманітних верств населення України в різних галузях соціального, 

економічного, політичного, культурного життя; 

3.5.46. Сприяти впровадженню в життя громадян нових навчальних і 

інформаційних технологій, використовуючи засоби масової інформації, комп’ютерні 

технології, в тому числі системи Інтернет; 

3.5.47. Сприяти суспільному вихованню і поваги в суспільстві з 

багатонаціональною культурою; 

3.5.48. Сприяти роботі щодо захисту навколишнього середовища, участь в 

екологічних проектах; 

3.5.49. Сприяти розробці, організації та проведенню екологічних програм з 

прибирання, озеленення територій та інших суспільно корисних справ; 



3.5.50. Сприяти екологічній та культурній просвіті та поліпшенню 

інформованості громадськості щодо проблем суспільства, навколишнього середовища та 

інших існуючих екологічних, культурних проблем; 

3.5.51. Сприяти наданню матеріальної допомоги членам Організації; 

3.5.52. Сприяти наданню допомоги у покращенні побутових умов членів та 

цільових груп Організації; 

3.5.53. Здійснювати захист соціально-економічних, юридичних та інших прав 

своїх членів та цільових груп; 

3.5.54. Сприяти проведенню дослідження ефективності програм, що 

реалізуються Організацією, на регіональному рівні; 

3.5.55. Здійснювати будь-яку діяльність, якщо це не суперечить законодавству 

України та цьому Статуту. 

 


