ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНІВ ТА АСОЦІЙОВАНИХ УЧАСНИКІВ МЕРЕЖІ
Дане Положення регулює питання членства та асоційованої участі у Всеукраїнській
благодійній організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (далі
«Мережа») та набирає чинності з моменту його затвердження Координаційною радою
Мережі.
Кожен Член та Асоційований учасник Мережі має право вступати й виходити з неї за
власним бажанням шляхом подання відповідної заяви установленого зразка у електронному
та/або письмовому вигляді.
Участь у діяльності Мережі здійснюється шляхом прийняття особою на себе прав та
обов’язків Члена Мережі або Асоційованого учасника Мережі.
1. Асоційовані учасники
Кожен громадянин України, іноземець, особа без громадянства, що досяг 18 років та
визнає мету, завдання та Статут Мережі, може стати Асоційованим учасником Мережі .
Асоційований учасник Мережі не є членом Мережі згідно положень Статуту Мережі, не
має права брати участь у діяльності органів управління Мережі та не має права голосу
на Загальних зборах Мережі.
Особа, яка бажає стати Асоційованим учасником Мережі, заповнює анкету та подає
заяву на ім'я Голови Координаційної ради Мережі про прийняття у Асоційовані
учасники Мережі. Анкета та заява подаються у електронному вигляді через веб-сайт
Мережі ЛЖВ або у письмовому вигляді. Реєстрація такої заяви уповноваженим
Координаційною радою є підставою для реєстрації такої особи Асоційованим учасником
Мережі.
Асоційовані учасники Мережі мають право:
брати участь у статутній діяльності Мережі;
користуватися послугами, інформацією і допомогою Мережі;
вільно припиняти участь в Мережі;
стати Членом Мережі.
Асоційовані учасники Мережі зобов'язані:
розділяти і підтримувати цілі і завдання Мережі ЛЖВ.
Асоційована участь в Мережі може бути припинена у наступних випадках:
- смерті фізичної особи-учасника Мережі;
- виключення з Асоційованих учасників Мережі у зв’язку з неодноразовим порушенням
Статуту Мережі та її Політик шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами
Мережі;
- добровільного припинення асоційованої участі, яке здійснюється шляхом подання
відповідної заяви на ім'я Голови Координаційної Ради у електронному та/або письмовому
вигляді. Дата подання такої заяви є датою припинення асоційованої участі.
2. Члени Мережі.
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Членами Мережі відповідно до Статуту можуть бути громадяни України, іноземні
громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років. Кожна дієздатна особа, яка є
Асоційованим учасником Мережі, має право стати Членом Мережі.
Діяльність, здійснення якої є підставою для надання Членства в Мережі:
1. Активна участь у діяльності Мережі або її Регіонального осередку/організації, в тому
числі, але не виключно:
• регулярна участь у заходах Мережі або її Регіонального осередку/організації
(протоколи, робочі плани, наявність прізвищ у графі «відповідальний»);
• надання клієнтам послуг у відповідному об’ємі та належної якості.
2.
•
•

Професійний та творчий розвиток, в тому числі, але не виключно:
виконання запланованих заходів;
упровадження діяльності за інноваційними напрямками.

Процедура прийняття нових Членів:
1. Особа, яка бажає стати Членом Мережі, складає письмову заяву щодо вступу у Члени
Організації
на ім‘я Голови Координаційної ради та подає її керівнику Регіонального
осередку/організації.
2. Керівник Регіонального осередку/організації ініціює та проводить збори Членів Мережі
у відповідному регіоні. Збори вважаються легітимними, якщо в них взяли участь не менше
2\3 Членів Мережі в регіоні. На зазначених зборах розглядається заява кандидата у Члени
Мережі та шляхом голосування приймається рекомендаційне рішення щодо прийняття
кандидата у члени Мережі. Результати голосування та аргументація щодо доцільності
прийняття кандидата в Члени Мережі фіксуються в протоколі.
3.Керівник Регіонального осередку/організації направляє копію протоколу загальних
зборів Членів Мережі в регіоні та заяву кандидата на вступ в Члени Мережі уповноваженій
Координаційною Радою особі.
5. Прийняття у Члени Мережі здійснюється шляхом постановлення відповідного рішення
Загальними зборами Мережі. Особа вважається Членом Мережі та отримує членський квиток
після прийняття відповідного рішення Загальними зборами Мережі.
Члени Мережі мають право:
брати участь у статутній діяльності Мережі;
брати участь у Загальних зборах Мережі та голосувати на них;
брати учать у діяльності органів управління Мережі відповідно до Статуту;
доручати Мережі представництво своїх інтересів стосовно статутних цілей її
діяльності;
звертатися до Мережі по захист особистих прав відповідно до статутних завдань
Мережі;
обирати та бути обраним до керівних органів Мережі;
користуватися послугами, інформацією і допомогою Мережі;
вільно перейти в Асоційовані учасники Мережі;
вільно припиняти членство в Мережі.
Члени Мережі зобов'язані:
додержуватися вимог Статуту Мережі та її Політик;
подавати необхідну для виконання статутних цілей інформацію;
виконувати доручення органів Управління Мережі;
пропагувати ідею, мету і діяльність Мережі;
брати участь у голосуванні особисто або через представника;
сплачувати членські внески;
повідомляти про зміну місця проживання Мережу протягом 10 (десяти) робочих днів.
Членство в Мережі може бути припинене у наступних випадках:
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- смерті фізичної особи-члена Мережі;
- добровільного переходу в Асоційовані учасники, яке здійснюється шляхом подання
відповідної заяви на ім'я Голови Координаційної Ради у електронному та/або письмовому
вигляді
Керівнику
Регіонального
осередку\організації.
Керівник
Регіонального
осередку\організації направляє заяву уповноваженій Координаційною Радою особі.
Припинення членства та перехід в Асоційовані учасники здійснюється шляхом прийняття
відповідного рішення Загальними Зборами Мережі;
- виключення з членів Мережі у зв’язку з неодноразовим порушенням Статуту Мережі або
її Політик шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами Мережі;
- добровільного припинення членства, яке здійснюється шляхом подання відповідної заяви
на ім'я Голови Координаційної Ради у електронному та/або письмовому вигляді Керівнику
Регіонального осередку\організації. Керівник Регіонального осередку\організації направляє
заяву уповноваженій Координаційною Радою особі. Припинення членства здійснюється
шляхом прийняття відповідного рішення Загальними Зборами Мережі.
3. Примусове виключення з Членів та\або Асоційованих учасників Мережі.
Підставою для виключення з Асоційованих учасників Мережі є:
грубе та неодноразове порушення вимог Статуту Мережі та\або її Політик.
Підставами для виключення з Членів Мережі є:
грубе та неодноразове порушення вимог Статуту Мережі та її Політик,
пасивність, безвідповідальність Члену (Член не здійснює діяльності щодо поліпшення
якості життя ЛЖВ, не бере участі у запланованих заходах Мережі або її Регіональної
організації\осередку).
без поважних причин і без попередження Член не бере участь у більш ніж двох
поспіль Загальних зборах Членів Мережі у регіоні, де він проживає.
У випадку виникнення підозр про наявність обставин, які є підставою для примусового
виключення з Асоційованих учасників або Членів Мережі, щодо будь-якого Асоційованого
учасника або Члена Мережі, Керівник Регіонального осередку\організації скликає збори
Членів Мережі у відповідному регіоні, на яких розглядається питання про примусове
виключення. Збори вважаються легітимними, якщо в них взяли участь не менше 2\3 Членів
Мережі в регіоні. Рішення зазначених загальних зборів, а також детальне обґрунтування
підстав для примусового виключення Асоційованого учасника або Члена Мережі фіксуються
в протоколі. Протокол та відповідну заяву з обґрунтуванням підстав для припинення
Асоційованої участі або Членства
особи
в Мережі Керівник Регіонального
осередку\організації направляє Голові Координаційної ради Мережі. У разі якщо на Загальних
зборах поспіль два рази підряд без поважних причин не збирається кворум (2\3 Членів
Мережі в регіоні) керівник регіонального осередку\організації має право подати на ім‘я
Голови Координаційної ради Мережі заяву з обґрунтованою претензією та пропозицією щодо
виключення із Членів Мережі осіб, які не дотримуються своїх обов‘язків щодо прийняття
обов‘язкової участі у загальних зборах членів Мережі в регіоні.
Голова Координаційної ради Мережі інформує Асоційованого учасника або Члена Мережі
щодо поданої стосовно нього заяви та висунутих претензій.
Розгляд відповідної заяви здійснюється на засіданні Координаційної ради. За бажанням у
цьому засіданні бере участь Асоційований учасник або Член Мережі, щодо якого приймається
рішення, та
інші особи, які побажали прийняти участь у засіданні. У разі якщо
Координаційна рада встановлює факт наявності підстав для виключення особи з
Асоційованих учасників або Членів Мережі, то Координаційна рада виносить це питання на
порядок денний наступних Загальних зборів Організації. В разі, якщо факт порушення не
підтверджений членство або асоційована участь особи в Мережі не припиняється. Рішення
про виключення з Асоційованих учасників або Членів Мережі приймається на Загальних
зборах Мережі.
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4. Порядок приведення у відповідність членства та асоційованої участі в
Мережі.
1. Протягом двох місяців з дати прийняття цього Положення особи, які набули статусу
Членів Мережі до дати прийняття цього Положення, мають прийняти рішення щодо
форми своєї участі у діяльності Мережі, а саме - як Член Мережі або як Асоційований
учасник Мережі. У разі прийняття рішення про бажання стати Асоційованим учасником
Мережі така особа подає заяву Голові Координаційної Ради про перехід в Асоційовані
учасники.
2. Члени Мережі, які не подали заяви про своє бажання перейти у Асоційовані учасники
Мережі залишаються в статусі Член Мережі.

4

