5.Послуги, які надає організація.
Основні сектори, де працює організація та клієнти.
Уточнення:
1) Безоплатні послуги для бенефіціарів Організація здійснює лише за наявності необхідних ресурсів
на період часу звернення до неї (кадрового, матеріального та іншого ресурсу);
2) Організація має право надавати платні послуги або частково платні відповідно до норм
законодавства України та п.2.4.18 Статуту.
1. надання безоплатної допомоги різним верствам населення, у першу чергу незахищеним верствам:
правову, медичну, психологічну, гуманітарну допомогу, допомогу в працевлаштуванні тощо;
2.надання безоплатної допомоги юридичним особам (консультативної, правової, бухгалтерської,
матеріально – технічної тощо) в частині виконання Організацією статутних напрямів (цілей);
3.представництво інтересів фізичних або юридичних осіб в частині виконання Організацією
статутних напрямів (цілей);
4.організація та проведення просвітницької або навчальної діяльності; інформаційних, виставкових,
культурно - масових та/або просвітницьких заходів, які можуть бути включати виїзди груп в іншу
місцевість/міста або закордон («зелений туризм» тощо): проводити конференції, фестивалі, семінари,
конгреси, круглі столи, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні)
курси, школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи;
5.надання можливості особам на базі Організації (або за сприянням Організації) проводити
дослідницькі роботи (технічні, біохімічні тощо), займатись розвитком здібностей (малювання,
вироблення декоративних речей, прикрас тощо);
6.звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами
(клопотаннями), скаргами;
7.видавати бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, листівок, книг, методичних посібників і
науково-практичних коментарів з правових та психологічних питань;
8.збирати, обробляти та поширення інформації, у тому числі науково-теоретичного та прикладного
характеру, щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку України, зокрема, напрямів та
перспектив демократизації різних сфер життя;
9.брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативноправових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і
стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного
життя;
10.координувати активістів, громадських і державних організацій, які допомагають різним верствам
населення: правова, медична, психологічна, гуманітарна допомога, допомога у працевлаштуванні
тощо.
Основні сектори, де працює організація та клієнти:
1.сприяння реалізації та захисту прав людини в Україні, у першу чергу захист прав, свобод та
інтересів незахищених верств населення; вирішення проблеми дискримінації в суспільстві, в тому
числі проблеми гендерної нерівності;
2. допомога громадянам, в першу чергу молоді, в організації дозвілля, зайнятості в вільний час,
професійній орієнтації, працевлаштуванні, розвитку здібностей; створенню сприятливих умов для
залучення молодих спеціалістів для роботи в сільській місцевості України, проведення національних
обмінів;
3.захист та реалізація виборчих прав різних верств населення;
4. підтримка загальнодержавного антикорупційного процесу; процесу національного реформування у
сфері медицини; у сфері децентралізації і місцевого самоврядування;
5.сприяння захисту навколишнього середовища, захисту тварин; сільського господарства і створення
привабливих умов проживання в сільській місцевості України.

