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КЛЮЧОВИХ

СПІЛЬНОТ"

І Розділ. Загальні положення
Національна платформа ключових спільнот (далі – НПКС) – об’єднання лідерів
громадських організацій, активістів та активісток ключових спільнот, що створюється у
формі громадської організації буз статусу юридичної особи. На час створення Платформа
об’єднує такі спільноти: люди, які вживають наркотики (ЛЖН), секс-працівники (СП), ЛГБТ
та колишні ув’язнені. З часом потенційно до неї можуть бути включені представники інших
спільнот, що мають бажання приєднатись.
ІІ Розділ. Мета та завдання Національної платформи ключових спільнот
НПКС є незалежною основою та спільною інформаційною платформою для розробки
спільних позицій та інструментів для впливу на процес прийняття рішень на місцевому,
національному та міжнародному рівнях, а також для посилення потенціалу, обміну
інформацією та досвідом між представниками ключових спільнот.
НПКС ставить перед собою такі завдання:
1. Забезпечити участь спільнот у прийнятті рішень щодо реформи здоров’я,
ефективної відповіді на ВІЛ, ТБ та захисту прав.
2. Забезпечити доступ до послуг для уразливих груп, які орієнтовані на потреби
спільнот, реалізуються силами спільнот та фінансуються за рахунок
національного та місцевих бюджетів.
3. Проводити спільну адвокаційну діяльність, спрямовану на зменшення стигми,
антидискримінаційні зміни в законодавстві та захист прав людини.
ІІІ Розділ. Основні органи
1. Форум:
- Приймає рішення про стратегічні напрямки діяльності Платформи чи нові завдання;
- Приймає рішення про запрошення інших спільнот до приєднання до Платформи;
- Окреслює робочий план на кожен наступний рік;
- Заслуховує звіти Керівного Комітету та інформації Дорадчої групи;
- Оголошує вибори Керівного Комітету.
Форум збирається не рідше двох разів на рік на основі: квотного представництва від
спільнот – не менше 6 осіб від кожної (кількість осіб у квоті може бути більшої в разі
наявності фінансів); повного представництва Керівного Комітету (Розділ ІІІ, пункт 3) та
Дорадчої групи. В роботі форуму можуть брати участь як гості або залучені технічні
експерти представники державних та громадських організацій, агенцій ООН, донорських
організацій, агенцій з розвитку.
2. Керівний комітет НПКС

До керівного комітету на делегованій основі входить по два представники та один від
кожної із спільнот, що входять до складу НПКС. Кожна спільнота письмово розробляє
механізм делегування та голосування про членство у Керівному комітеті та надає опис
такого механізму Технічному секретареві для архівування разом із кандидатурами
представників.
Формування Керівного комітету відповідно розроблених механізмів відбуватиметься
протяґом 30 робочих днів після оголошення.
Представники спільнот делегуються до Керівного комітету з періодичністю 2 (два) роки.
Індивідуальні особи можуть бути членами Керівного комітету не більше 2х ротацій, тобто
терміну 4х (чотирьох) років.
Після формування складу Керівного комітету його вісім членів стають колегіальними
Керівниками НПКС. Технічний секретар платформи або один із представників Дорадчої
групи подають до відповідних органів Міністерства юстиції документи щодо внесення змін
до складу керівників організації.
Кожен з членів керівного комітету може за власним бажанням зняти з себе делеговані
повноваження, або спільнота від якої його делеговано може переобрати.
Члени Керівного комітету НПКС виконують свої функції на громадських засадах. За рахунок
коштів, залучених на підтримку функціонування НПКС, можуть відшкодовуватися витрати
на проїзд, забезпечуватися харчування для участі членів Керівного Комітету у його
періодичних засіданнях, спеціальних зустрічах, інших заходах.
Керівний комітет НПКС має такі повноваження:
- Готує пропозиції до щорічного робочого плану НПКС на виконання основних
Завдань у відповідності до розділу 2;
- Пропонує членам НПКС пропозиції щодо нових завдань;
- Готує пропозиції щодо плану фандрейзингу НПКС;
- Здійснює нагляд за використанням коштів, залучених на підтримку роботи та
заходів НПКС;
- Готує/затверджує проектні заявки, що подаються донорам на фінансування
щорічних планів роботи НПКС;
- Координує діяльність НПКС з іншими громадськими об’єднаннями, державними
установами/організаціями та міжнародними організаціями.
Під час першого засідання Керівного Комітету після його скликання чи оновлення складу
після наступної ротації визначається та розподіляється функціонал кожного з його членів.
Рішення Керівного комітету НПКС приймаються консенсусно із залученням думки
Дорадчої групи (п.3, Розділ ІІІ), оскільки стосуються інтересів усіх спільнот.
Засідання Керівного комітету відбуваються не рідше 4 (чотирьох) разів на рік. Участь у
засіданнях також беруть члени Дорадчої групи. У період між засіданнями прийняття
рішень відбувається шляхом електронного обговорення.
3. Дорадча група
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До Дорадчої групи НПКС входять представники Об’єднана Програма ООН з ВІЛ/СНІДу в
Україні (UNAIDS), МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна), ГО «Асоціація ЛГБТ «Ліга»,
МФ «Відродження». Представники інших організацій та фондів можуть бути включені до
Дорадчої групи консенсусним рішенням всіх дійсних членів Дорадчої групи.
Члени Дорадчої групи НПКС виконують свої функції на громадських засадах.
Дорадча група здійснює змістовну та фандрейзингову підтримку діяльності НПКС.
Організації, представлені в Дорадчій групі, здійснюють управління проектними коштами,
залученими на підтримку роботи та заходів НПКС. Дорадча група сприяє налагодженню
комунікацій, вирішенню конфліктів між представниками спільнот.
Рішення в рамках Дорадчої групи приймаються консенсусно.
Для підтримки життєдіяльності НПКС, документообігу, інформування Дорадча група
залучає Технічного секретаря в якості адміністративного персоналу на оплачуваній основі.
IV Розділ. Організаційно-правові питання
1. Хто і як може стати членом НПКС?
Членами НПКС можуть стати лідери, активістки і активісти, які представляють ключові
спільноти об’єднані в НПКС. Це особи, які визнані своїми спільнотами, визнають свою
приналежність до однієї спільноти, відкрито представляють ії на всіх рівнях.
2. Механізм приєднання до НПКС
Лідери, активістки і активісти, які бажають приєднатися до НПКС, подають заявку на
електронну адресу keypopulationsplatform@gmail.com із зазначенням своїх імені та
прізвища, дійсних контактних даних, назви спільноти, яку вони представляють, описом
діяльності, яку вони особисто ведуть, мети свого долучення до НПКС та контактів двох осіб
від спільнот, які можуть їх відрекомендувати. В разі надходження заявок від активістів з
малих міст, Керівний комітет та Дорадча група можуть звертатися по інформацію до
представників ВІЛ-сервісних, правозахисних та інших НУО, які працюють в даному
населеному пункті. Після подання заявки на електронну пошту, Керівний комітет з
Дорадчою групою протягом 2 тижнів приймають рішення і повідомляють його
кандидатові через Технічного Секретаря.
3. Механізм делегування голосу від НПКС.
Право голосу, висловлювання позиції НПКС має Голова за дорученням Керівного комітету,
або один із членів Керівного Комітету.
4. Відбір учасників НПКС для участі у її заходах
Відбір учасників НПКС для участі у її заходах відбувається на квотній основі, залежно від
очікуваної кількості учасників. Дорадча група має право запропонувати 2-4 кандидатури
(залежно від очікуваної кількості учасників) поза квотами.
V Розділ. Заключні положення.
Інформаційні ресурси НПКС:
Електронна пошта: keypopulationsplatform@gmail.com
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Дана версія – перша - Положення прийнята за основу на Установчих зборах Національної
платформи ключових спільнот 11 грудня 2017 року та затверджена зі змінами на нараді
групи лідерів та Секретаріату НПКС 20 лютого 2018 року.
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