
3. Компоненти місії 
3.1.Цінності:  Гуманізм;  Законність;  Демократичність;  Толерантність;   Справедливість;  Духовність;
Професійність; Чесність;Відкритість; Довіра; Відповідальність.

3.2. Клієнти: фізичні та юридичні особи в рамках здійснення мети та цілей Організації;
3.3. Бенефіціари: фізичні та юридичні особи в рамках здійснення мети та цілей Організації;
3.4. Споживачі ГО: фізичні та юридичні особи в рамках здійснення мети та цілей Організації;

3.5.  Послуги  ГО:  будь  які  безоплатні  та  оплачувальні  послуги,  які  здійснюються  Організацією  у
відповідності до вимог Статуту Організації та законодавства України.
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):  проведення  конференцій,  фестивалів,
семінарів,  конгресів,  круглих  столів,  прес-конференції,  форумів,  зборів,  громадських  слухань,
навчальних (освітніх) курсів, школи, лекцій, симпозіумів, з’їздів та інших публічних заходів;
5.надання  можливості  особам  на  базі  Організації  (або  за  сприянням  Організації)  проводення
дослідницьких  робіт  (технічні,  біохімічні  тощо),  розвиток  здібностей  (малювання,  вироблення
декоративних речей, прикрас тощо);
6.звернення  у  порядку,  визначеному  законом,  до  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  їх  посадових  і  службових  осіб  з  пропозиціями  (зауваженнями),  заявами
(клопотаннями), скаргами;
7.видання бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, листівок, книг, методичних посібників і науково-
практичних коментарів з правових та психологічних питань;
8.збирання, обробляння 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.участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів,
що видаються  органами державної  влади,  органами місцевого самоврядування і  стосуються сфери
діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
10.координування активістів, громадських і державних організацій, які допомагають різним верствам
населення:  правова,  медична,  психологічна,  гуманітарна  допомога,  допомога  у  працевлаштуванні
тощо.

3.6.  Продукти  ГО:  будь  які  матеріальні  та  нематеріальні  блага,  які  створюються  при  здійснення
Організацією  власної  діяльності  у  відповідності  до  вимог  Статуту  Організації  та  законодавства
України;

3.7. Партнери ГО: недержавні організації,  засоби масової інформації, влада, представники бізнесу та
тренери.

Нашими донорами, з якими були підписані відповідні договори про співпрацю, були AIESEC
Ukraine; Український жіночий фонд; Agriteam Canada Consulting Ltd (Проект МТД “Проект підтримки
підготовки поліцейських (PTAP)”); Посольство США в Україні. 

Організація є членом     Коаліції на захист громадянського суспільства в Україні. Організація має
Меморандум про взаємодію  з «YCONTROL» та вільному доступу до інформації.

ГО "Ти потрібен Україні" разом із іншими організаціями, які працюють в напрямку захисту
внутрішньо  переміщених  осіб  та  ветеранів  АТО/ООС,  є  співзасновником  Громадської  спілки
«Сильніші разом» (код за ЄДР – 42340224), що об’єднує наразі 23 організації. За посиланнями можна
познайомитись із  Статутом та  довідкою про неприбутковість спілки.  Вірьовкіна Л.В. є  ініціатором
створення та головою спілки. Опис кожної організації за посиланням.

https://youcontrol.com.ua/
http://cs-coalition.org/ua/pro-nas/uchasnyky-koalitsii
https://drive.google.com/file/d/1P7JeC3LQ3lbiIlQsQmkOD60SvMP9KpBr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqwbm4NlSwQ6WeTbIsbKQglF0AHZA0Ao/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oEM1WODMEIO0eIzGzw7uEPPNKGWvg7oZ?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/2029598193946611/
https://www.facebook.com/groups/2029598193946611/

