ПОЛОЖЕННЯ
про Аналітичний центр «БлагоУкраїна»
Аналітичний центр «БлагоУкраїна» (надалі Центр) створений рішенням
Правління ВБО «Асоціація благодійників України» (надалі Асоціація) як
відокремлений структурний підрозділ (департамент) Асоціації без статусу
юридичної особи.
Центр у своїй діяльності керується Статутом Асоціації благодійників України
та цим Положенням.
Керівник Центру (Директор) призначається Правлінням Асоціації строком на 2
роки і діє на підставі довіреності. Керівник Центру (Директор) повинен бути
членом Асоціації благодійників України.
Предметом діяльності Аналітичного центру «БлагоУкраїна» є дослідження
проблем розвитку благодійності, волонтерства, соціального підприємництва в
Україні, аналіз державної соціальної політики.
З цією метою Центр :
- проводить постійний моніторинг вітчизняного законодавства, що регулює
в Україні розвиток благодійності, волонтерства та соціального
підприємництва;
- здійснює аналіз нормативно-правової бази, яка визначає засади та
ключові напрямки вітчизняної соціальної політики;
- аналізує процеси, які відбуваються у благодійному і волонтерському
середовищі та надає рекомендації щодо напрямків підвищення
ефективності та оптимізації його функціонування.
- здійснює методологічний супровід проведення Національного конкурсу
«Благодійна Україна»;
- організовує та проводить щорічне опитування «Зелена книга української
доброчинності».
Центр має такі повноваження:
- представляти Асоціацію у межах території, на яку поширюються його
повноваження, визначені Правлінням Асоціації.
- реалізовувати статутні мету та завдання Асоціації у межах території, на
яку поширюються його повноваження, згідно наданих рішенням
Правління Асоціації повноважень.
- проводити роботу по залученню нових членів (учасників) з
використанням засобів, не заборонених законодавством України.

Керівник Центру має право:
- приймати рішення про використання назви та символіки Асоціації для
реалізації завдань Центру та Асоціації.
- звертатися до керівних органів Асоціації щодо отримання допомоги у
реалізації завдань Асоціації.
- бути присутнім на засіданні Правління Асоціації (без права голосу).
- звертатися із клопотаннями до керівних органів Асоціації.
Керівник Центру зобов’язаний:
- дотримуватися вимог Статуту Асоціації.
- виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Асоціації рішення
керівних органів Асоціації.
- не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів
(учасників) Асоціації.
Діяльність Центру може бути припинено шляхом його закриття за рішенням
Правління Асоціації.
Майно та кошти, яке було закріплене за Центром, після припинення його
діяльності передаються безпосередньо до відання Правління Асоціації.

