МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
між громадською організацією «Центр вільної освіти та
культури», громадською організацією «Інститут
транскордонних ініціатив» та громадською організацією
«Український незалежний центр політичних досліджень»
«13» травня 2022 року
Громадська організація «Центр вільної освіти та культури» (в
інформаційному просторі згадується як «Центр розвитку соціального
капіталу» (далі – ГО «ЦВОК») в особі голови Полєтухи Ірини, яка діє на
підставі Статуту, та
Громадська організація «Інститут транскордонних ініціатив» (далі
– ГО «ІТІ») в особі голови Наталії Павліхи, яка діє на підставі Статуту, та
Громадська організація «Український
незалежний
центр
політичних досліджень» (далі – ГО «УНЦПД») в особі виконавчої директорки
Конончук Світлани, яка діє на підставі Статуту, далі – Сторони,
усвідомлюючи необхідність посилення інституційної та організаційної
спроможності організацій громадянського суспільства та ініціативних груп під
час воєнної агресії Росії,
прагнучи забезпечити максимальну ефективність організаційної та
правової допомоги організаціям громадянського суспільства, які евакуювалися з
територій, де проходять воєнні дії
домовилися про таке:
1. Мета і загальні положення
1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін,
спрямованих на реалізацію та забезпечення діяльності організацій
громадянського суспільства та ініціативних груп, які евакуювалися з територій,
де проходять воєнні дії, шляхом створення антикризового Хабу на базі
приміщень Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, що є партнером ГО
«ЦВОК» та «ІТІ».
1.2. Предметом цього Меморандуму є спільна багатовекторна діяльність
Сторін, спрямована на досягнення мети Меморандуму, що реалізується шляхом
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надання матеріально-технічної, організаційної
та юридичної допомоги,
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посилення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства
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та ініціативних груп для забезпечення самозарадності
громадського сектору під
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час воєнної агресії Росії на території України.
1.3. Сторони мають намір забезпечувати взаємну всебічну підтримку для
розвитку співробітництва та інформувати про заходи, спрямовані на його
досягнення.
1.4. Для забезпечення виконання Меморандуму Сторони будуватимуть
свої відносини на засадах рівності, чесного партнерства, максимального
сприяння, відкритості та прозорості у своїй діяльності.
2. Основні принципи співпраці
2.1. У рамках цього Меморандуму Сторони будують свої відносини на
засадах рівності, партнерства, взаємодопомоги, гласності та взаємної
відповідальності за результати співпраці.
2.2. Для виконання Меморандуму Сторони погоджуються дотримуватись
наступних принципів співпраці: систематична комунікація та координація
спільної діяльності між Сторонами.
3. Напрями співпраці
3.1. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються
про співпрацю за такими напрямами:
❖ менеджмент та координація заходів проекту, його популяризація в
інформаційному просторі, залучення резидентів та нових партнерів
(відповідальність ГО «ЦВОК»);
❖ облаштування простору, створення детального візуального та
функціонального дизайну приміщення (відповідальність ГО «ЦВОК»);
❖ підготовка технічне та офісне обладнання для здійснення їхньої
діяльності (відповідальність ГО «ІТІ»);
❖ здійснення
організаційної,
адміністративної
підтримки,
(відповідальність ГО «ЦВОК», «ІТІ»);
❖ допомога в питаннях тимчасового розміщення та проживання для
громадських активістів та ОГС із зони бойових дій (відповідальність ГО
«ЦВОК», «ІТІ»);
❖ правова допомога та фінансові консультації при організації діяльності
ОГС (відповідальність ГО «УНЦПД» та ГО «ЦВОК», «ІТІ»);
❖ комунікаційно-інформаційна допомога резидентам (відповідальність
ГО «ЦВОК», «ІТІ», ГО «УНЦПД»);
❖ проведення тренінгів та навчальних семінарів, конференц-сервіс тощо
(відповідальність ГО «ЦВОК», «ІТІ», ГО «УНЦПД»).
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4.1. У рамках співпраці Сторони
мають право здійснювати обмін
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відповідною інформацією та інформаційними матеріалами.
4.2. Сторони беруть на себе зобов’язання:
4.2.1. забезпечувати захист персональної або іншої конфіденційної
інформації, що стала відома у зв’язку з реалізацією Меморандуму;
4.2.2. утримуватися від дій, які можуть заподіяти будь-яку шкоду іншій
Стороні.
5. Строк дії Меморандуму
5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня, наступного за днем його
підписання Сторонами.
5.2. Меморандум укладається строком на шість місяців.
5.3. Цей Меморандум може бути достроково припинений за взаємною
письмовою згодою Сторін.
5.4. Кожна із Сторін має право припинити дію Меморандуму в
односторонньому порядку, повідомивши про це іншу Сторону письмово за 14
календарних днів.
5.5. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які були
розпочаті на підставі Меморандуму і не завершені протягом строку його дії,
продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені
Сторонами, за винятком, коли завершити ці заходи неможливо.
6. Інші положення
6.1. Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з
будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом.
Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін
укладати інші угоди з іншими особами.
6.2. Будь-які інші спірні питання щодо тлумачення або застосування
цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій
та досягнення взаємної згоди.
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