Члени ГО «Українська мережа більдунґу»
Волонтери і фундатори
ГО «Українська мережа більдунґу»

•
•
•
•

Розділяють ідеї та мету Організації, що описані в статті 2 Статуту
Одноразово сплачують Вступний внесок 100 грн. і надалі підтримують Організацію регулярними Членськими внесками
Можуть вносити пропозиції̈, заяви та скарги на розгляд керівних органів Організації
Зобов’язані дотримуватись положень Статуту, рішень Загальних зборів Організації, рішень Ради та інших внутрішніх документів ГО

Асоційовані члени організації
• не мають права голосу
• не можуть обиратись та брати участь у роботі
керівних органів Організації

Разові волонтери і
фундатори
Без членських внесків
Якщо разовий внесок
фундатора чи
волонтера або наша
оцінка його
еквіваленту досягає
150 грн, тоді, за
бажання фундатора,
на сайті публікуємо
ім’я і подяку за внесок
(справою та/чи
грошима)
Якщо разовий внесок
або наша оцінка його
еквіваленту досягає
75 грн, то ми надаємо
разову знижку на
книгу – 25 грн.
Якщо разовий внесок
або наша оцінка його
еквіваленту досягає
50 грн, то ми надаємо
разову знижку на
платний захід – 15
грн.

Постійні волонтери і
фундатори
Без членських внесків

А-2
студенти
Членський внесок:
50 грн./місяць

А-1
фізичні особи
Членський внесок:
75 грн./місяць

За бажання фундатора,
на сайті публікуємо ім’я і
подяку за внески
(справою та/чи
грошима).

• доступ до освітніх
програм Організації
• мають право на знижку
участі

• доступ до
інформаційних
методологічних
ресурсів Організації
(розсилки, бюлетенів,
оглядів, тощо)

Якщо регулярний внесок
справою/послугою
оцінюється нами
еквівалентним 100
грн./місяць і більше, то
ми надаємо:
• Знижки на книги (до
30 грн.)
• Знижки на платні і
навчальні заходи
(залежно від їх
регулярності).
Якщо регулярний внесок
справою/послугою
оцінюється нами
еквівалентним 50
грн./місяць і більше, то
ми надаємо:
• Невеликі знижки на
книги (до 15 грн)
• Невеликі знижки на
платні заходи
(залежно від їх
регулярності).

Асоційовані члени ГО
отримують:
• бюлетень
• інформаційну розсилку
• невеликі знижки на
книги (до 15 грн)
• невеликі знижки на
платні заходи (залежно
від їх регулярності).

Асоційовані члени ГО
отримують:
• бюлетень
• інформаційну
розсилку
• невеликі знижки на
книги (до 15 грн)
• невеликі знижки на
платні заходи
(залежно від їх
регулярності).

Члени організації

Повні члени організації

фізичні особи

фізичні особи

Членський внесок:
100 грн./місяць

Членський внесок:
125 грн./місяць

• доступ до інформаційних
методологічних ресурсів
Організації (розсилки,
бюлетенів, оглядів, тощо),
до інформації
методологічного характеру,
програм та результатам
досліджень, програм
навчання, методичних та
освітніх матеріалів
• отримують методологічну
допомогу у власних
проектах, пов‘язаних з
реалізацією мети
Організації.

• доступ до інформаційних методологічних
ресурсів Організації (розсилки, бюлетенів,
оглядів, тощо), до інформації
методологічного характеру, програм та
результатам досліджень, програм
навчання, методичних та освітніх
матеріалів
• отримують методологічну допомогу у
власних проектах, пов‘язаних з реалізацією
мети Організації.

• можуть брати участь в
роботі керівних органів
Організації з дорадчим
голосом,
• можуть бути членами
робочих груп, комітетів та
брати участь в проектах
Організації
• не можуть обиратись та
бути обраними в керівні
органи Організації.
Члени ГО отримують:
• бюлетень,
• інформаційну розсилку,
• знижки на книги (до 30 грн)
• знижки на платні заходи
(залежно від їх
регулярності).

Мають право:
• брати участь у статутній діяльності та
заходах Організації;
• брати участь у Загальних зборах
Організації з правом голосу;
• очолювати, бути обраними та брати
участь в інших органах управління
Організації відповідно до Статуту;
• отримувати інформацію та пояснення
стосовно діяльності Організації, за умови
захисту конфідеційної інформації̈ та
персональних даних;
• мати доступ до фінансових та інших звітів
Організації.
Зобов’язані:
• брати участь в діяльності робочих груп,
комітетів та примати участь в проектах
Організації;
• керуватися принципами і засадами
діяльності Організації;
• дбати про збереження репутації
Організації.
Повні члени ГО отримують:
• бюлетень,
• інформаційну розсилку
• щорічну антологію,
• книги за собівартістю
• знижки на платні і навчальні заходи

