КЛУБ НА ДАРИТЕЛИТЕ НА ИПИ
Членство в клуба
1. Членове на клуба могат да станат физически лица по покана на членовете на клуба и
изпълнителния директор.
2. Членовете на клуба трябва да имат безупречна репутация както в професионалната си сфера, така
и в обществото.
3. Минималната годишна вноска е в размер на 500 лева, която може да се преведе на банковата
сметка на ИПИ в лева:
IBAN: BG54 UNCR 7630 1039 2234 15
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк
4. Всеки член на клуба е насърчаван да използва личните си и професионални контакти за
осигуряване на финансова подкрепа на ИПИ чрез дарения.
5. Членовете на клуба получават преди официалното публикуване доклади и анализи, изготвени от
екипа на ИПИ.
6. Членовете на клуба могат да участват в специални допитвания, извършвани от ИПИ по актуални
теми.
7. Членовете на клуба имат възможност да предлагат теми, по които да се изготвят фокусирани
анализи.
8. Членовете на клуба имат възможност за участие в специални срещи на ИПИ по проекти,
оперативни обсъждания на екипа и предложение на теми за изследване.
Организация на клуба
1. Председател
‐ Председателят се избира от членовете на клуба с обикновено мнозинство.
‐ Председателството на клуба е на ротационен принцип и e със срок от една година.
‐ Председателят следи за спазване на изискванията за членство и разглеждането на нови молби.
‐ Председателят отговаря за своевременното изпълнение на дейностите на клуба и за реализиране
на ползите за членовете.
2. Секретар
‐ Секретарят води протоколите на срещите, съхранява документацията за даренията, води
последващата кореспонденция с членовете и подпомага логистично председателя.
Публичност
1. Името на всеки член на клуба, при изрично заявено негово желание, се оповестява на сайта на
ИПИ.
2. Имената на членовете на клуба, при изрично заявено тяхно желание, се изписват/оповестяват на
доклади/анализи/публични събития, които са осъществени с тяхната подкрепа.
3. По решение на членовете на клуба стажантски програми, финансирани от определен член, могат
да носят неговото име.
4. На сайта на ИПИ освен имената на дарителите ще се онагледи по подходящ начин сумата,
поставена за цел за събиране на дарения; динамиката на постъпилите дарения; дейностите и
мероприятията, финансирани с дарения.

