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(…) 3.2. Членство в Організації здійснюється на недискримінаційних
засадах. Членами Організації можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років
та не визнані судом недієздатними. Члени Організації повинні поділяти мету
та завдання Організації, а також визнавати та виконувати положення цього
Статуту.
3.3. Члени Організації можуть бути повними членами або
асоційованими членами. Асоційовані члени сплачують фіксовані членські
внески у розмірі та порядку, встановленому Загальними зборами. Повні
члени сплачують фіксовані та не фіксовані членські внески в розмірі,
встановленому Загальними зборами виходячи з потреби покриття усіх затрат
Організації, необхідних для здійснення її статутної діяльності і які не
покриваються фіксованими членськими внесками, які сплачують асоційовані
члени, та іншими статтями надходжень до Організації, не забороненими
чинним законодавством України. Розмір вступних фіксованих та не
фіксованих членських внесків визначається Загальними зборами в рамках
затвердження річного бюджету Організації на кожен наступний рік.
(…) 3.5. Прийняття до членів Організації здійснюється на безоплатній
основі.
Повні члени Організації мають право голосу щодо прийняття усіх
рішень, що стосуються діяльності Організації. Тільки повні члени, можуть
обиратися до складу Правління. Повними членом Організації може бути
особа, яка відповідає в сукупності таким критеріям:
− фізична особа, яка досягла 18 років та не визнана судом
недієздатною;
− отримала рекомендації щодо вступу щонайменше двох повних
членів Організації;
− пройшла курс навчання тьюторської діяльності основного рівня з
отриманням сертифікату встановленого Організацією зразка;
− персональна фахова практика індивідуалізації і тьюторства в
освітній і соціальній сфері, в сімейній освіті та вихованні,
індивідуальному розвитку людини повинна складати не менше 2
років;
− брала персональну участь у підготовці та проведенні планових
заходів Організації;

− на регулярній основі підтримує діяльність Організації шляхом
сплати
членських
внесків
(внесків
на
розвиток
організації/проведення планових заходів) у порядку, визначеному
Правлінням;
− проводить активну роботу з пропаганди/інформування громадськості
про діяльність Організації;
− публікація
особи
на
офіційному
сайті
Організації
(http://tutorial.kiev.ua/).
3.6. Особа може стати асоційованим членом Організації у разі, коли
вона не хоче набути статусу повного члена, а також коли особа не повністю
відповідає всім критеріям членства в Організації. На відміну від повних
членів, асоційовані члени не можуть бути обраними до складу Правління.
Асоційованим членом Організації може бути особа, яка відповідає таким
критеріям:
− фізична особа, яка досягла 18 років та не визнана судом
недієздатною;
− пройшла курс навчання тьюторської діяльності початкового рівня з
отриманням сертифікату встановленого Організацією зразка.
3.7.Прийом до Організації нових членів здійснюється Загальними
зборами (,,,)
3.8. Члени Організації мають право:
3.8.1. одержувати від Організації допомогу щодо захисту своїх
законних прав та інтересів в обсязі предмету, мети та завдань діяльності
Організації;
3.8.2. брати участь у заходах, які проводить Організація;
3.8.3. вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених цим
Статутом;
3.8.4. члени Організації можуть мати також інші права, передбачені
цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та чинним законодавством
України.
3.9. Повні члени Організації мають право:
3.9.1. брати участь в управлінні справами Організації шляхом участі в
Загальних зборах;
3.9.2. голосувати при прийнятті рішень Загальними зборами;
3.9.3. обирати та бути обраними до складу органів управління
Організації;
3.9.4. вимагати розгляду Загальними зборами чи іншими органами

Організації будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації;
3.9.5. одержувати повну інформацію про діяльність Організації.
3.10. Асоційовані члени Організації мають право брати участь в
Загальних зборах членів Організації з правом дорадчого голосу.
3.11. Члени Організації зобов'язані:
3.11.1. виконувати вимоги Статуту та інших нормативних документів
Організації;
3.11.2. максимально сприяти виконанню завдань Організації;
3.11.3. не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність
Організації та її членів;
3.11.4. належним чином виконувати рішення керівних органів
Організації;
3.11.5. брати активну участь у діяльності Організації;
3.11.6.сплачувати членські внески/внески, якщо такі встановлені
Загальними зборами членів Організації.

