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УТВЪРДИЛ:
Д-р Антонина Кардашева
Изпълнителен директор
Клуб „Емоционална интелигентност“
Правила
Тези Правила регламентират условията и реда за учредяването и дейността на Клуб
„Емоционална интелигентност“.
Учредяване и цели
1. Учредител и организатор на Клуб „Емоционална интелигентност“ е Фондация за
развитие на емоционалната интелигентност, регистрирана да осъществява дейност в
обществена полза, ЕИК 205484596, със седалище в град София и адрес на управление в град
София, 1618, район Красно село, ул.“Княгиня Клементина“ №28, ап.10, наричано по-долу
Фондацията.
2. Клуб „Емоционална интелигентност“, наричан по-долу за краткост Клуб/Клубът, е
неформално и доброволно обединение на група от дееспособни физически лица и юридически
лица с посочен представител, които споделят целите на Фондацията и допринасят за тяхното
постигане с ефективно участие в дейностите на Клуба.
3. По решение на Изпълнителния директор на Фондацията, при спазване на настоящите
Правила, могат да бъдат учредени Клубове с тематични или професионални направления.
Членство и процес на приемане
4. Всяко дееспособно физическо или юридическо лице с посочен представител, което
желае да стане член на Клуба, попълва и подава заявление до Изпълнителния директор на
Фондацията. Членството възниква от момента на вземане на решение от Изпълнителния
директор за приемане на нов член, след предварително съгласуване с Консултативния съвет,
при условие за внасяне на такса за членство.
5. В заявлението за членство всеки кандидат, съответно негов представител, заявява, че
приема настоящите Правила на Клуба, съгласява се да спазва Устава и решенията на органите
на Фондацията. Всеки член, който не спазва тези Правила или Устава на Фондацията, се
изключва по решение на Изпълнителния директор, след предварително съгласуване с
Консултативния съвет.
6. Кандидат за нов член, преди подаване на заявление, има право на предварително
еднократно посещение на Клубна среща.
7. Годишната такса за членство в Клуба е в размер на:
- за физически лица – 250 лева;
- за юридически лица с посочен представител – 750 лева.
8. Таксата за еднократно предварително посещение е в размер на:
- за физически лица – 40 лева;
- за юридически лица с посочен представител – 120 лева.
9. Годишната такса за членство обхваща период от 12 месеца, считано от месеца, в който
се взема решението за приемане на нов член на Клуба.
10. Годишната такса за членство се заплаща в 3-дневен срок от датата на решението за
приемане на нов член и може да бъде разсрочена на две вноски, като втората такса се заплаща
в 3-дневен срок от началото на второто шестмесечие от годишното членство.
11. След внасяне на такса за членство, на приетите членове се издава документ за
членство – Клубна карта по утвърден образец.

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Адрес: София, ул. Лавеле 19, ет. 2 офис 4
тел.: 0888 884 737
e-mail: office@foundation-ei.com
e-mail: ceo@foundation-ei.com
12. Клубът може да привлече почетни членове, които се включват в дейностите му с
мисия и доброволен принос според тяхната професионална квалификация, практически опит и
обществен имидж.
13. Почетният член е освободен от парични такси. Той може да присъства или да взема
участие в Клубните срещи без да се ползва от други членски права.
Правила, организация и клубни срещи.
14. Дейността на Клуба се осъществява по тези Правила, както и съобразно решение на
органите на Фондацията и Устава.
15. Настоящите Правила могат да се изменят по решение на Изпълнителния директор на
фондацията, след съгласуване с Консултативния съвет и членовете на Клуба.
16. Клубните срещи се организират от координатор и се провеждат поне веднъж месечно,
на предварително определена дата или ден от месеца, с продължителност от 90 минути.
17. Координаторът на Клуба е лице, което е преминало сертификационно обучение за
придобиване на концептуално познание по емоционална интелигентност с практическа
приложимост на придобитите знания и умения на индивидуално, групово и организационно ниво.
18. Координаторът се посочва от Фондацията, който участва в учредяването и организира
дейността на Клуба. Координатор на първия учреден Клуб „Емоционална интелигентност“ е
Изпълнителният директор на Фондацията, който може да бъде заместен от друг координатор,
който отговаря на установените в настоящите Правила изисквания.
19. Координаторът е член на Клуба по право и може да прекрати функциите си по негово
искане или по решение на Изпълнителния директор.
20. Координаторът запознава всеки желаещ да стане член на Клуба с настоящите
Правила, както и с Устава на Фондацията, изискванията за принос и финансовите задължения.
21. Правилата, както и всички, заявления, списъкът на клуба, присъствени списъци,
отчети за проведени срещи, протоколи и други документи се съхраняват от Координатора. При
прекратяването на функциите си, Координаторът предава архива на новоизбрания координатор,
а ако няма такъв – на Изпълнителния директор на Фондацията.
22. Датата и мястото на Клубната среща се съобщава от Координатора на всички членове
на Клуба. Съобщаването може да стане по електронна поща, в група в социална мрежа, в която
участват всички членове или по друг предварително уточнен начин, който позволява на
членовете да узнаят за сбирката поне 3 дни преди провеждането й.
23. Участниците в Клубните срещи изучават отделни аспекти на емоционалната
интелигентност чрез споделяне на идеи, опит и преживявания и развиват компетентност в
областта на емоционалната интелигентност за постигане на индивидуални или корпоративни
цели.
24. Клубните срещи включват теоретично експозе относно отделен аспект на
емоционалната интелигентност и практическа работилница под формата на уъркшоп с ценни
насоки и методологична подкрепа на квалифициран психолог или друг сертифициран
фасилитатор в областта на емоционалната интелигентност с цел усвояване на знания и умения
от участниците за интегриране на иновативните постижения в тази област в техния личен и
професионален живот.
25. Важна част от методиката на работата на Клуба е активно участие в месечните срещи
и принос на всеки един от членовете за популяризиране на постиженията и иновативните модели
в областта на емоционалната интелигентност сред обществеността.
26. По решение на членовете на Клуба и след одобрение от Изпълнителния директор на
Фондацията, дейностите и инициативите на Клуба може да бъдат разширени, ако са в
съответствие с целите на Фондацията и не противоречат на Устава.
Настоящите Правила да утвърдени от Изпълнителния директор на Фондация за развитие
на емоционалната интелигентност. Последна актуализация на 04.04.2019 г.

