Mittetulundusühingu Hoolekoda
Põhikiri
1. Üldsätted


Mittetulundusühing nimetusega

Mittetulundusühing Hoolekoda

(edaspidi: ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute
iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon.


Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja
käesolevast põhikirjast.



Ühingu asukoht on Kasteheina talu, Rõngu vald, Tartumaa 61510.

2. Ühingu eesmärk


Ühingu eesmärgiks on
teenuste

pakkumise

suurendada inimeste sotsiaalset turvalisust
ja

projektide

elluviimisega

erinevatele

sihtgruppidele.


Eesmärgi saavutamiseks teostatavad tegevused on järgmised:
1) Erinevate teenuste pakkumine (nt avahooldusteenused,
tugiisikuteenused, sotsiaalnõustamine jne).
2) Projektide koostamine, konsulteerimine ja elluviimine.
3) Info- ja koolituspäevade korraldamine.
4) Koostöövõrgustiku

arendamine

kogukonna

sotsiaalse

turvalisuse tõstmiseks.
5) Kogukonna keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi erinevate
programmide.
3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise/arvamise kord


Ühingu liikmeks saada (või ühingust lahkuda) soovija esitab juhatusele
vastavasisulise kirjaliku avalduse, milles põhjendab oma soovi. Juhatus
vastab taotlusele ühe kalendrikuu jooksul kirjalikult.



Erandkorras võib ühingu liikme ühingust välja arvata juhatuse otsusega
juhul, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaliste tegevustega.

4. Ühingu liikmete õigused


Ühingu liikmetel on õigus omada igakülgset informatsiooni ühingu
tegevuse kohta.



Ühingu liikmetel on õigus osaleda aktiivselt põhikirjaliste eesmärkide
elluviimisel.

5. Ühingu liikmete kohustused


Ühingu liikmetel on kohustus osaleda ühingu üldkoosolekul.



Ühingu liikmetel on kohustus tasuda sisseastumismaksu 100 krooni
ühingu liikmeks saamisest alates ühe kalendrikuu jooksul.



Ühingu liikmetel on kohustus tasuda liikmemaksu 50 krooni aastas
ühingu pangaarvele hiljemalt iga aasta 31. detsembriks.

6. Ühingu üldkoosolek


Ühingu üldkoosolek kutsutakse juhatuse või liikmete poolt kokku
vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.



Üldkoosoleku otsus on kehtiv, kui osaleb üle poole ühingu liikmetest.



Üldkoosoleku pädevuses on:
1) põhikirja muutmine;
2) juhatuse liikmete määramine;
3) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või
põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

7. Ühingu juhatus


Ühingu juhatus koosneb 1-3 ühingu liikmest.



Ühingu juhatus juhib ühingu tegevust ja esindab ühingut vastavalt
juhatuse liikme lepingule.



Juhatuse

otsuse

langetamiseks

on

vajalik

juhatuse

liikmete

poolthäälteenamus.


Ühingu nimel teostavate tehingute, mille suurus ületab 250 000 krooni,
sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

8. Ühingu tegevuse lõpetamine


Ühingu tegevuse lõppemise korral antakse ühingu vara üle sarnasel
eesmärgil tegutsevale mittetulunduslikule organisatsioonile.
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