MITTETULUNDUSÜHINGU ABISTU PÕHIKIRI

1.

ÜLDSÄTTED
1.1.

Mittetulundusühing Abistu (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev
organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu maakond, Tartu linn.

1.2.

Ühingu sihtgrupid on:
1.2.1.

isikud ja pered, kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste,
sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häirunud (edaspidi
toimetulekuraskustega isikud ja nende pered);

1.2.2.

isikud ja pered, kellel on oht, et nende iseseisev toimetulek muutub
psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel
häirunuks (edaspidi potentsiaalsed toimetulekuraskustega isikud ja
nende pered).

1.3.

Ühingu eesmärgiks on toimetulekuraskustega ja toimetulekuraskuste riskiga
isikute ning nende perede paranenud elukvaliteet ja heaolu.

1.4.

Eesmärkide saavutamiseks teostab ühing järgmisi tegevusi:
1.4.1.

õpetab toimetulekuraskustega ja erivajadustega vanematele ning nende
lastele

ja

lähedastele

toimetulekustrateegiaid,

vähendab

nende

isolatsiooni;
1.4.2.

korraldab eneseabitegevust ja kogemusnõustamist;

1.4.3.

koondab kokku sotsiaalalase olulise teabe ning edastab siht- ja
huvigruppidele, parandades seeläbi sotsiaalteenuste kättesaadavust;

1.4.4.

toetab, nõustab ja juhendab toimetulekuraskustega isikuid ja nende
lähedasi ning teeb koostööd nende tugivõrgustikega;

1.4.5.

viib läbi sotsiaalvaldkonna koolitusi;

1.4.6.

hindab ning analüüsib tööturu riskirühmadesse kuuluvate isikute
kutsesobivust, võimeid ja töökäitumist, nõustab sobiva töökoha
leidmisel ja säilitamisel;

1.4.7.

viib läbi erinevaid töö- ja õpitubasid tööalaste oskuste ja -võimete
hindamiseks, tööharjumuse kujundamiseks;

1.4.8.

teeb koostööd partnerite, huvi- ja sihtgruppidega, kaasates neid
projektide kirjutamisse ja läbiviimisse;

1.4.9.

viib läbi heategevuslikke üritusi, kogub annetusi ja edastab need
abivajajatele;

1.4.10.

viib ühingu sihtgrupile läbi erinevaid vabaaja üritusi ja huvitegevusi, et
vähendada sotsiaalset isoleeritust ning tõsta ühiskonda kaasatust;
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1.4.11.

hindab sihtgrupi toimetulekuoskusi ja -võimet tuginedes erinevatele
meetoditele, sh vaatlusele kaitstud keskkonnas;

1.4.12.

juhendab ja toetab sihtgruppi kuuluvaid isikuid eluaseme hankimisel,
sisustamisel ja haldamisel.

2.

LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1.

Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt
kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks
vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2.

Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3.

Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4.

Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele,
kui ta:
2.4.1.

ei

tasu

kindlaksmääratud

ajaks

ettenähtud

liikmemaksu

või

sisseastumismaksu;
2.4.2.

on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid,
mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5.

Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt
hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani
liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani
liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

3.

JUHTIMINE
3.1.

Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus
võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2.

Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva
enne üldkoosoleku toimumist liikmetele nende poolt antud e-posti aadressidele
kirja, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

3.3.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole
ühingu liikmetest.

3.4.

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul
osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

3.5.

Ühingu juhatus valitakse viieks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget,
kelle määrab üldkoosolek.

3.6.

Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

4.

MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1.

Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandusning koolitustegevusega.

4.2.

Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3.

Ühingu

tegevuse

lõpetamise

tulumaksusoodustusega

korral

antakse

mittetulundusühingute

ja

järelejäänud
sihtasutuste

vara
ja

üle

usuliste

ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või
avalik-õiguslikule juriidilise isikule.
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