Mittetulundusühing Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskus Insight Outcome
PÕHIKIRI

1.

Üldsätted

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise
Harjutamise Keskus Insight Outcome, lühendatud nimi on MTÜ IO (edaspidi Ühing)
1.2 Ühingu ingliskeelne nimetus:
Nongovernmental Organisation Good Advice Information and Practical Training Centre
Insight Outcome
1.3 Ühingul on oma sümboolika ja pangaarve
1.4 Ühing juhindub oma tegevuses EV Põhiseadusest, Mittetulundusühingute seadusest,
muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.5

Ühingu postiaadress: Kastani 32, Viljandi 71017
2. Ühingu eesmärgid ja tegevus:
2.1 Ühingu eesmärgid:
2.1.1.Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna edendamine läbi tõenduspõhiste ideede levitamise

ja praktikasse rakendamise;
2.1.2.Sotsiaalhoolekande valdkonna

praktikute erialaste vajaduste rahuldamine ja

edendamine
2.1.3. Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna edendamiseks projektide, ürituste ja ettevõtmiste
kavandamine, läbiviimine ja toetamine;
2.1.4.

Sotsiaalvaldkonna alaste koolituste ja uurimistööde toetamine, kavandamine ja
läbiviimine;

2.1.5

Sotsiaalvaldkonna

alase

koostöö

edendamine

nii

Eesti

Vabariigis

kui

rahvusvaheliselt;
2.1.6

Üld-ja erihoolekandeteenuste osutamine ja arendamine;

2.1.7

Muu tegevus, mis ei ole vastuolus Ühingu põhikirja ja Eesti Vabariigi
seadustega.

3. Varad ja rahalised vahendid
3.1 Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib ühing:
3.1.1 Vallata, kasutada ja käsutada Ühingu vara
3.1.2 Omandada, võõrandada ja rentida hooneid, transpordivahendeid ja mud vara
3.1.3 Astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ja välisriikide füüsiliste ja juriidiliste
isikutega

3.2 Vahendid moodustuvad:


sihtotstarbelistest laekumistest



vabatahtlikest annetustest ja toetustest



laekumistest Ühingu majandustegevusest ja muudest laekumistest.

3.3 Ühing maksab makse seadusega ettenähtud korras.
3.4 Ühing hoiab oma rahalisi vahendeid pangas.
3.5 Ühing peab raamatupidamise arvestust ja esitab statistilist aruandlust seaduses
ettenähtud korras.
3.6 Ühing arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
3.7 Ühingu tegevuse lõpetamisel jagatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja
raha deponeerimist allesjäänud vara õigustatud isikute vahel. Õigustatud isikud määratakse
kindlaks üldkoosoleku otsusega.
4. Ühingu liikmed
4.1 Ühingu liikmeks võivad olla füüsiline isik, kes omab sotsiaal-, tervishoiu- või haridusalast
kõrgharidust ja kelle tegevus vastab Ühingu eesmärkidele.
4.2 Ühingu liikmel on õigus:
4.2.1

võtta osa Ühingu tegevusest

4.2.2

osaleda Ühingu korraldatud üritustel ja ettevõtmistel

4.2.3

astuda vadatahtlikult Ühingust välja, teatades sellest juhatusele üks kuu ette

4.3 Ühingu liige on kohustatud:
4.3.1

täitma käesoleva põhikirja nõudeid

4.3.2

täitma Ühingu juhatuse otsuseid

4.3.3

hoidma Ühingu vara

4.3.4

hoidma Ühingu mainet

4.4

Ühingu liikmeks võetakse juhatuse otsusega isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel.

4.5 Ühingu liikme väljaarvamine toimub juhatuse otsusel isikliku kirjaliku sooviavalduse
põhjal.

5. Üldkoosolek
5.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Ühingu üldkoosoleku otsuste täidesaatjaks
on juhatus.
5.2 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
5.2.1 Ühingu põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
5.2.2 Ühingu tegevuse üldsuundade kinnitamine;
5.2.3 Ühingu juhatuse liikmete määramine
5.2.4 Ühingu juhatuse liikme tagasikutsumine;
5.2.5 Ebaseaduslike ja Ühingu põhikirjale mittevastavate otsuste peatamine;
5.2.6 Ühingu reorganiseerimine ja likvideerimine.
5.3 Ühingu üldkoosolek toimub üks kord aastas,vajadusel sagedamini.
5.4 Ühingu üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt
5.5 Ühingu üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt pool

Ühingu

liikmetest.
5.6 Ühingu üldkoosoleku otsused võetakse vastu 2/3 (kaks kolmandikku) kohalolevate
liikmete häältega.
5.7 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.
5.8 Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl
5.9 Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokolli õigsust kinnitavad
allkirjaga üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

6. Juhatus
6.1 Ühingut juhib ja esindab juhatus
6.2 Ühingu juhatus on neljaliikmeline ja juhatuse liikmed valitakse kolmeks aastaks
6.3 Juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes
6.4. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb vähemalt pool juhatuse
liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalenud juhatuse liikmete
poolthäälteenamus
6.5 Ühingu juhatus kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas, vajadusel sagedamini.
6.6 Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd

7. Ühingu reorganiseerimine ja lõpetamine
7.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega
sätestatud korras
7.2 Ühingu lõpetamine otsustakse üldkoosolekul
7.3 Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Ühingu likvideerijaks on juhatus

Ühingu asutajad:
Monika Salumaa
Ain Klaassen
Ülar Uusküla
Urve Tõnisson

