Mittetulundusühingu Johanna
PÕHIKIRI

1. Üldsätted:
1.1. Mittetulundusühingu nimeks on Johanna (edaspidi Ühing), mis tegutseb sotsiaal-,
haridus- ning kultuurivaldkondades ja ühendab vaba tahte alusel erivajadustega inimesi
Lääne-Virumaal ning füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kelle tegevusvaldkonnas on töö
erivajadustega inimestega.
1.2. Ühing tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.
1.3. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik oma pangaarvega ja omab Eesti Vabariigi
seadustes ettenähtud õigus- ja teovõimet.
1.4. Ühing tegutseb avalikes huvides, lähtub oma tegevuses vabaühenduste
eetikakoodeksist, põhiseadusest, teistest seadustest, muudest õigusaktidest ning
käesolevast põhikirjast. Ühing on võimekas ja tegutseb tõhusalt.
1.5. Ühingu juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Lääne-Viru maakond, Vinni vald,
Lepiku küla.
1.6. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
2. Ühingu eesmärk ja ülesanded
2.1. Ühingu tegevuse eesmärk on erivajadustega inimeste elu arendamine ( vaba aja
veetmise võimaluste loomine, vaimne arendamine, elukestev õpe, päevakeskuse ja
toetatud elamise võimaluste loomine, kaitstud töökohtade loomine, isetegevuse
hoogustamine, teenuste pakkumine, suhtlemine EL maadega jm).
2.2. Ühingu ülesanded on:
2.2.1. Erivajadustega inimesi puudutavate projektide algatamine ja elluviimine;
2.2.2. Erivajadustega inimeste ühiskondliku ja tööalase aktiivsuse toetamine ja
algatamine;
2.2.3. Erivajadustega inimeste iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste teadvustamine
ja lahendamisele kaasaaitamine;
2.2.4. Erivajadustega inimestele teenuste pakkumine (invatransport, päevakeskus,
toetatud elamine, toetatud töötamine jm);
2.2.5. Erivajadustega inimeste sotsiaalse ettevõtluse käivitamine ja arendamine;
2.2.6. Positiivse avaliku arvamuse kujundamine erivajadustega inimestega seotud
küsimustes; esindab vajadusel oma liikmete huve.
3. Ühingu vara ja vahendid
3.1. Ühingu vara ja vahendid tekivad:
Projektitööst, sponsorlusest, annetustest, Vinni Vallavalitsuse eelarvest, teiste
omavalitsuste eelarvetest, teenuste osutamise tuludest, liikmemaksudest, teenuste
kasutajate omaosalustasudest ja muust seadusega kooskõlas olevast tegevusest.
3.2. Ühingu vara saab juhatus kasutada ja käsutada ainult üldkoosoleku poolt kinnitatud
tegevuskava ja eelarve piires. Täiendavate laekumiste kasutamise otsustab juhatus.
4. Liikmed
4.1. Liikmeteks võivad olla Ühingu põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad isikud.
4.2. Kirjaliku sooviavalduse astuda Ühingu liikmeks kinnitab juhatus.
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4.3. Väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus kustutab
väljaastunu liikmete nimekirjast.
4.4. Liikme õigused ja kohustused:
4.4.1. Liikmel on õigus:
Valida ja olla valitud Ühingu juhatusse; osaleda Ühingu poolt korraldatud üritustel;
kasutada Ühingu poolt pakutavaid teenuseid.
4.4.2. Liige on kohustatud:
Täitma Ühingu põhikirja ja kodukorda; võtma täitmiseks üldkoosoleku ning juhatuse
otsused; mitte esinema Ühingu nimel ilma vastava volituseta.
5. Üldkoosolek
5.1. Kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek.
5.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vastavalt vajadusele.
5.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Ühingu liikmetele ette teatama vähemalt seitse
päeva.
5.4. Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus
osalenud mittetulundusühingu liikmetest.
5.6. Üldkoosolekul toimuvad korralised valimised Ühingu juhatusse iga 5 aasta järel.
5.7. Üldkoosolek protokollitakse.
5.8. Üldkoosoleku pädevuses on:
5.8.1. Põhikirja muutmine ja täiendamine;
5.8.2. Juhatuse liikmete määramine 5 aastaks ja nende tagasikutsumine;
5.8.3. Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine;
5.8.4. Mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
5.8.5. Juhatuse aruannete ärakuulamine ja hindamine; juhatusele volituste andmine;
5.8.6. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustamine;
5.8.7. Teostada järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
6. Juhatus
6.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust juhatus, millesse üldkoosolek
on valinud kuni 4 liiget oma liikmete hulgast.
6.2. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning kutsutakse kokku juhatuse
esimehe või 2 juhatuse liikme motiveeritud taotluse alusel.
6.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poolte liikmetest.
6.4. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
6.5. Juhatuse pädevuses on:
6.5.1. Tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
6.5.2. Üldkoosolekute otsuste elluviimine;
6.5.3. Eelarve kinnitamine, selle täitmise jälgimine;
6.5.4. Liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine;
6.5.5. Üldkoosoleku poolt juhatuse pädevusse antud tegevuste korraldamine, lepingute
sõlmimine ja kulude ja tuludega arveldamine;
6.5.6. Pärast majandusaasta lõppu majandusaasta aruande koostamine ja esitamine
üldkoosolekule ning selle kinnitamine;
6.5.7. Üldkoosolekute toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine.
7. Juhatuse esimees
7.1. Juhatuse esimees valitakse (nimetatakse) üldkoosolekul 5 aastaks.
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7.2. Juhatuse esimehe pädevuses on:
7.2.1 Juhatuse tegevuse korraldamine;
7.2.2.Ühingu nimel tegutsemine, Ühingu esindamine ilma volituseta nii kodu- kui
välismaal;
7.2.3. Allkirjaõiguse omamine Ühingu nimel;
7.2.4 Lepingute sõlmimine Ühingu nimel;
7.2.5. Annab oma tegevusest aru üldkoosolekule ja juhatusele;
7.2.6. Vastutab oma tegevuse eest seaduses sätestatud korras;
7.2.7. Juhib juhatuse tööd;
7.2.8. Käsutab Ühingu vara ja vahendeid;
7.2.9. Korraldab liikmete arvestust;
7.2.10.Tagab raamatupidamise korraldamise vastavuses raamatupidamise seadusele.
7.2.11. Juhatuse esimehe äraolekul esindavad Ühingut kõikides õigustoimingutes ja
omavad kõiki juhatuse esimehe õigusi juhatuse ülejäänud liikmed ühiselt.
8. Tegevuse lõpetamine
8.1. Üldkoosoleku otsusega;
8.2. Pankrotimenetluse alustamisel Ühingu vastu;
8.3. Üldkoosoleku võimetuse korral valida juhatuse liikmeid.
8.4. Tegevuse lõpetamise võib alati otsustada üldkoosolek.
8.5. Otsus on vastu võetud, kui lõpetamise poolt on hääletanud 2/3 liikmetest.
8.6. Kui Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, esitab juhatus seejärel
avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse.
8.7. Likvideerimisel käivitub likvideerimismenetlus, mille viivad läbi juhatuse liikmed.
8.8. Likvideerijad lõpetavad Ühingu tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara,
rahuldavad võlausaldajate nõuded. Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse järelejäänud
vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning usuliste
ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalikõiguslikule juriidilise isikule.
Ühingu põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul
17. juunil 2014. a.
Juhatuse liikmed: Ülle Allika
Vida Mooses
Mirjam Haiba
Aino Toome

