Otepää Perekeskus MTÜ põhikiri

I Üldsätted
1.1.

Mittetulundusühing

Otepää

Perekeskus

MTÜ

(edaspidi:

ühing)

on

vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon,
mis tegutseb avalikes huvides.
1.2. Ühingu asukohaks on Otepää, Kopli 12-3
1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest,
käesolevast põhikirjast ning sellega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja
otsustest.
II Ühingu eesmärgid
2.1. Ühingu eesmärgiks on luua Otepääl sõbralik, mitmekülgne ja pidevalt arenev
keskus lastega peredele, mis aitab suurendada perekonna ühtekuuluvus tunnet ja
pakkuda ühtviisi arendavat keskkonda nii kohalikele lastele ja lapsevanematele kui ka
külalistele väljastpoolt Otepääd.
2.2. Suurendada väikelastega perede sportimise ja vabaaja veetmise võimalusi Otepää
piirkonnas läbi lastehoiu teenuse pakkumise.

III Ühingu tegevused
3.1. Mängutoa avamine Otepääl.
3.2. Lapsehoiu teenuse pakkumine mängutoas.
3.3. Lapsevanematele suunatud koolituste korraldamine.
3.4. Laste huviringide korraldamine ja beebide arendusravi (füsioteraapia) teenuse
osutamine.
3.5. Professionaalne peresuhete nõustamise teenuse pakkumine.
3.6. Ürituste korraldamine, mille sihtgrupiks on lapsed, lapsevanemad (ka tulevased)
või terve pere ja mille eesmärgiks on peresuhete ja/või pereliikmete tervise
tugevdamine.
3.7. Informatiivse kodulehe loomine ja pidev täiustamine
3.8. Peresuhteid väärtustavate artiklite kirjutamine kohalikes väljaannetes ja
infotrükiste väljaandmine.
3.9. Koostöö arendamine erinevate institutsioonidega Eestis ja välismaal.

IV Liikmelisus
4.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
4.2. Ühingu liikmed on kohustatud oma tegevuses lähtuma ühingu põhikirjast,
kaitsma ühingu huve ning võtma regulaarselt osa ühingu üldkoosolekust
4.3.. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
4.4. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse
4.5. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või
seltsi poolt korraldatud üritusel;
b) astub seltsiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks
4.6. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul
4.7. Ühingu liikmetel on õigus saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet
seltsi tegevuse kohta
V. Üldkoosolek
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on
üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine (vajalik kõigi juhatuse liikmete nõusolek)
b) eesmärgi muutmine (vajalik kõigi juhatuse liikmete nõusolek)
c) revisjoni määramine
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine
e) Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise
ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud
tehinguteks
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale ühingu liikmele kaks

nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku
toimumise aja, koha ja päevakorra
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole ühingu liikmetest
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul
osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest

VI. Juhatus
6.1. Ühingu üldkoosolek valib 2-5 liikmelise juhatuse.
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse viieks aastaks.
6.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete ühine nõusolek
6.4. Juhatuse esindusõigus – õigustoimingutes esindab ühingut juhatuseliige koos
teise juhatuse liikmega. Juhatuse liige võib volitada kolmandat isikut kogu juhatuse
nõusolekul teatud toimingute sooritamiseks või tehingute tegemiseks.
6.5. Juhatuse pädevus - üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühingu tööd juhatus:
6.5.1. Viib ellu üldkoosoleku otsuseid.
6.5.2. Võib tööle võtta vajadusel isikuid, kelle tegevus määratakse vastava juhendiga
ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ees.
6.5.3. Valmistab üldkoosolekule ette majandusaasta aruande.
6.6. Juhatus käsutab, kasutab ja haldab ühingu vara.
6.7. Juhatuse koosolek.
6.7.1. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt üks juhatuse
liikmetest.
6.7.2. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte
harvem kui üks kord kvartalis.
6.7.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest ja
nende hulgas ka juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse liige. Otsused
võetakse vastu lihthäälteenamusega.
VII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud
korras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud
isikud.
7.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või

sihtasutusele avalikes huvides olevate eesmärkide saavutamiseks. Valiku teeb
juhatuse koosolek.

Otepää Perekeskuse põhikiri on vastu võetud ühehäälselt asutamiskoosolekul 29.
oktoobril 2011.

