MTÜ KÄPP JA KÄSI PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1 MTÜ Käpp ja Käsi (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks
on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.2 Ühing on loodud kahe põhieesmärgiga - 1) Kinnipidamisasutustes viibivad isikud on motiveeritud
ühiskonda tagasi integreeruma, saavad selleks asjakohast tuge ning seeläbi väheneb korduvkuritegude
sooritamine kinnipidamisasutustest vabanenute seas.
2) Koerad (sh varjupaigakoerad) on läbinud erinevate oskuste arendamise eesmärgiga treeninguid ning
neil on kindel omanik ja kodu.
Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:
1.2.1 Korraldab individuaalseid ja grupitegevusi kinnipidamisasutustest viibivatele isikutele, sealt
vabanenutele ja vajadusel nende tugivõrgustikule.
1.2.2 Korraldab koertele (sh varjupaigakoertele) erinevaid oskuste õppimise ja sotsialiseerimise
treeninguid.
1.2.3 Teeb koostööd kriminaal-, õigus-, sotsiaal- ja haridusorganitega riigi ja kohalike omavalitsuste
tasandil ning teiste sarnase eesmärgiga organisatsioonidega nii Eestis kui mujal maailmas.
1.2.4 Korraldab koolitusi ja seminare (s.h. rahvusvaheliste parimate praktikate Eestis tutvustamiseks).
1.2.5 Korraldab tuluüritusi oma eesmärkide saavutamise toetamiseks.
1.2.5 Viib ellu kommunikatsioonialaseid tegevusi, et teadvustada kinnipidamisasutustes viibivate ja
sealt vabanevate isikute ning varjupaikades viibivate loomadega seotud problemaatika laiemale
üldsusele, riigivõimu- ja valitsusorganitele.
II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING
VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1 Ühingu liikmeks võib olla 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 õigus astuda ühingust välja, esitades vastava kirjaliku avalduse juhatusele.
Juhatus vaatab avalduse läbi ja kustutab liikme ühingu liikmete nimekirjast hiljemalt 30 päeva jooksul
arvates avalduse saamisest. Liige loetakse ühingust lahkunuks pärast tema kustutamist ühingu liikmete
nimekirjast.
2.3 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.3.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu;
2.3.2 ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt
korraldatud üritusel;

2.3.3 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.5 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse
arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on
õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liike väljaarvamise
otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.6 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.
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingu liikmetel on õigus:
3.1.2 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul.
3.1.3 olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks.
3.1.4 saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
3.2 Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1 järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid.
3.2.2 tasuma määratud liikmemaksu.
3.2.3 teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.
3.2.4 tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
3.3 Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku
otsusega.
IV ÜLDKOOSOLEK
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1 põhikirja muutmine. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalejate toetus.
4.2.2 eesmärgi muutmine. Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete toetust.
4.2.3 juhatuse liikmete määramine.
4.2.4 revisjoni määramine.
4.2.5 ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.
4.2.6 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse.
4.3 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
4.3.1 aastaaruande kinnitamiseks.

4.3.2 seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku
toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale ühingu
liikmete kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate ühingu liikmeks
astumise avalduses märgitud kontakt e-maili teel.
4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud rohkem kui 2/3 ühingu
liikmetest.
4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu
liikmetest või nende esindajatest.

V JUHATUS
5.1 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni neli liiget, kelle määrab
üldkoosolek.
5.2 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
5.3 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud
vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja
liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

