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I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Tartu Psühhodraama Insituut (edaspidi „ühing“) on avalikes huvides
tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik Tartu linn.
1.2 Ühingu eesmärgiks on psühhodraama ja sotsiomeetria meetodite arendamine ja
kasutamine inimeste, gruppide ja organisatsioonide arengu toetamisel ning
psühhodraama ja sotsiomeetria spetsialistide väljaõpete korraldamine. Selle
saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 enesearengu- ja teraapiagruppide organiseerimine ja läbiviimine;
1.2.2 psühhodraama, sotsiomeetria ja grupipsühhoteraapia alaste täienduskoolituste
läbiviimine ühingu liikmetele ja teistele sihtgruppidele;
1.2.3 avalike ja tellitud teemakohaste koolituste jm arendusürituste korraldamine;
1.2.4 psühhodraama, sotsiomeetria ja grupipsühhoteraapia rakendatavate metoodikate
kasutamine kultuur-hariduslikke, sotsiaalseid ja loomingulisi eesmärke taotlevates
projektides.
1.2.5 ühingu tegevuse tutvustamine ja populariseerimine erinevatele sihtgruppidele Eestis;
1.2.6 tegeleda ettevõtlusega finantsvahendite saavutamiseks, et täita üldisemaid ühingu
eesmärke.
1.3 Ühingu majandusaasta on 1.01-31.12.
II 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.
2.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus avalduse alusel.
2.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata ka juhatuse otsusega 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;
2.4.3 ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või muul ühingu
poolt korraldatud üritusel.
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. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise
küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.
2.6 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.7 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.
2.8 Ühingu liikmetel on õigus
2.8.1 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
2.8.2 olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
2.9 Ühingu liige on kohustatud:
2.9.1 järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
2.9.2 teatama ühingu juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

2.9.3 tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus algab või lõpeb
aasta kestel

III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga liikmel on üks hääl.
3.2 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
3.2.1 põhikirja muutmine (2/3 liikmete nõusolek)
3.2.2 eesmärgi muutmine (9/10 liikmete nõusolek)
3.2.3 juhatuse liikmete valimine (1-3 liiget, kes valitakse 1-3 aastaks)
3.2.4 revisjoni valimine
3.2.5 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine
3.2.6 otsustada sisseastumis- ja liikmemaksu suurus
3.3 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
3.3.1 aastaaruande kinnitamiseks
3.3.2 seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad (nt 1/10 liikmete
nõudmisel)
3.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt neliteist päeva enne
üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja
päevakorra.
3.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
3.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud
seltsi liikmetest või nende esindajatest
3.4 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus (osalema
peab üle poole juhatuse liikmetest)
3.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.
IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale
sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

2

