MTÜ ALLIUM PÕHIKIRI
Käesolev põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 15. juulil 2013.a.
1.

ÜLDSÄTTED
1.1.

Mittetulundusühing Allium (edaspidi tekstis MTÜ Allium) on vabatahtlik
ühendus, mis tegeleb riskirühma (sh HIV-nakatanud ja narkosõltlased) kuuluvate
inimeste aitamisega, abistamisega ja nõustamisega.

1.2.

Põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele tulu saamine ja jaotamine. MTÜ
Allium kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks.

1.3.

MTÜ Allium on õigus osaleda igat liiki organisatsioonides, mille tegevuse
eesmärk vastab ühingu eesmärkidele.

1.4.

MTÜ Allium on asutatud Jõhvis, juunis 2004.a.

1.5.

MTÜ Allium juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja
käesolevast põhikirjast.

1.6.

MTÜ Allium asukoht on: Jõhvi, Malmi 2b.

1.7.

MTÜ Allium tegevuse eesmärkideks on:
1.7.1.

riskirühma kuuluvate inimeste (sh HIV-nakatanute ja narkosõltlaste)
aitamine ja abistamine, nendele ajutiselt elamise ja hoolduse
kindlustamine – varjupaika pidamine;

1.7.2.

riskirühma kuuluvatele inimestele (sh HIV-nakatanute ja narkosõltlaste)
suunatud preventiivsete ja reahabilitatsiooni meetmete rakendamine –
reahabilitatsiooni keskuse pidamine;

1.7.3.

riskirühma kuluvate inimeste (sh HIV-nakatanute ja narkosõltlaste)
nõustamine ja konsulteerimine, et tõsta nende teadmisi ja oskusi
toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks
– konsultatsiooni ja nõustamise keskuse pidamine;

1.7.4.

päevakeskuse pidamine;

1.7.5.

sotsiaalteenuste osutamine;

1.7.6.

õigusabi osutamine;

1.7.7.

küsitluste ja uuringute läbiviimine;

1.7.8.

seminaride ja konverentsipide korraldamine;

1.7.9.

kursuste ja muudes vormides koolituse läbiviimine;

1.7.10. paljundamine, köitmine, kujundamine,
informatsiooni alane tegevus;

kirjastamine

ja

muu

1.7.11. suulised ja kirjalikud tõlketööd;
1.7.12. koostöösuhete arendamine rahvusvaheliste organisatsioonidega.
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2.

1.8.

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks hoolitseb MTÜ Allium vajaliku varalise
baasi eest: ostab või üürib, ehitab, haldab ja annab kasutamiseks välja avalikke
kogunemisruume, soetab sisustust ja tehnilisi vahendeid.

1.9.

MTÜ Allium halduskulud ei tohi ületada määra, mis on õigustatud tegevuse
iseloomu ja põhikirjaliste eesmärkidega.

LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1.

MTÜ Allium liikmeteks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, kes
tunnustavad MTÜ Allium tegevuse eesmärke ja kes kohustuvad täitma põhikirja
nõudeid ning on kohustunud tasuma juhatuse poolt kinnitatud
sisseastumismaksu.

2.2.

MTÜ Allium liikmeteks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusel kirjaliku avalduse
põhjal ühekuulise etteteatamisega.

2.3.

MTÜ Allium liikmel on õigus avalduse alusel mittetulundusühingust välja
astuda.

2.4.

MTÜ Allium liikme võib mittetulundusühingust välja arvata juhatuse otsusega
põhikirjasätete täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu.
MTÜ Allium välja arvatud liikmele teatatakse viivitamatult kirjalikult
väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest.

2.5.

MTÜ Allium liikmel on õigus:

2.6.

3.

2.5.1.

valida ja olla valitud juhtorganitesse;

2.5.2.

võta aktiivselt osa mittetulundusühingu ettevõtmistest.

MTÜ Allium liige on kohustatud:
2.6.1.

täitma põhikirjasätteid;

2.6.2.

täitma juhatuse otsuseid.

JUHTIMINE
3.1.

MTÜ Allium kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek.

3.2.

MTÜ Allium üldkoosoleku pädevusse kuulub:
3.2.1.

põhikirja muutmine;

3.2.2.

eesmärgi muutmine;

3.2.3.

juhatuse liikmete määramine, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti;

3.2.4.

juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu
nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes
mittetulundusühingu esindaja määramine;

3.2.5.

kuulab ära ja kinnitab eelmise aasta finants-ja tegevusaruande.

3.3.

Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl.

3.4.

Üldkoosolek kutsutakse kokku MTÜ Allium juhatuse poolt vastavad vajadusele,
kuid mitte harvemini kui kahel korral aastas.
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4.

3.5.

Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht teatatakse ette liikmetele vähemalt 7 päeva.

3.6.

Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust
ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest.

3.7.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel on esitatud üle poole MTÜ Allium
liikmetest.

3.8.

MTÜ Allium igapäevast tegevust korraldab ja juhib üheliikmeline juhatus
(juhataja).

3.9.

MTÜ Allium juhataja:
esindab mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes;

3.9.2.

kutsub kokku liikmete üldkoosoleku;

3.9.3.

võib võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja
selles otsuses ettenähtud tingimustel mittetulundusühingu kinnisasju või
registrisse kantud vallasasju;

3.9.4.

määrab kindlaks iga-aastaselt liikmemaksu suuruse ja tasumise korda.

TEGEVUSE LÕPETAMINE
4.1.

5.

3.9.1.

MTÜ Allium tegevus lõpetatakse:
4.1.1.

üldkoosoleku otsusega;

4.1.2.

pankrotimenetluse alustamisel mittetulundusühingu vastu;

4.1.3.

mittetulundusühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

4.1.4.

üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud organite
liikmeid.

4.2.

MTÜ Allium lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega. Otsus on
vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud või
esindatud liikmetest.

4.3.

Juhataja peab esitama pankrotiavalduse, kui selgub, et MTÜ Allium on vähem
vara kui võetud kohustusi.

4.4.

Likvideerimine toimub seadusega ettenähtud korras.

VARA JAOTAMINE
5.1.

Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist läheb allesjäänud vara sarnase
eesmärgiga mittetulundusühingule või riigile.

/allkirjastatud digitaalselt/
__________________
Vladimir Sarantsev
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