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EO EESTI ÜHENDUS
PÕHIKIRI
I MITTETULUNDUSÜHINGU NIMI JA ASUKOHT
1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi "Ühing") nimi on EO Eesti Ühendus, inglise keeles Special
Olympics Estonia.
1.2. Ühingu asukoht on Kiigemetsa 2, Siimusti, Jõgeva vald, 48444 Jõgevamaa.
II ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID
2.1. Ühing on asutatud eesmärgiga aidata kaasa Eesti vaimsete ja liitpuuetega inimeste
(edaspidi"VLPI") kehakultuuri- ja sporditegevuse edendamisele, VLPI enesetäiendamisele.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:
2.2.1. organiseerib aastaringselt VLPI-de kultuuri-, kehakultuuri- ja spordialast tööd ja koolitusi
ning loob selleks vastavad tingimused;
2.2.2. levitab rahvusvahelise organisatsiooni "Special Olympics International" põhikirjalisi
eesmärke kogemuste vahetamise
ning seminaride, loengute, kursuste, konverentside ja
spordivõistluste korraldamise teel;
2.2.3. levitab, koostab ja kogub VLPI-de kehakultuuri- ja spordialase töö metoodilisi ja
metodoloogilisi vahendeid;
2.2.4. teeb VLPI-de heaks koostööd Special Olympics Internationali , Eesti Vabariigi ja välismaa
juriidiliste- ja füüsiliste isikutega;
2.2.5. loob metoodika- ja spordikeskusi.
2.3. Ühing tegutseb avalikes huvides ja on heategevusliku iseloomuga.
III ÜHINGU LIIKMESKOND
3.1. Ühingu liige võib olla iga füüsiline isik üksikliikmena ja iga juriidiline isik, kes soovib
osaleda Ühingu töös ning kelle liikmeks vastuvõtmise on kinnitanud Ühingu juhatus. Ühingu
liikmete arvestust peab Ühingu juhatus.
3.2. Ühingu liikmeks võetakse vastu Ühingu juhatusele esitatava kirjaliku sooviavalduse alusel.
Ühingu liikme staatuse omandab taotleja Ühingu juhatuse vastavasisulise otsuse tegemise päevast.
Juhatus peab otsuse liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta tegema taotlejale
teatavaks hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates juhatuse otsuse tegemisest.
3.3. Ühingust väljaastumine toimub kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse Ühingu juhatusele.
3.4. Ühingust väljaheitmine toimub juhul, kui Ühingu liige on rikkunud Ühingu põhikirja nõudeid
või ei ole kahe aasta jooksul osalenud Ühingu tegevuses. Ühingu liikme Ühingust väljaheitmise
otsustab Ühingu üldkoosolek.
3.5. Ühingu liikmel on õigus:
3.5.1. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
3.5.2. teha ettepanekuid ja esitada taotlusi kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
3.5.3. võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest;
3.5.4. saada informatsiooni Ühingu tegevuse ja juhtorganite otsuste kohta.
3.6. Ühingu liige on kohustatud:
3.6.1. täitma Ühingu põhikirjas sätestatud nõudeid ja Ühingu juhtorganite otsuseid käesoleva
põhikirja raames;
3.6.2. aktiivselt osa võtma Ühingu tegevusest;
3.6.3. suhtuma heaperemehelikult Ühingu varasse;
3.6.4. hoidma ja kaitsma Ühingu head nime/mainet.

IV ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek.
4.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt kord aastas.
4.3. Korralise üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus kõigile Ühingu liikmetele e-postiga
vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Teatises märgitakse:
4.3.1. üldkoosoleku toimumise kuupäev ja kellaaeg;
4.3.2. üldkoosoleku toimumise täpne asukoht;
4.3.3. üldkoosoleku päevakord.
4.4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ettenähtud tingimustel ja korras,
kui seda nõuavad vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Taotlus erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb juhatusele esitada kirjalikult, näidates ära üldkoosoleku kokkukutsumise
põhjuse.
4.5. Üldkoosoleku pädevuses on:
4.5.1. põhikirja muutmine;
4.5.2. Ühingu eesmärgi muutmine;
4.5.3. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.5.4. juhatuse liikmete valimine;
4.5.5. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles
tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
4.5.6. Ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine;
4.5.7. muude seadustega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine;
4.5.8. revisjonikomisjoni moodustamine.
4.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole Ühingu liikmetest.
Põhikirja muutmiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete või nende
esindajate nõusolek. Ühingu eesmärkide muutmiseks ja tegevuse lõpetamiseks on vajalik
vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
4.7. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi.
Salajane hääletamine toimub, kui selleks avaldab soovi kasvõi üks üldkoosolekul osalev Ühingu
Liige. Hääletamisel on igal liikmel üks hääl.
4.8. Hääletada saab ühingu liige või tema esindaja, kellel on lihtkirjalik volikiri.
4.9. Volitada saab lihtvolikirja alusel ainult ühingu liiget.
4.10. Kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv MTÜ liikmeid, kutsutakse kokku uus
üldkoosolek.
4.11. Uuest üldkoosolekust teatab juhatus kõigile Ühingu liikmetele e-postiga vähemalt 7 päeva
enne koosoleku toimumist. Teatises märgitakse: üldkoosoleku toimumise kuupäev, kellaaeg,
täpne asukoht ja päevakord.
4.12. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata kohaletulnud liikmete arvust.
V JUHATUS
5.1. Ühingu juhtimis- ja esindusorgan on viie kuni seitsme (5-7) liikmeline juhatus. Juhatusse
peavad kuuluma üks (1) intellektipuudega sportlase pereliige, üks (1) intellektipuudega sportlane,
spordiekspert, intellektipuudega inimeste ekspert, kes määratakse ametisse üldkoosoleku poolt
kolmeks (3) aastaks. Maksimaalselt võib üks liige järjest juhatuses olla 9 aastat.
5.2. Juhatuse pädevused:
5.2.1. esindada oma liikmete huve suhtlusel Eesti Vabariigi Valitsusega, ametiasutustega ja
organisatsioonidega;
5.2.2. korraldada Ühingu igapäevast juhtimist;
5.2.3. hallata, kasutada ja käsutada Ühingu vara ja rahalisi vahendeid;
5.2.4. korraldada välissuhteid ja esindada Ühingut välismaal;
5.2.5. koostada ja kinnitada Ühingu eelarve;
5.2.6. valida enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe(d);
5.2.7. korraldada Rahvusliku Direktori ja Spordidirektori ametikoha täitmiseks konkursi ning

kinnitada ametijuhendid;
5.2.8. nimetada ametisse ja kutsuda tagasi Rahvuslik Direktor, kelle ülesanne on Ühingu tegevuse
arendamine ja välissuhete hoidmine Euroopa ja maailmorganisatsiooniga koostöös juhatusega;
5.2.9.nimetada ametisse ja kutsuda tagasi Spordidirektor, kes vastutab võistluste korraldamise,
treenerite nõustamise ja juhendamise, koostöö arendamise eest Eesti spordiliitudega ning koostöös
Rahvusliku Direktoriga loob ja hoiab sidet Eesti Olümpiakomiteega;
5.2.10. ühingu juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt üle poole
juhatuse liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees. Nõutava kvoorumi
puudumisel kutsub esimees, tema äraolekul aseesimees uue istungi kokku kahe nädala jooksul;
5.2.11. juhatus koguneb vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda aastas. Juhatuse
kokkukutsumise korraldab juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees.
5.2.12. juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma
kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmisega ühingule tekitatud kahju eest
solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui kahju on tekitatud otsusega, mille
vastuvõtmisel oli ta selle vastu või jäi eriarvamusele ning see kajastub koosoleku protokollis;
5.2.13. igal juhatuse liikmel on õigus esindada Ühingut kõigis toimingutes. Ühingu esindamise
piirangud teeb üldkoosolek oma otsusega ja need kantakse registrisse;
5.2.14. kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib juhatus otsuse vastu võtta ka koosolekut
kokku kutsumata nii, et kõik liikmed kirjutavad alla samasisulisele dokumendile. Elektroonilisel
teel saadetud teade on pädev tõendamaks, et dokument on alla kirjutatud:
5.2.14.1. otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab juhatuse esimees, tema
äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis juhatuse liikmetele juhatuse
koosoleku päevakorra ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja,
mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva;
5.2.14.2. otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest,
sealhulgas on osalenud hääletamisel juhatuse esimees või tema äraolekul aseesimees. Juhatuse
liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis juhatuse esimehele, tema
äraolekul aseesimehele;
5.2.14.3. protokollile kirjutavad alla kõik juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmed.
VI ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE NING VARA JAOTUS
6.1. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub:
6.1.1. üldkoosoleku otsusega;
6.1.2. pankrotimenetluse alustamisel Ühingu vastu;
6.1.3. ühingu liikmete arvu vähenemisel alla 3 liikme;
6.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral valida kahe kuu jooksul juhatuse koosseis;
6.1.5. muul seaduses ettenähtu alusel.
6.2. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras likvideerimismenetlusega.
Pärast likvideerimismenetluse käigus toimunud võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse
allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühenduste nimekirja kantud
mittetulundusühingule, sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule
omavalitsusüksusele.
Põhikirja redaktsioon vastavalt 05.01.2017 üldkoosoleku otsuse p.1.2. alusel.

