Eriolümpia Eesti Ühendus
PÕHIKIRI
I MITTETULUNDUSÜHINGU NIMI JA ASUKOHT
1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi ühing) nimi on Eriolümpia Eesti Ühendus, inglise keeles
Special Olympics Estonia.
1.2. Ühingu asukoht on Tartu.
II ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID
2.1. Ühing on asutatud eesmärgiga aidata kaasa Eesti intellektipuudega inimeste kehakultuuri- ja
sporditegevuse edendamisele.
2.2. Ühingu missiooniks on võimaldada intellektipuudega lastel ja täiskasvanutel aasta läbi
treenida ja võistelda, luua neile jätkuvaid võimalusi arendada oma füüsilist vormi, panna
proovile julgust, tunda rõõmu, saada ja jagada kogemusi, oskusi ja sõprust oma pere, teiste
eriolümpia sportlaste ja kogukonnaga.
2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks ühing:
2.3.1. organiseerib aastaringselt spordi-, kultuuri-, kehakultuurialaseid tegevusi, võistlusi,
treeninguid ja koolitusi;
2.3.2. täidab rahvusvahelise katusorganisatsiooni Special Olympics International põhikirjalisi
eesmärke.
2.3.3. esindab ainuõiguslikult Eestit rahvusvahelistel eriolümpia võistlustel ja eriolümpia
maailmamängudel.
2.3.4. teeb intellektipuudega kogukonna heaks koostööd Eesti Vabariigi ja välisriikide
organisatsioonidega.
2.4. teeb ennetustööd ja astub välja igasuguse diskrimineerimise ja vägivalla vastu spordis.
2.5. 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.
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 päeva jooksul arvates juhatuse otsuse tegemisest.
3.3. Ühingust väljaastumine toimub kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse ühingu juhatusele.
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3.4. Ühingust väljaarvamine toimub juhul, kui ühingu liige on rikkunud ühingu põhikirja
nõudeid, ei ole kahe aasta jooksul osalenud ühingu tegevuses või on kahjustanud ühingu mainet.
Ühingu liikme ühingust väljaarvamise otsustab ühingu juhatus.
3.5. Ühingu liikmel on õigus:
3.5.1. osaleda ja olla hääleõiguslikuna esindatud üldkoosoleku töös, esitada oma kandidaate
ühingu juht- ja kontrollorganitesse;
3.5.2. teha ettepanekuid ja esitada taotlusi kõigis ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
3.5.3. võtta osa ühingu poolt korraldatavast tegevusest;
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, mis on otsustusvõimeline
olenemata osalevate liikmete arvust.
4.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt kord aastas.
4.3. Korralise üldkoosoleku toimumisest teatab juhatus kõigile ühingu liikmetele e-postiga
vähemalt seitse 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. Hääletada saab ühingu liige või tema esindaja, kellel on lihtkirjalik volikiri.
4.5. Volitada saab lihtvolikirja alusel ainult ühingu liiget. Igal liikmel võib olla maksimaalselt
üks volitus.
V JUHATUS
5.1. Ühingu juhtimis- ja esindusorgan on viie kuni seitsme liikmega juhatus. Juhatusse
peavad kuuluma teiste seas intellektipuudega sportlase pereliige, intellektipuudega sportlane,
spordiekspert ja intellektipuudega inimeste ekspert, kelle valib üldkoosolek kolmeks aastaks.
Maksimaalselt võib üks liige järjest juhatuses olla üheksa aastat.
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5.2. Juhatuse pädevused:
5.2.1. Õigustoimingutes esindavad ühendust juhatuse esimees ja aseesimees ainuisikuliselt ja
teised juhatuse liikmed ühiselt juhatuse esimehe või aseesimehega.
5.2.2. Esindada oma liikmete huve suhtlusel Eesti Vabariigi Valitsusega, ametiasutustega ja
organisatsioonidega;
5.2.3. Korraldada ühingu igapäevast juhtimist;
5.2.4. Hallata, kasutada ja käsutada ühingu vara ja rahalisi vahendeid;
5.2.5. Korraldada välissuhteid ja esindada ühingut välismaal.
5.2.6. Koostada ja kinnitada ühingu eelarve.
5.2.7. Valida enda hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe(d).
5.2.8. Korraldada ametikohtade täitmiseks konkurss ning kinnitada ametijuhendid.
5.2.9. Ühingu juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole
juhatuse liikmetest, sealhulgas esimees või tema äraolekul aseesimees.
5.2.10. Juhatus koguneb vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas.
Juhatuse kokkukutsumise korraldab juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees.
VI ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE NING VARA JAOTUS
6.1. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras likvideerimismenetlusega.
Pärast likvideerimismenetluse käigus toimunud võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse
allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud
mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikirja redaktsioon vastavalt 05.12.2020 üldkoosoleku otsuse p.2 alusel.
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