
MTÜ Kogemuse Jõud põhikiri 

 

I ÜLDSÄTTED 

 

1.1 Mittetulundusühing Kogemuse Jõud, ametliku nimega MTÜ Kogemuse Jõud (edaspidi 

Ühing) on üle-Eestiline isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb avalikes huvides. 

1.2 Ühing järgib oma eesmärkide saavutamisel Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, lähtub 

vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest, kogemusnõustamise teenuse soovituslikust 

juhisest ja käesolevast põhikirjast.  

1.3 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn. 

1.4 Ühingu eesmärgiks on tervise probleemide tõttu kriisi sattunud inimeste ja nende 

lähedaste psühhosotsiaalse heaolu taastamine kogemusnõustamise kaudu.  

1.4.1 Ühingu tegevus keskendub kriisidele, mis on tingitud: viljatusravist, probleemsest 

rasedusest, lapse enneaegsusest, lapse ja/või täiskasvanu raskest, kroonilisest või ravimatust 

haigusest või kogetud traumadest. 

1.5 Eesmärkide saavutamiseks Ühing: 

1.5.1 koondab ja ühendab vastava koolituse läbinud kogemusnõustajaid aitamaks teenust 

vajavaid isikuid ja kõiki teisi osapooli; 

1.5.2 osutab kogemusnõustamise teenust ja aitab kaasa kogemusnõustamise teenuse 

kättesaadavuse parandamisele; 

1.5.3 teeb koostööd kõigi huvitatud osapooltega, sh professionaalidega nii KOV-, sotsiaal-, 

tervishoiu- kui haridussüsteemis; 

1.5.4 on avalikkusele eestkõnelejaks, peab avalikke loenguid ja suhtleb erinevate meediakanalite 

kaudu, selgitades kogemusnõustamise mõtet, sihtgruppide vajadusi ja taastumise võimalusi; 

1.5.5 korraldab ja koordineerib kogemusnõustamisealaseid koolitusi, konsultatsioone, 

nõuandepäevi jms. programme, kampaaniaid ja muud tegevust, mis on suunatud  

kogemusnõustajatele ja  teenust vajavatele isikutele ning  kõigile teistele  asjast huvitatud 

osapooltele, sh haiglatele, sotsiaalhoolekandeasutustele, haridus-, sotsiaalvaldkonna- ja KOV-

töötajatele. 



1.5.6 annab välja juhendmaterjale ja trükiseid, vajadusel tõlgib materjale ning levitab neid kõigi 

kogemusnõustamise vajadusega isikute hulgas; 

1.5.7 teeb koostööd riiklike-, kohalike-, ühiskondlike-, heategevus ja äriorganisatsioonidega 

ning üksikisikutega nii kodu- kui välismaal; 

1.5.8 algatab ja osaleb kogemusnõustamisalaste uurimustööde, arengukavade ja erinevate 

projektide töös; 

1.5.9 loob sidemeid nii ühistegevuseks kui kogemuste vahetamiseks teiste sarnaste 

organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal; 

1.5.10 viib kogemusnõustamisealase tegevuse korraldamiseks läbi tasulisi üritusi vahendite 

hankimise eesmärgil, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid ühingu kasutuses 

ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid, 

sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid; 

1.5.11 motiveerib kogemusnõustamisealase tegevuse arendamisel silmapaistnud isikuid ning 

organisatsioone, võimaluse korral annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja 

korrale. 

 

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

2.1 Ühingu liikmeskonna moodustavad tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed, kes on 

valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja kes täidavad põhikirja. Liikmeks 

vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus vastavalt ühingu kodukorrale.  

2.1.1 Ühingu tegevliikmeks vastuvõtmist vôivad isikliku sooviavalduse alusel taotleda füüsilised 

isikud, kelle väljaõpe, töö ja tegevus on seotud Ühingu pôhikirjaliste eesmärkide täitmisega. 

2.1.2 Tegevliige peab olema aktiivselt tegutsev Ühingu eesmärkide ja ülesannete täitmisel 

Ühingu tegevuse raames. 

2.1.3 Ühingusse vastuvõtmiseks peab olema isikul minimaalselt kahe ühingu liikme kirjalik 

toetus. Vastuvõtmine toimub juhatuse salajasel hääletusel.  

2.1.4 Ühingu toetajaliikmeks vôib Ühingu üldkoosolek Ühingu tegevliikmete ettepanekul ja 

nôusolekul valida isikliku avalduse pôhjal füüsilise vôi juriidilise isiku, kes on Ühingut toetanud 

olulise panusega, eriliste teenetega vôi rahaliselt. 



2.1.5 Toetajaliige loetakse vastuvôetuks kui tema poolt hääletab minimaalselt seitse Ühingu 

üldkoosolekul osalenud hääleôiguslikest liikmetest. Ühigu toetajaliikmel puudub üldkoosolekul 

hääleõigus. 

2.1.6 Ühingu auliikmeks vôib Ühingu üldkoosolek valida isiku, kes on andnud olulise panuse 

ühingu eesmärkide saavutamisele. Ühingu auliikmel puudub üldkoosolekul hääleõigus. 

2.2 Ühingu tegevliikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt 

igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta. 

2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek. 

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata 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 on kahjustanud oma tegevuse või tegevusetusega ühingu mainet. 

2.5 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 JUHTIMINE 

 

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad 

osaleda kõik ühingu liikmed. 

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. 

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on minimaalselt 7 ühingu liiget, sh 3 juhatuse liiget. 

3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kolm kuni viis liiget, kelle 

määrab üldkoosolek. Ühingu juhatus valib endale esimehe. Juhatuse esimehe ametikoht on 

roteeruv kõigi juhatuse liikmete vahel vastavalt juhatuse sisesele kokkuleppele. Üks juhatuse 

esimees juhib ühingut kuni ühe kalendriaasta alates ametisse nimetamisest. 



3.4 Lisaks juhatusele osalevad ühingu juhtimises juhatuse nõunikud, nõunike gruppi kuulub  

kuni seitse liiget. Igal nõunikul on kohustus osaleda juhatuse töös, omades kindlat 

vastutusvaldkonda.  

3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks. 

 

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. 


