Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühingu
PÕ H IK IRI
I Üldsätted
1. Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühing (ETFÜ), edaspidi Ühing, on tsüstilise fibroosi
(TF) haigete isikute, nende omaste ja kõikide teiste TF-st huvitatud isikute üleeestiline, vabatahtlik, m ittetulunduslik ühendus.
2. Ühing tegutseb avalikes huvides ning on heategevuslik.
3. ETFÜ eesm ärgiks on tsüstilise fibroosi diagnoosiga isikutele m aksim aalse
elukvaliteedi tagamine.
4. Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigi põhiseadusest, vabariigi valitsuse
ja Sotsiaalm inisteerium i ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
Oma õiguse teostam iseks on Ühingul õigus pöörduda riigiasutuse, kohaliku
om avalitsuse organi või kohtu poole.
5. Ühing on juuriidiline isik, tal on pitsat, kirjablankett ja arve pangas. Ü hingul on
oma sümboolika.
6. Ühingu juhatuse aadress on:
Kalvi 10-5
V iljandi linn
V iljandim aa 71013
7. Ühingu tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.

II IJhingu ülesanded
1. Ühingu ülesanded on::
1.1. anda om a liikm etele vajalikku ja kaasaegset inform atsiooni TF kohta;
1.2. parandada ja täiustada TF haigete ravivõimalusi;
1.3. aidata kaasa TF haigete inimeste hariduse-, tö ö h õ iv e-ja olm eprobleem ide
lahendamisele;
1.4. soodustada Ühingu liikmete osalemist kultuurilistel ja ühiskondlikel üritustel,
korraldada ise selliseid üritusi;
1.5. kaitsta TF-ga isikute ja nende perekonnaliikm ete huve ja õigusi;
1.6. publitseerida TF olem ust selgitavaid materjale;
1.7. luua kontakte ja arendada koostööd TF ühingutega teistes riikides.

III ETFÜ liikm eskond, liikm ete õigused ja kohustused
1.Ühing koosneb tegevliikm etest, liikmetest, auliikm etest ja kollektiivliikm etest.
1.1. vastuvõtt Ühingusse toim ub kirjaliku avalduse alusel Ü hingu juhatusele.
ETFÜ liikm eks loetakse isik peale tem a avalduse aktsepteerim ist juhatuse
poolt.
1.2. kollektiivliikm eks võivad astuda tervishoiuasutused, ettevõtted ja muud
organisatsioonid.
1.3. auliikm ed valitakse Ühingu juhatuse ettepanekul ETFÜ üldkoosolekul.
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Ü hingu auliikm eteks võib valida isikuid, kellel on silm apaistvaid teeneid
ETFÜ abistam isel, TF teaduslikul uurimisel või TF haigete isikute olukorra
parandamisel. Pärast auliikmeks valim ist annab Ü hingu sekretär talle sellest
teada ja saadab talle põhikirja ning liikmete nimekirja.
1.4. ühingust tagasiastum iseks on vaja kirjalikku avaldust ühingu juhatusele.
Liikmetel on õigus:
2.1. osaleda Ü hingu tegevuses vastavalt põhikirjas toodud eesm ärkidele;
2.2. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
2.3. osaleda Ü hingu poolt korraldatavatel üritustel;
2.4. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Ühingu tegevust puudutavates
küsim ustes;
2.5. kasutada Ü hingu võim alusi, abi ja muid Ühingu poolt osutatavaid teeneid TF
haigete inimeste hüvanguks;
2.6. laenutada Ühingu käsutuses olevaid abivahendeid tasuta vastavalt vajadusele;
2.7. kollektiivliikm etel on õigus saata oma esindajaid Ühingu koosolekutele;
2.8. Ü hingust vabalt välja astuda informeerides sellest kirjalikult Ü hingu juhatust;
2.9. auliikm etele laienevad kõik Ühingu liikmete õigused.
Liikmed on kohustatud:
3.1. tasum a liikmemaksu;
3.2 . täitm a põhikirja sätteid ja juhtorganite otsuseid;
3.3 . aitam a kaasa põhikirjaliste ülesannete täitm isele;
3.4 . suhtum a heaperem ehelikult Ühingu varasse.
Ühingu sisseastu m is-ja liikmemaksu määrab üldkoosolek. A uliikm ed vabastatakse
liikmemaksust. Kollektiivliikm etele kehtestab liikm em aksu Ü hingu juhatus:
Ühingust välja arvam ine toimub juhatuse ettepanekul Ü ldkogu otsusega lahtisel
hääletam isel lihthäälteenam use alusel. Ü hingust väljaarvam ise aluseks on liikme
isiklik avaldus või põhikirja jäm e rikkumine.

IV

Juhtim ine ja struktuur

1. Ühingu kõrgeim aks organiks on liikmete üldkoosolek. Ü ldkoosolekute vahelisel
ajal juhib Ühingut juhatus.
2. Liikmete üldkoosoleku kutsub kokku juhatus mitte harvem kui üks kord aastas.
3. Ühingu liikm ete üldkoosolek:
3.1. võtab vastu ja m uudab põhikirja;
3.2. valib Ü hingu juhatuse ja revisjonikom isjoni, määrab nende suuruse;
3.3. kinnitab juhatuse ja revisjonikom isjoni esim ehe aruanded eelnenud
tegevusperioodist;
3.4. kinnitab Ü hingu tegevusprogrammi;
3.5. kinnitab Ü hingu eelarve ja aastaaruande;
3.6. m äärab liikm em aksude suurused;
3.7. valib Ü hingu auliikmed;
3.8. otsustab Ühingust väljaarvam ise küsimusi.
4. Üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta , kui kohal või volikirja alusel on esindatud
üle poole Ü hingu tegevliikm etest. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt
hääletab üle poole kohalviibinud ja esindatud ühingu tegevliikm etest.
5. Ü hingu juhatus ja revisjonikom isjon valitakse lahtisel hääletam isel kolm eks
aastaks.
6. Juhatus valib lahtisel hääletusel juhatuse esimehe, aseesim ehe ja sekretäri. Juhatuse

esim ehe äraolekul asendab teda aseesimees.
7. Ühingu juhatuse koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Juhatuse otsuses
on pädevad, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.
8. Ü hingu revisjonikom isjon kontrollib Ühingu tegevust vähem alt üks kord aastas.
Revisjoni tulem used protokollitakse ja kantakse ette üldkoosolekul.
9. Juhatuse ülesanneteks on:
9.1. ju htida Ü hingu tegevust üldkoosolekute vahelisel perioodil;
9.2. pidada sidet tervishoiuasutuste ja teiste organisatsioonidega TF-ga isikute
probleem idega seotud küsimuste lahendamiseks;
9.3. viia ellu Ü hingu üldkoosoleku otsuseid;
9.4. esitada Ü hingu üldkoosolekule aruanne Ühingu tegevuse kohta;
9.5. sõlm ida lepinguid isikute ja asutustega Ühingu ürituste läbiviim iseks;
9.6. seadusega ettenähtud korras pidada raam atupidam ise arvestust;
9.7. tasuda riiklikud maksud ning esitada m aksudeklaratsioonid vastavalt
kehtivale seadusandlusele.
9.8. iga juhatuse liige on ainuisikuliselt pädev esindam a Ühingut, kirjutam a alla
Ühingu poolt sõlm itavatele lepingutele ja m uudele varalise iseloom uga
tehingutele.
9.9. iga juhatuse liige on aruandekohustuslik ETFÜ juhatuse ja revisjonikom isjoni
ees.
10. Juhatuse esimees:
10.1 .kasutab ja käsutab Ü hingu rahalisi ja muid materiaalseid väärtusi vastavalt
juhatuse poolt antud volitustele;
10.2.esindab Ü hingut suhetes riiklike ja ühiskondlike organisatsioonidega
vastavalt juhatuse poolt antud volitustele;
10.3.kirjutab alla Ühingu poolt sõlmitavad lepingud ja m uud varalise iseloom uga
tehingud;
10.4.on aruandekohustuslik ETFÜ juhatuse ja revisjonikom isjoni ees.

V Ühingu vara
1. ETFÜ vara tekib:
liikm em aksudest;
sihtotstarbelistest või sihtotstarvet m ääram ata rahalistest ja m uudest annetustest
ning eraldistest;
Ühingu pangaarve protsentidest;
m ajandustegevusest või tasuliste teenuste osutam isest saadavatest tuludest;
tulust, mis võidakse saada Ühingu väljaannete kirjutam isest ja levitam isest;
muust tulust, mis on vajalik Ühingu tegevuse arendamiseks.
2. Ühingu om andis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste
eesm ärkide saavutam iseks ja mille omandamine ei ole seadusega vastuolus.
3. Ühing ei ja g a om a vara ega tulu ega anna m ateriaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtim is- või kontrollorganite liikmele.
4. Ühing ei kanna varalist vastutust om a liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei
kanna varalist vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.

VI Ühingu tegevuse lõpetamine
1. Ü hingu tegevus lõpetatakse Ühingu üldkoosoleku otsuse alusel. Otsus on vastu
võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosoleku osalenud või esindatud
tegevliikm etest.
2. Ühingu tegevuse lõpetam ise otsuse vastuvõtmisel valitakse likvideerim iskom isjon.
3. Likvideerim iskom isjon lõpetab Ühingu toimingud .
4. Ühingu lõpetam isel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldam ist allesjäänud
vara üle nim ekirja kantud m ittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule om avalitsusüksusele.
Põhikiri on vastu võetud ETFÜ Asutaval Kogul

Põhikirjas on m uudatus tehtud 14.07.2019 ETFÜ üldkoosolekul.
Eda Sarv

