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I ÜLDSÄTTED 
 
1. Nimetus 
 
1.1 Mittetulundusühingu ametlik nimetus on: Mittetulundusühing noorteklubi ACTIVE, 
edaspidi klubi ACTIVE 
 
2. Asukoht 
 
2.1 Ühingu asukoht on Tallinna linn, Eesti Vabariik.  
 
3. Eesmärgid 

 
3.1       Ühingu eesmärkideks on: 
3.1.1 noorte huvide, vajaduste ja arvamuste esitamine avalikkuses ja asutustega suheldes; 
3.1.2 noortepoliitika arendamisele kaasaaitamine; 
3.1.3 noorte arendavaks tegevuseks tingimuste loomine; 
3.1.4 avatud noorsootöö põhimõtete rakendamine noorsootöös 
 
3.2. Ühing on poliitiliselt ja religioonilt sõltumatu organisatsioon. 
3.3. Ühingu tegevuse õigus- ja sisualus on Eesti Vabariigi Põhiseadus, 

Mittetulundusühingute seadus ja Noorsootöö seadus. 
 

4. Ühingu tegevuse põhimõtted 
 
4.1 Ühing teeb koostööd Eesti Vabariigi ja teiste riikide samalaadsete ühendustega. 
4.2 Ühing võib anda välja ja trükis avaldada tegevust kajastavaid sõnumeid, 

reklaamvoldikuid ja muid trükiseid. 
4.3 Ühing võib korraldada üritusi, mis ei ole vastuolus põhikirja ning Eesti Vabariigi 

seadustega. 
4.4 Ühingul on õigus korraldada õppusi, infopäevi, näituseid, väljapanekuid, esitlusi jne. 
4.5 Ühingul on õigus sõlmida Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste- ja üksikisikutega 

põhitegevusega seonduvaid lepinguid ja sooritada vajalikke tehinguid. 
4.6 Ühingul on õigus moodustada põhikirja eesmärkide saavutamiseks alaliite, 

regionaalseid liite, majandusüksusi, filiaale, esindusi ja fonde. 
4.7 Ühingul on õigus astuda teiste ühingute või liitude liikmeks, kui vastava otsuse võttab 

vastu juhatus. 



5. Ühingu lühikirjeldus 
 
5.1 Noorteklubi Active on vabatahtlik ühendus, mis teostab noorsootööd Eestis ja 

välismaal, koondab kohalikke (Lasnamäe linnaosa ja kogu Tallinna) elanikke ning 
Eestis ja välismaal elavaid noori, pakub noortele tegevusi, mis on kooskõlas avatud 
noorsootöö põhimõtetega. 

5.2 Noorteklubi Active on asutatud Tallinnas. 
5.3 Noorteklubi Active juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, 
õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast. 
5.4 Noorteklubi Active asukoht on Tallinna linn, Lasnamäe linnaosa.  
5.5 Noorteklubi Active ingliskeelne nimetus on Youth Club Active. 
 
II Noorteklubi Active ÜLESANDED 
 
6. Põhitegevus 

 
6.1 Ühing tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel – on avatud igale noorele, seadmata 

eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele 
võimalustele. 

6.2 noorsootöö korraldamine ja läbiviimine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. 
6.3 noorsootöö projektide läbiviimine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. 
6.4 vabatahtliku teenuse korraldamine nii saatva, vastuvõtva kui ka koordineeriva 

organisatsioonina. 
6.5 laste- ja noorsootöö teostamine ning noorte aktiviseerimine, nende 

omaalgatuslikkuse suurendamine. 
 
 
7. Eesmärkide täitmiseks Noorteklubi Active: 

 
7.1  esindab oma liikmete huve ja koordineerib liikmetega koostööd 
7.2 arendab koostööd teiste (laste- ja noorte) ühingute, firmade ja üksikisikutega nii 
kodu- kui välismaal 
7.3  korraldab Noorteklubi Active liikmetele täiendkoolitust; 
7.4  korraldab tegevusi, üritusi, seminare, laagreid jmt. 
7.5 korraldab “Active Avatud Noortekeskuse” tegevust, kus võivad vabatahtlikkuse 
alusel käia kõik noored. 
 
8. Majandusaasta ja tegevuse tähtaeg 
 
8.1 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

8.2 Ühing on asutatud määramata tähtajaks. 



III  LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÄLJAASTUMINE, 
VÄLJAARVAMINE 
 
9. Noorteklubi Active liikmeks võib olla Tallinnas, Eestis või välismal elav isik, kes kohustub 

täitma Noorteklubi Active põhikirja nõudeid. 
10. Noorteklubis Active osalemine on tasuline, ühekordne liikmemaks sisseastumisel. 

 
IV LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
11. Noorteklubi Active liikmel on õigus: 
11.1 osaleda Noorteklubi Active üritustel ja ettevõtmistel; 
11.2 esitada ettepanekuid ja arupärimisi Noorteklubi Active tegevust puudutavates küsimustes  
juhatusele ja üldkoosolekule; 
11.3 osaleda hääleõigusega Noorteklubi Active üldkoosolekul; 
 
12. Noorteklubi Active liige on kohustatud: 
12.1 järgima Noorteklubi Active põhikirja; 
12.2 osalema Noorteklubi Active üldkoosolekute töös; 
12.3 hoidma Noorteklubi Active head nime, seisma Noorteklubi Active eesmärkide 
ja põhimõtete eest ning kasutama otstarbekalt Noorteklubi Active kuuluvaid materiaalseid 
väärtusi; 
 
 
V ÜLDKOOSOLEK  
13. Noorteklubi Active kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek. 
14. Üldkoosolek on korraline (või erakorraline). 
15. Üldkoosolek kutsutakse kokku Noorteklubi Active juhatuse poolt vähemalt 1(üks) kord 

aastas. Juhatus on kohustatud erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma siis, kui seda 
nõuavad Noorteklubi Active huvid või nõue kokkukutsumiseks on esitanud kirjalikult ja 
põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Noorteklubi Aktiiv liikmete poolt. 

16. Noorteklubi Active põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 
hääletanud 9/10 üldkoosolekul osalenud liikmetest. 

17. Noorteklubi Active eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. 
Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme 

18. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel on esindatud üle poole ühenduse liikmetest. 
19. Üldkoosoleku pädevuses on: 
19.1 põhikirja ja eesmärkide muutmiseks vajalike otsuste tegemine; 
19.2 juhatuse ja revidendi määramine; 
19.3 juhatuse liikmete volituste aja ja arvu määramine; 



20. Juhatuse mõiste 
 
20.1 Juhatus on vähemalt üheliikmeline ühingu kõrgeim täidesaatev organ, mille valib 

üldkoosolek viieks kalendriaastaks. Juhatuses ei tohi olla rohkem kui seitse liiget. 
20.2 Juhatusse võib kandideerida iga ühingu liige. 
20.3 Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees. 
20.4 Juhatuse tööd juhatab esimees, keda valib juhatus. Juhatuse aseesimeest määrab esimees. 

 
IX ÜHENDUSE VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS  
21. Ühenduse vahendid ja vara moodustavad: 
21.1 Riiklikest toetustest või toetusest piirkondlikest ja ülemaalistelt ühendustelt; 
21.2 Noorteklubi Active põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, 

sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest, tehingutest kinnis- ja vallasvaradega laekuvast 
tulust ning muudest laekumistest. 

22. Noorteklubi Active vahendid ja vara kuuluvad MTÜ noorteklubi ACTIVE. 
 
 
X ÜHENDUSE LÕPETAMINE. LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE. 
 
23. Noorteklubi Active ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses 

ettenähtud korras. 
 
24. Noorteklubi Active vara ühingu lõpetamise korral antakse üle MTÜ Noortekeskusele  

Vihasoo. 


