
 

 

MTÜ AUH uute liikmete vastuvõtmise kord 

 

1. MTÜ AUH uute liikmete vastuvõtmise kord reguleerib MTÜ AUH uute liikmete 

vastuvõtmist.  

2. MTÜ AUH liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga vähemalt 16-aastane füüsiline isik, 

kes soovib aktiivselt panustada MTÜ AUH tegevustesse. 

3. MTÜ AUH liikmeks vastuvõtmist taotlev isik peab esitama MTÜ AUH juhatusele 

vastava avalduse 

4. Enne MTÜ AUH liikmeks vastuvõtmist peab kandidaat näitama üles aktiivsust MTÜ 

AUH tegevustes osalemises. Selle võimaldamiseks kaasab juhatus või juhatuse poolt 

määratud MTÜ AUH liige kandidaadi MTÜ AUH tegevustesse ning annab kandidaadile 

konkreetseid ülesandeid. Kandidaati ei lisata MTÜ AUH liikmete sisefoorumisse. 

5. Kui kandidaat avaldab soovi astuda MTÜ AUH liikmeks, lisatakse ta oma elukohale 

lähima MTÜ AUH piirkonna vabatahtlike listi.  

6. Kui piirkonnas, mille vabatahtlike listi liikmeks kandidaat lisati, korraldatakse aktiivselt 

koduta loomade varjupaigas külastus- või heakorrapäevi ja kandidaat on huvitatud 

varjupaiga külastamisest, on kandidaat kohustatud enne liikmeks vastuvõtmist aktiivselt 

osalema külastus- või heakorrapäevadel vähemalt 2 kuu jooksul. 

7. Kui piirkonnas, mille vabatahtlike listi liikmeks kandidaat lisati, ei korraldata aktiivselt 

koduta loomade varjupaigas külastus- või heakorrapäevi või kandidaat pole huvitatud 

varjupaiga külastamisest, on kandidaat kohustatud enne liikmeks vastuvõtmist aktiivselt 

osalema MTÜ AUH muudes projektides vähemalt 2 kuu jooksul. Sellisel juhul kaasab 

kandidaadi MTÜ AUH tegevustesse ning annab kandidaadile konkreetseid ülesandeid 

juhatus või juhatuse poolt määratud MTÜ AUH liige, eelduslikult vastava piirkonna või 

projekti juht. 

8. Kui kandidaat on aktiivselt panustanud MTÜ AUH tegevustesse vähemalt 2 kuu jooksul, 

ja ta on varem esitanud liitumisavalduse, korraldab liikmete vastuvõtmisega tegelev 

MTÜ AUH liige MTÜ AUH esindaja liitumiseelse vestluse kandidaadiga.  

9. Kui kandidaat on aktiivselt panustanud MTÜ AUH tegevustesse vähemalt 2 kuu jooksul, 

ja ta pole varem esitanud liitumisavaldust, teeb liikmete vastuvõtmisega tegelev MTÜ 

AUH liige kandidaadile ettepaneku esitada liitumisavaldus ja korraldab selle esitamise 

järgselt MTÜ AUH esindaja liitumiseelse vestluse kandidaadiga.  

10. Enne MTÜ AUH liikmeks vastuvõtmist kandidaadiga toimuva vestluse käigus 

selgitatakse välja kandidaadi huvi liikmeks saamise vastu ning arutatakse kandidaadi 

võimalikke tegevusi MTÜ AUH liikmeks vastuvõtmise korral. 

11. Vestlus kandidaadiga toimub eelduslikult kandidaadi elukohale lähimas koduta loomade 

varjupaigas toimuval MTÜ AUH külastus- või heakorrapäeval ning vestluse viib läbi 

piirkonna juht või juhatuse liige. Kandidaat, kes osaleb külastus- või heakorrapäeval, 

informeerib sellest ise piirkonna juhti, kes kohtub temaga varjupaigas. 
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12. MTÜ AUH liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja avalduse alusel hiljemalt 

kuue kuu jooksul arvates avalduse laekumisest. 

13. Liikmeks võetakse vaid kandidaadid, kes on enne liitumist aktiivselt panustanud MTÜ 

AUH tegevustesse, kelle aktiivsus pole kandidaadiks oleku ajal vähenenud ja kes avaldab 

ka liitumisele eelneval vestlusel huvi jätkata MTÜ AUH tegevustes aktiivset osalemist.  

14. Kandidaat peab olema enne liitumist leidnud endale MTÜ-s AUH rolli ja ülesanded, 

mille täitmisega ta saab ning soovib jätkata ka pärast liikmeks vastuvõtmist.  

15. Kui kandidaat pole piisavalt aktiivne ja/või endale MTÜ-s AUH rolli ei leia, teda 

liikmeks ei võeta ning talle tehakse ettepanek jätkata tegevust MTÜ AUH vabatahtlikuna. 

 

 

MTÜ AUH uute liikmete vastuvõtmise kord on kinnitatud 23.09.2012. a MTÜ AUH 

üldkoosoleku otsusega. 

 


