Toetajaliige
Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsiooni toetajaliikmeks saamise kord
Toetajaliikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikuid, samuti riigi ja kohaliku
omavalitsuse ning ülikoolide asutused, kes on huvitatud koostööst, nõustuvad EMTA
eesmärkide ja ülesannetega ning aitavad ühingut aineliselt või tegudega.
Toetajaliikmeks võtab EMTA juhatus kirjaliku sooviavalduse alusel. Asutus esitab koos
sooviavaldusega ka selle organi kirjaliku nõusoleku, kes on kinnitanud tema põhimääruse.
Toetajaliikme avalduse vaadatakse läbi EMTA juhatuse poolt ning avalduse esitajate teatakse
otsus kirjalikult 1 kuu jooksul peale avalduse laekumist juhatusele.
EMTA tegevuses osalemiseks nimetab juriidilisest isikust toetajaliige oma esindaja ja määrab
tema volituse tähtaja.
Toetajaliikmel on sõnaõigus, kuid ei ole hääleõigust ühingu põhikirjalistes küsimustes.
Toetajaliikme õigused omandab toetajaliige kohe peale liikmemaksu tasumist (tegudega
kaasaaitamisel – kokkuleppeliselt).
Toetajaliikmel on õigus:









Saada informatsiooni ja osaleda EMTA poolt korraldatud üritustel.
Teha ettepanekuid koolitusteemade osas ning ühingu töö korraldamiseks.
Teha ettepanekuid EMTA koosolekutel, seminaridel jne käsitletavate teemade ja
korralduse kohta.
Saada infot EMTA töö kohta.
Kokkuleppel juhatusega panna oma logo (juriidiline isik) välja EMTA kodulehele
toetajana.
Pakkuda välja EMTA poolt korraldatud üritustele ettekannete teemasid ja esinejaid, kui
pole tegemist otseselt kommertsiaalsete tootetutvustustega. Otsuse esinejate valiku osas
teeb juhatus.
Kooskõlastatult juhatusega esineda esitluste, ettekannete, loengutega EMTA
üldkoosolekutel, teabepäevadel jne.

Toetajaliige on kohustatud:






järgima EMTA põhikirja ning täitma üldkoosoleku ja juhatuse pädevuse piires tehtud
otsuseid;
osutama kaasabi EMTA eesmärkide saavutamisele, osalema aktiivselt EMTA töös;
tasuma tähtajaliselt kokkulepitud suuruses EMTA liikmemaksu;
mitte kuritarvitama oma liikmelisusest tulenevaid õigusi;
juriidilisest isikust toetajaliikme ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise või
tegevuse lõpetamise korral informeerima sellest EMTA juhatust.

Toetajaliikme muud õigused ja kohustused sätestatakse EMTA juhatuse ja toetajaliikme
vahelise kirjaliku lepinguga.
Toetajaliikmeks oleva asutuse töötajatele õigused ja kohustused ei laiene. Asutuse
toetajaliikme staatus ei välista selle töötajate kuulumist EMTAsse tegevliikmena.
Toetajaliikme liikmelisus lõpeb omal soovil EMTA juhatusele esitatud kirjaliku sooviavalduse
alusel, asutuse tegevuse lõpetamisega või füüsilisest isikust toetajaliikme surma korral, aga
samuti väljaarvamisega EMTA juhatuse algatusel. Toetajaliikmele ei tagastata liikmemakse.
Füüsilisest isikust toetajaliikme liikmemaks on sama mis tegevliikmel, juriidilisest isikust
toetajaliikme liikmemaks selgub läbirääkimiste käigus juhatusega.

