
 
 

PÄRNU TOIDUPANK  

PÕHIKIRI 

  

1. Ühingu ametlik nimi on Pärnu Toidupank Mittetulundusühing  

2. Ühingu juriidiline aadress on Tallinna mnt 8, Pärnu linn Eesti Vabariik  

Ühing tegutseb sotsiaalvaldkonnas. 

      3. Pärnu  Toidupanga eesmärgid 

Võitlemine vaesuse vastu. 

Toidu raiskamise vähendamine. 

Solidaarsus inimeste vahel. 

 Pärnu Toidupanga töö üldpõhimõtted 

 Toit saadakse kohalikust kaubandusvõrgust, tootjatelt, talumeestelt ning kogukonna 

liikmetelt jm annetajatelt. 

 Toit saadakse tasuta ja antakse ära tasuta. Välja arvatud kõlblik kuni toit, mida on vaja  

kuumtöödelda. Pärnu Toidupanga jaoks on kõige olulisem aidata enne kõike allpool 

toimetulekupiiri elavaid lastega peresid.    

Pärnu Toidupanga visioon on olla 5 aasta pärast jätkusuutlik vabaühendus, kes päästab 

äraviskamisest toidu Pärnumaal ja jagab selle vähekindlustatud peredele, et mitte ühegi lapse 

kõht ei jääks tühjaks. 

Pärnu Toidupanga missioon on teavitada Pärnumaa ettevõtteid ja kogukonnaliikmeid  

toidupanga visioonist ja kaasata neid  võitlema vaesuse vastu vähendades toidu raiskamist. 

4.      Liikmeskond 

4.1 Ühingu liikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad 

ühingu eesmärki ja põhikirja. Ühingu liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse 

juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või 

sellest keeldumisest. 

4.2 Ühingust välja astumiseks peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe  

kuu jooksul arvates avalduse saamisest kustutab väljaastuja ühingu liikmete nimekirjast. 

4.2 Liikmete õigused:  



osaleda ühingu poolt korraldatud üritustel; 

teha juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavates küsimustes; 

osaleda hääleõigusega ühingu koosolekul; 

olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks. 

4.3 liikmete kohustused: 

järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid; maksma aastas 

12€ liikmemaksu; võtma aktiivselt osa ühingu tegevusest; kasutama heaperemehelikult 

ühingu vara; teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma 

kontaktandmed ja isikukoodi ja teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende 

muutumist.  

 5.      Juhatus 

5.1  Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus: milles on kaks kuni kolm liiget. Otsused 

võetakse vastu konsensusel.  

6.      Üldkoosolek 

6.1 Üldkoosoleku kokkukutsumise kord: 

üldkoosoleku kutsub kokku juhatus; 

üldkoosolek kutsutakse kokku aastaaruande (01.01 – 31.12) kinnitamiseks; 

kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest; 

kui ühingu huvid seda nõuavad; 

Otsused võetakse vastu  hääletamisel häälte enamusega. 

8.      Tegevuse lõpetamine.  

8.1 Otsuse ühingu tegevuse lõpetamiseks teeb üldkoosolek.  

8.2 Ühingu lõpetamisel antakse ühingu vara EELK Pärnu Diakooniakeskus MTÜ-le. 

  

  

  


