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ASUTAMISLEPING 
 
Tartus neljandal juulil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal (4.07.2011.a.) 
 
Meie, Viktoria Neborjakina (isikukood 45707042745, elukoht Tartu) ja Natalja 
Neborjakina (isikukood 48003112740, elukoht Tallinn) edaspidi – asutajad,  
oleme otsustanud asutada mittetulundusühingu alljärgnevatel tingimustel: 
 

1. Mittetulundusühingu ärinimi on Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus 
(edaspidi Keskus). 

2. Keskuse eesmärgid ja ülesanded: 
 
2.1. Sotsiaalvõrgustiku kasv ja tugevdamine: 

 initsiatiivi toetamine, konkreetse praktilise abi osutamine; 

 liikmete kultuurilise vabaaja veetmise organiseerimine; 

 liikmete vahel infovahetuse organiseerimine neile huvipakkuvate 
küsimustes,  kogemuste vahetamine ja kaasabi koordineerimine;  

 kultuuri, haridus ja teaduslikke väärtuste kujunemisele kaasaaitamine 
näituste, konverentside, seminaride, ekskursioonide ning spordi 
ürituste korraldamise kaudu; 

 liikmete huvide esitamine ja kaitse riigi, munitsipaal- ja teistes organites 
ja organisatsioonides;  

 filiaalide avamine Eesti teistes linnades ning teiste organisatsioonidega 
infovahetuse korraldamine;  

 partnersuhete arendamine välisriikide sarnaste organisatsioonidega ja 
kodanike liikumise toetuskeskustega. 

2.2. Toetamine oma äri organiseerimiseks: 

 

 praktiliste seminaride läbi viimine, 

 treeningud aktiivse eluhoiaku kujundamiseks, enesekindluse endas ja 
oma seisukohtades kasvatamiseks;  

 äri ja ressursside keskuse tekitamine;  

 liidriolemuse kujundamise kooli organiseerimine; 

 äri-õppe organiseerimine.  
 

2.3. Kultuurivalgustus ja haridusprogrammide elluviimine:  

 mass-, kogukonna- ja perekondlikke ürituste läbi viimine; 

 kodaniku eluhoiaku suunitlusega kirjastustegevus;  

 initsiatiivi haridus- ja vabatahtliku tegevuse informatsiooniline ja 
konsultatsiooniline toetus;  

 olukorra uuringute läbiviimine;  

 seminaride, konverentside, ümarlaudade, diskussioonide, 
konsultatsioonide, heategevuslikke aktsioonide läbi viimine;  



2 

 

 TV- ja raadiosaadete, ajalehtede ja ajakirjade artiklite ettevalmistamine;  

 valgustamine ning vajaliku informatsioonini avatud juurdepääsu 
nendele tagamine, et  aktiivsuse ja kodanikujulguse kujunemist 
toetada; 

 multikultuursete sidemete arendamine, koolituse ja võrgustikutöö 
kogemuse levitamine.  

 

3. Mittetulundusühingu asukoht on Tartu linn ja aadress Jaama 143 b 50705 
Tartu. 

 

4. Asutajad valivad mittetulundusühingu juhatuse liikmeteks: Viktoria 
Neborjakina (isikukood 45707042745, elukoht Tartu) ja Natalja 
Neborjakina (isikukood 48003112740, elukoht Tallinn). 

 

5. Asutajad on kohustatud järgima mittetulundusühingu põhikirja, tasuma 
sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu ning tegema kõik 
võimaliku ja vajaliku mittetulundusühingu eesmärgi saavutamiseks. 

 

6. Asutajad kinnitavad käesoleva asutamislepinguga asutatava 
mittetulundusühingu põhikirja. 

 
Asutajad: 
 
Viktoria Neborjakina 
 
Natalja Neborjakina 


