Vabatahtliku tegevuse leping nr ____

MTÜ Eesti Skautide Ühing (ESÜ), reg. nr 80048529, aadress Lembitu 7-40, Tallinn 10114,
kontakttelefon 646 6530, keda esindab juhatuse volituse alusel Kristi Loide, (edaspidi ESÜ) ja
_________________________________ (ik __________________ või sünniaeg ______________ ),
aadress_____________________________________________________________________,
kontakttelefon ______________________ e-post __________________________________ (edasipidi
vabatahtlik), keda nimetatakse edaspidi koos pooled, lepivad kokku alljärgnevas:

1. Lepingu objekt
1.1. Lepingu sisuks on ESÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmine ja skautliku programmi elluviimine,
ESÜ täiskasvanud liikmete töö noortega ja ESÜ tegevuse korraldamises osalemine (edaspidi
vabatahtliku tegevus).
1.2. Käesoleva lepingu alusel teostab ESÜ päringu karistusregistrisse kontrollimaks vabatahtliku
sobivust noortega töötamiseks vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele tema ESÜ liikmeks oleku
perioodil. Päringu teostamisest ja tulemustest teavitab ESÜ vabatahtlikku iga päringu korral
eraldi.

2. Vastastikused õigused ja kohustused
2.1. ESÜ kohustub andma vabatahtlikule juhiseid vabatahtliku tegevuse läbiviimiseks, kui vabatahtlik
neid küsib.

2.2. ESÜ kohustub tagama vabatahtlikule lepinguliseks tegevuseks vajaliku, ja mõistlikul moel
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

kättesaadava ning edastatava, info kättesaadavuse.
ESÜ poolt osutab vajalikku kaasabi, vahendab ja edastab infot ning kontrollib vabatahtliku
tegevuse vastavust lepingutingimustele kas ESÜ juhatuse või büroo liige või juhatuse poolt
volitatud isik.
ESÜl ja tema volitatud esindajal on õigus saada vabatahtlikult infot vabatahtliku tegevuse
läbiviimise käigu kohta, kontrollida selle kvaliteeti ning anda vabatahtlikule vajadusel lepingu
täitmise käigus juhiseid vabatahtliku tegevuse läbiviimise kohta.
Vabatahtlik kohustub täitma lepingut isiklikult, vastavalt oma teadmistele ja võimetele
juhindudes kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest ESÜ jaoks parimal moel.
Vabatahtlik on kohustatud ESÜle viivitamatult teavitama asjaoludest, mis mõjutavad või võivad
mõjutada lepingu täitmist ning järgima ESÜ poolt antud juhiseid.
Vabatahtlikul on õigus määrata kindlaks vabatahtliku tegevuse läbiviimise kord ja viis, arvestades
ESÜ juhiseid. Juhistest võib kõrvale kalduda, kui see on vastavalt asjaoludele põhjendatud,
vajalik ja mõistlik.
Pooled kohustuvad lepingu täitmisel järgima ESÜ tegevust reguleerivaid juhiseid (juhendid,
juhatuse otsused, skautlik meetod jms), Eesti Vabariigi seadusi ja muid õigusakte.
Lepingut, selle tingimusi ning Lepingu täitmise käigus saadavat informatsiooni teise poole või
Lepingu sisu kohta hoiavad pooled konfidentsiaalsena.

3. Tasu
3.1. Leping ei too pooltele kaasa varalisi kohustusi.
3.2. ESÜ hüvitab vabatahtlikule kulude kandmist tõendavate dokumentide alusel ainult ESÜ
haldusjuhiga eelnevalt kokkulepitud ja otseselt vabatahtliku tegevuse läbiviimisega kaasnevad
mõistlikud ja vajalikud kulutused.

4. Lepingu kehtivus ja muutmine
4.1. Leping sõlmitakse tähtajatult ning jõustub kui pooled on selle allkirjastanud.
4.2. Pooled võivad lepingu igal ajal ühepoolselt lõpetada teavitades sellest teist poolt kirjalikult.
4.3. Kõik lepingu muudatused ja täiendused ning lepingu lõpetamine vormistatakse kirjalikult.
4.4. Leping on koostatud ühes eksemplaris ning digiallkirjastatud.
/allkirjastatud digitaalselt/
Kristi Loide
Projekti- ja haldusspetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/
Nimi ____________________________________

Postiaadress: Eesti Skautide Ühing: PK. 260, Tallinn 10503
E-post: info@skaut.ee ;telefon 646 6530; SEB Pank 10022049447003

