MTÜ Narva Paljulapseliste Perede Ühing “Perekolle”
Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit MTÜ
Tallinna Suurperede Klubi MTÜ
MTÜ Tartu Lasterikkad
MTÜ Tartumaa Lasterikkad
Ühiste kavatsuste kokkulepe
Suurperede panus meie ühiskonna jätkusuutlikkusse loob eelduse meie rahva ja kultuuri püsimiseks läbi aastasadade.
Suurperedes sirguvad lapsed moodustavad enam kui poole tuleviku Eestist, olles nii meie ühiskonna kindel alustala.
Käesolevaga kinnitavad allakirjutanud suurperesid koondavad ning nende huvide eest seisvad ühendused oma pühendumust
seista jätkuvalt kõikide suurperedes kasvavate laste võrdsete võimaluste ja konkurentsivõime eest ühiskonnas.
Peame oluliseks suurperesid esindavate organisatsioonide pühendumist ennekõike laste arengu ja perede toetamisele.
Sellega seoses soovivad allakirjutanud organisatsioonid süvendada omavahelist koostööd järgmistes valdkondades:

1. Suurperede huve esindav avalik tegevus ja huvikaitse, sealhulgas osalemine avalikus
diskussioonis tagamaks suurperede vanemate huvikaitse ning perede sotsiaalmajandusliku
konkurentsivõime.
2. Suurperedes kasvavatele lastele igakülgselt arendavate kasvuvõimaluste loomine, sealhulgas
vaheldusrikaste kultuuri ja sportimisvõimaluste loomine ning erinevate aktiivse puhkuse
võimaluste tutvustamine.
3. Suurperede lastes ühistegevuse, vabatahtliku panustamise ja muu töökogemuse kasvatamine
ning aktiivse ühiskondliku hoiaku kujundamine.
4. Suurperesid esindavate organisatsioonide ja nende liikmeskonda kuuluvate perede
omavahelise läbikäimisvõimaluste loomine ja suhtluse soodustamine ning ühistegevuste
sisustamine.
Ühiste eesmärkide saavutamiseks planeerivad osapooled ennekõike koostööd ja ühistegevust projektitaotluste raames, mis
võib viia ka ühise ning eelmainitud põhimõtetest lähtuva esindusorganisatsiooni loomiseni. Sellisel juhul lähtutakse ennekõike
alljärgnevatest põhimõttest:

1. Suurperede organisatsioonide ühistöö korraldatakse demokraatlikel alustel tagades kõikide
liikmesorganisatsioonide esindatuse olulistes otsustuskogudes. Otsuste vastuvõtmisel
lähtutakse konsensuse ning liikmeskonna proportsionaalse esindatuse põhimõttest.
2. Suurperesid esindavate organisatsioonide peamine tähelepanu peab olema suunatud oma
põhiülesannete täitmisele ning ühiseid huve koondava katusorganisatsiooni haldus- ja
administratiivkulud ei tohi moodustada rohkem kui 10% esindusorganisatsiooni kuludest.
3. Suurperesid esindavate organisatsioonide avalikest allikatest saadud toetused peavad olema
jagatud läbipaistvalt, konsensuslikult ning vastavalt osalevate perede proportsioonile
organisatsioonides. Kontroll avaliku raha kasutuse üle on tagatud vähemalt kõikidele seotud
liikmesorganisatsioonidele.
Ühise esindusorganisatsiooni loomisel on sellega liitumine vaba kõikidele teistele ühingutele, mille põhikirjalistes
eesmärkides seisab vähemalt kolmelapseliste perede huvide kaitse. Liikmeskonna laiendamise küsimused otsustatakse
konsensuslikult.
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