
   
 

* Füüsilise isiku toetajaliikmeks astumine ja selle tingimused lepitakse kokku ESTLi juhatuse ja soovi avaldanud 

füüsilise isiku vahel. 

** Ainelise või muul viisil toetuse pakkumine ja selle tingimused lepitakse kokku juhatuse ja soovi avaldanud 

füüsilise või juriidilise isiku vahel. 

*** vajalik eelnev nõusolek liidu juhatuselt 

**** vajalik eelnev registreerimine (10 päeva) 

 

 

 

 

 

 

EESTI SEKSUAALTERVISE LIIDU TOETAJALIIKME STATUUT 
 
Käesolev statuut reguleerib Eesti Seksuaaltervise Liitu (ESTLi) toetanud 

juriidiliste ja füüsiliste isikute õiguseid, kelle tegevus on kooskõlas ESTLi 

põhikirjaga.  

 
ESTLi toetajaliikmeks võib vabatahtlikkuse alusel saada iga Eesti 

Vabariigi või välisriigi kodanik*, asutus või organisatsioon, kes on nõus 

ESTLi põhikirjaga ning soovib toetada ESTLi tema eesmärkide 

saavutamisel, aidates sellele kaasa kas läbi ainelise toetuse või muul 

viisil**. Toetajaliikmetele ei laiene ESTLi liikmete õigused ja kohustused. 

Toetajaliikmeks vastuvõtt toimub ESTLi juhatuse poolt kehtestatud korras 

taotleja poolt esitatud avalduse alusel. Toetajaliikmeks astumine 

toimub juhatuse nõusolekul. 

 

Juriidilisest isikust toetajaliikmete õigused on määratud vastavalt 

tasemele, mis on seotud toetuse summaga. 

  

 
Toetajaliikmete kohustused: 

1. Tasuda toetustasu ESTLi arveldusarvele 1 x aastas. 
2. Mitte kahjustada ESTLi mainet. 
 

 
Liikmelisus kehtib aasta alates toetuse laekumisest ESTL’i arveldusarvele 
Swedbank’is EE142200221005140993. 
 
 



   
 

* Füüsilise isiku toetajaliikmeks astumine ja selle tingimused lepitakse kokku ESTLi juhatuse ja soovi avaldanud 

füüsilise isiku vahel. 

** Ainelise või muul viisil toetuse pakkumine ja selle tingimused lepitakse kokku juhatuse ja soovi avaldanud 

füüsilise või juriidilise isiku vahel. 

*** vajalik eelnev nõusolek liidu juhatuselt 

**** vajalik eelnev registreerimine (10 päeva) 

 

 

 

ESTLi Toetaja 
Rahaline toetus summas 1000 -1500 EUR aastas.  
 
Õigused: 

1. Omada logo ESTLi veebilehel. 
2. Saada informatsiooni ESTL kalenderplaanist ja tegevusplaanist. 
3. Osa võtta ESTL üldkoosolekutest 1 esindajaga.*** 
4. ESTLi üldkoosoleku eel või järel esineda oma tooteid ja tegevust 

tutvustavate materjalidega.***/ **** 
5. ESTLi juhatuse loal viidata toetaja staatusele oma info- ja 

reklaamimaterjalides. 

 

ESTLi Suurtoetaja   
Rahaline toetus summas 2000 – 3000  EUR aastas. 
 
Kõigile ESTLi Toetaja õigustele lisanduvad järgmised õigused: 

1. Saada konsultatsioone ESTLi juhatuselt eriala puudutavates 
küsimustes.*** 

2. ESTLi üldkoosoleku eel või järel esineda suulise ettekande või 
tutvustusega.*** 

3. Osaleda teistel ESTLi poolt korraldatavatel üritustel 1 
esindajaga.**** 

 

ESTLi Kuldtoetaja   
Rahaline toetus summas alates 3500 EUR aastas. 
 
Kõigile ESTLi Suurtoetaja õigustele lisanduvad järgmised õigused: 

1. Saada konsultatsioone ja materjale ESTLi juhatuselt ja liikmetelt 
eriala puudutavates  küsimustes.*** 

2. Osa võtta ESTLi üldkoosolekutest kuni kahe esindajaga. ***/**** 
3. Üldkoosolekul levitada oma tooteid ja tegevust tutvustavaid 

materjale.*** 
4. Külastada ESTLi kontorit erinevate toodete vms tutvustamise 

eesmärgil.**** 
5. Osaleda teistel ESTLi poolt korraldatavatel üritustel kuni kahe 

esindajaga.*** 
6. Kasutada oma sümboolikat ESTLi üritustel (sh üldkoosolek) ning 

selle infomaterjalides.*** 
 


