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Tallinna Rahvusvahelise Naisteklubi heategevuse põhimõtted 
 

 

Me peame heategevust Klubi tegevuse lahutamatuks osaks. Kuna meie vahendid on piiratud, oleme otsustanud 
keskenduda abivajavate laste ja naiste toetamisele Eestis.  
 
Projektitaotluste ja/või meie heategevuse koordinaatori soovituste alusel koostab juhatus liikmetele 
ettepaneku, milliseid projekte/ heategevusi toetada. Aasta esimesel üldkoosolekul otsustavad Klubi liikmed, 
milliseid projekte ja/või heategevusi sel aastal toetatakse. 
Tallinna Rahvusvahelise Naisteklubi juhatusel on lubatud jaotada 10% iga-aastasest heategevuseks mõeldud 
rahalistest vahenditest Peaassamblee konkreetse heakskiiduta. Juhatuse poolt Peaassamblee konkreetse 
heakskiiduta ühele toetusesaajale antava heategevusliku toetuse piirsumma on 750 € ühe kalendriaasta kohta. 

 
 
Valikukriteeriumid: 
 

Klubi võib nõustuda osutama abi heategevusorganisatsioonidele ja teistele mittetulundusorganisatsioonidele, 
otsustades toetuse andmise iga üksikjuhtumi puhul eraldi järgmiste kriteeriumide alusel: 

• kui organisatsioon näitab, et projekt on jätkusuutlik pärast meie toetuse lõppemist või kui ühekordse 
toetuse puhul annab projekt kestvaid kogemusi või tulemusi; 

• kui organisatsioon on kahepoolselt toetatav (mittepoliitiline); 
• kui organisatsioon ei kogu raha usulistel eesmärkidel, kuigi tegemist võib olla usulise 

organisatsiooniga; 
• kui organisatsioon ei tegele vastuolulise tegevusega ega põhjusta Klubile võimaliku kriitika alla 

sattumist; 
• kui organisatsioon näitab, et ta on pidanud ajakohastatud finantsarvestust ja/või on rahaliselt heas 

seisukorras;  
• organisatsioon peab olema seaduslikult Eestis registreeritud. 

 
Osutatud toetuse ulatus on vastavuses toetust taotleva organisatsiooni tegevusega, rahaliste vahendite 
sihtotstarbega ja organisatsiooni suutlikkusega kapitaliseerida meie poolt pakutavat.  
 
Me oleme avatud koostööle riigi- ja kohalike asutustega, mitteäriliste organisatsioonidega ja äriringkondade 
esindajatega, kes soovivad juhtida ühiseid heategevusprogramme. Need peavad vastama Tallinna 
Rahvusvahelise Naise Klubi põhimõtetele ja heategevuspoliitikale ning need tuleb ellu viia vastavalt võrdse 
osaluse tingimustele. Järgida tuleb ka kõiki kohaldatavaid õigus- ja muid norme.  
 
 

Toetatud projektid: 
 

• Eelistatakse projekte, mis on suunatud laste ja naiste elukvaliteedi parandamisele, mis abistavad, 
andes neile oskusi ja teadmisi, kuidas saada sõltumatumaks ja iseseisvamaks ning saada ühiskonna 
paremaks liikmeks; 

• Me eelistame projekte, mis on jätkusuutlikud pärast meie toetuse lõppemist ja mis abistavad/ 
annavad tulemusi suurimale võimalikule inimeste arvule ühe euro kohta; 

• Me toetame ka tegevusi, kuid need tegevused peaksid andma kestvaid kogemusi või tulemusi (nt 
koolituskursused, laagriprogrammid jne); 

• Mõningatel juhtudel toetame ka kaubaartiklite ostmist organisatsioonidele ja asutustele, kui nende  
kaubaartiklite ostmine parandab elukvaliteeti ja kaubaartiklit saab pikaajaliselt kasutada. Korrashoiu- 
ja hoolduskulud tasub toetusesaaja. 
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Välistused: 
 

Me ei rahasta heategevusi või organisatsioonide tegevusi, mis on seotud: 
 

• üksikisikutele ekspeditsioonide või seiklusreiside korraldamisega; 
• reklaamipinna rahastamisega; 
• hoonete restaureerimise, renoveerimise või ehitamisega; 
• poliitiliste eesmärkide toetamisega; 
• spordisündmuste toetamisega; 
• usuliste ideede või vaadete propageerimisega; 
• aastalõpu puudujääkide rahastamisega.  

 
 

Aruandlus:  
 
Meie nõudeks on, et kõik toetusesaajad esitaksid meile pärast projekti lõpetamist aruande, 
raamatupidamisarvestuse rahaliste vahendite kasutamise kohta ja aruandluse saavutatud tulemuste kohta. Me 
ei saa anda rahalisi vahendeid toetusesaajatele, kes sellist aruandlust ei esita. 
 
 

PALUN ARVESTAGE, ET: Projekti rahastamistaotlused tuleks saata e-posti aadressile board@iwct.ee, 

kasutades taotluse vormi, mille saab alla laadida www.iwct.ee veebilehelt, hiljemalt iga aasta 1. detsembriks, et 
oleks võimalik läbi vaadata järgmise aasta toetused.  
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