Head torekad!
Suur ja oluline üldkoosolek on tulemas 3. veebruaril Türil.
Leidke aega enne üldkoosolekut tutvuda oluliste TORE ühingu dokumentidega - põhikirja ja
arengukavaga.
1) TOREvant kirjutas Teile TORE organisatsiooni kohta
lühidalt kujunemislugu, kuid mõned aastaarvud ja
lüngad jäid sisse... TORE kodulehelt
www.tore.ee
leiab abi...
Tugiõpilastegevus saab tänavu
juba 16. aastaseks.
Tugiõpilastegevuse idee jõudis Eestisse
________. aastal ____________ (mis riigist?)
projektina „Oma Ring“. Projekti ideed
tehti Eesti-pärasemaks ja see kogus populaarsust nii palju, et ________. aastal tuli
tugõpilasideed kandvate inimeste
ühtekuuluvustunde hoidmiseks luua
mittetulundusühing Noorteühing TORE, mis
pikalt välja kirjutatult tähendab (4 sõna)
_______________ _______ ________ __________.
Tänaseks on ühingus püsivalt 500-600 liiget.

2) Ühingul on oma põhikiri, mis kirjeldab, kuidas liikmeks saada, miks ja kuidas tegutseb
üldkoosolek ning juhatus. Vaata, mis on veel oluline põhikirjast välja lugeda...
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Liikmeks astumiseks tuleb esitada ...
Ühingu kõrgeim organ on ...
Ühingu asukoht.
Mitu juhatuse liiget on MTÜ TOREs?
TORE liikmemaks on ... eurot/aastas.

Üldkoosolek on oluline, sest:
6) võib muuta ...
7) hindab ja kinnitab TORE tegevuse ...
8) võib valida ...

!!! Lahenduseks saad teada, mis (dokument) tuleb teha liikmel,
kellel pole võimalik osaleda üldkoosolekul, et anda oma hääl sellele liikmele, kes saab osaleda.

3)
Milline on TORE sümboolika?
Uuri TORE kodulehelt, millist erinevat sümboolikat ühing veel omab? Mispärast on
Teie meelest TORE sümbolid just sellised? PUNANE ELEVANT??????
4) TORE KOOLIS

Tere TOREkad!... Kuidas Teil oma koolis läheb...?
Kas oskate nimetada, mis on need kolm peamist
suunda, mida TOREkad koolides soodustavad...?
Mul on selleks kolm koomiksipilti, kuhu saate ise
oma sõnadega vastuseid kirjutada...
Teiseks, me märkame ...
Ja oleme ...

Esiteks, me läbime ise ...
Ja me saame just endale ...
Ja läbi TORE, olen ...

Kolmandaks oluliseks valdkonnaks,
mida soodustada, on ...

Veel TORE-ringis arutlemiseks:
1. Meenutage, millistel üldkoosolekutel olete osalenud ja mis Teile meenub neist sündmustest?
2. Miks peab ühel ühingul olema teie meelest liikmemaks?
3. Millised on kõige olulisemad koolitused, mida ühing pakub torekatele ja juhendajatele?
4. Millised on ühingu kõige olulisemad dokumendid?
LÕPETUSEKS: Pange pead kokku, milline võiks välja näha just Teie TORE
ringi „perepilt“? (joonistatud, pildistatud, voolitud, maalitud?) Saatke see
meile koos kõikide Teie kooli TOREkate nimekirjaga.
Aadress: tore@tore.ee. Esitame erinevate TORE-ringide pilte TORE
üldkoosolekul ja paneme pildid üles ka TORE kodulehel.

