
 

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2012

 

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

 

 

nimi: SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING

 

registrikood: 80045175

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Viru pst 22a-11

linn: Sillamäe linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 40232

 

 

telefon: +372 55602993, +372 3972226

faks: +372 6250059

e-posti aadress: info@sscw.ee

veebilehe aadress: www.sscw.ee



2

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2012. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 10

Tegevjuhtkonna deklaratsioon 10

Bilanss 11

Tulemiaruanne 12

Rahavoogude aruanne 13

Netovara muutuste aruanne 14

Raamatupidamise aastaaruande lisad 15

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 15

Lisa 2 Raha 15

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud 16

Lisa 4 Annetused ja toetused 16

Lisa 5 Tööjõukulud 16

Lisa 6 Seotud osapooled 16



3

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2012. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

 

Tegevuse alused, liikmeskond ja juhtimine 

Organisatsiooni eesmärgiks on laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine kooskõlas ÜRO Lapse Õiguste konventsiooniga ja  Eesti Vabariigi 

lastekaitse seadusega. 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus põhineb kodanikualgatusel ja tegutsetakse avalikes huvides. Sillamäe Lastekaitse Ühing on 1989 aastal 

asutatud Sillamäe Suurperede Liidu õigusjärglane. 

Sillamäe Lastekaitse Ühing on Lastekaitse Liidu liige. 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse üldpõhimõtted 

Sillamäe Lastekaitse Ühing: 

• väärtustab iga last 

• lähtub lapse huvidest 

• väärtustab lapse parima kasvukeskkonnana perekonda 

• toetab oma tegevusega lapse osalust 

• on avatud uutele ideedele 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse põhisuunad 

Organisatsioon 

Liikmete võimestamine eestkoste ja praktilise tegevuse teostamiseks kohalikul tasandil, kohalikest vajadustest lähtuvalt ja kohaliku 

omavalitsusega koostöös. 

Valdkond 

Sillamäe Lastekaitse Ühing jälgib laste õiguste tagamise ja lastekaitse valdkonnas toimuvat. Juhib tähelepanu lapse õiguste rikkumistele, teeb 

ettepanekuid olukorra parandamiseks. Pakub välja ja viib ellu uusi algatusi laste, noorte ja perede toetamiseks. 

Ühiskond 

Lapse ja noore õigustest teavitamine ja ühiskonna väärtushinnangute ja hoiakute kujundamine lapse ja noore õiguste paremaks tagamiseks. 

 

Strateegilised eesmärgid ja põhitegevused on 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud põhitegevused on järgmised: 

1. Liitumine Lastekaitse Liidu ja noorsootöö programmidega 

a)      Ühiste seisukohtade väljakujundamine organisatsiooni siseselt arutelude ja tõhustatud infoliikumise kaudu; 

b)      Toimiva süsteemi loomine info kogumiseks ja analüüsimiseks laste olukorrast. 

2. Laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele 

a)      Spetsialistide koolitus; 

b)      Avalikkusele suunatud selgitustöö; 

c)      Teabematerjalide ja erialakirjanduse väljaandmine. 

3. Lapse ja noorte mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus 

a)      Toimiva mehhanismi loomine laste arvamuse väljaselgitamiseks ja laste kaasamiseks oma tegevuse kavandamisse; 

b)      Uute algatuste ja ideede pakkumine ning elluviimine, mis aitavad kaasa vanemliku kasvatuspraktika tõhustamisele koostöö edendamine 

laste- ja noorteorganisatsioonidega. 

4. Sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ja noortega seotud organisatsioonidega Eestis ja välismaal 

a)      Koostöövõrgustiku loomine ja tugevdamine laste- ja noorteorganisatsioonidega; 

b)      Liitumine kohalike ja rahvusvaheliste koostööpartnerite algatuste ja projektidega; 

5. Organisatsiooni pideva arengu tagamine 

a)      Pideva mitmetasandilise (juhtkond, töötajad, liikmeskond) arendustegevuse tagamine (Organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamine; 

Organisatsiooni tegevuse mõju hindamise süsteemi väljatöötamine; Töötajate motivatsioonisüsteemi välja töötamine, Suhtekorraldusstrateegia, 

imago kujundus). 

b)      Koostöö tõhustamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil partneritega, kelle kohustus ja/või huvi on panustada lapsesõbralikuma 

ühiskonna kujundamisse (koostöö omavalitsuste liitudega, MTÜ- dega, avaliku sektoriga, partnerorganisatsioonidega Inglismaalt, Egiptusest, 

Morokkost, Lätist, Taanist, Soomest, Venemaal ja teistest riikidest. Osalemine rahvusvahelistes koostöövõrgustikes); 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus on seotud ja eesmärgistatud LÕK põhimõtete järgimisega ning artiklites sätestatuga. ÜRO lapse õiguste 

konventsioon lähtub põhimõttest, et lisaks vanematele on ka ühiskonnal kohustus tagada ja igati kaasa aidata laste põhivajaduste rahuldamisele 

ning pakkuda tuge lapse isiksuse, annete ja võimete arenguks. Eesti Vabariik, ühinedes konventsiooniga võttis endale kohustuse need nõuded 

ellu viia. Laste olukorra kohta teabe kogumine ning selle analüüsimine võimaldab selgunud probleemide põhjal teha ettepanekuid lahendusteede 

leidmiseks. 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmeskonda ametlikult kuulub 125 füüsilist isikut. 

Organisatsiooni juhtimine ja arendus toimib kolmetasandilises tegevuses (strateegiline juhtimine, igapäevane organisatsioonitöö ja tegevuste 

juhtimine ning rakenduslik töö, mis on seotud projektides püstitatud eesmärkide saavutamisega). 

Sillamäe Lastekaitse Ühing on pidanud korralised koosoolekuid 27.01., 24.02., 23.03., 27.04., 25.05., 22.06., 27.07.,24.08., 28.09., 26.10.,
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23.11., 14.12.2012 Koosolekutel käsitletud teemad on hõlmanud Sillamäe Lastekaitse Ühingu arendamise küsimust, Lastekaitse Liidu 2012.a.

tegevusvaldkondade ja programmidega seonduvat, rahvusvahelise koostöö teemat, laste vaba aja sisustamise temaatikat, lastekaitseliikumise

temaatilisi seminare ja konverentse, rahvusvahelisi seminare ja konverentse ning nendel osalemist, organisatsiooni tegevuste rahastamisega

seonduvaid küsimusi, üldkogu ettevalmistusega seonduvaid küsimustega, noorsootöövaldkonna arendamise küsimust, noorte osaluse

edendamise küsimust ja avalike suhete temaatikat. 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuhiks on Taisi Valdlo, bürootöötajate koosseisus Irina Golikova, Angelina Pinonnen, Raul Roosna, Vassili

Golikov valdkonna- ja projektijuhid ning töötajad/praktikadid projektide/organisatsiooni juures olid Alla Mirotvortseva, Olga Perminova,  Marina

Kuzmitš ja Ljudmila Kožemjaka. 

 

Töötasude üldsumma 2012. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 1365,79 eurot (eelmisel aastal 12 917 eurot).

Töölepingu alusel on arvestatud 858,98 eurot (eelmisel aastal 6673 eurot) ja töövõtulepingute alusel on arvestatud 506,81 eurot (eelmisel 

aastal 6244 eurot). 

 

 

AASTA TEGEVUS 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ) tegevus on 2012 aastal jaotatud nelja erineva valdkonna vahel. 

1. Liitumine Lastekaitse Liidu programmide ja projektidega 

2. Eesmärgipõhine projektitegevus SLÜ programmide raames 

3. Koostöö - kohalik ja rahvusvaheline 

4. Organisatsiooni arendamine 

 

1. LIITUMINE LASTEKAITSE LIIDU PROGRAMMIDE JA PROJEKTIDEGA 

Valdkonna üldine eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujundamisele, kus lapse inimõigused on teadvustatud ja tunnustatud ning lapsi

puudutavate poliitkate ja strateegiate vastuvõtmisel on esikohale seatud laste huvid ja vajadused. SLÜ on edendab aktiivset koostööd

Lastekaitse Liidu ja teiste laste- ning noorsootööorganisatsioonidega ja jälgib laste õiguste tagamise ja lastekaitse valdkonnas toimuvat ning

juhib tähelepanu lapse õiguste rikkumistele ja teeb ettepanekuid olukorra parandamiseks. 

 

Tegevused: 

1. Lastekaitse Liidu poolt eestveetavas Koolirahu programmis osalemine. Võeti ette erinevaid üritusi Ida-Virumaa koolides. 1. Septembril

2012 Sillamäe Linnas kuulutas Lastekaitse Liit, Haridusministeerium ja Sillamäe Linnavalitsus välja kooli rahu. Iga kooli igale lapsele anti

võimalus osaleda selles programmis. Koolirahu programmis tegi SLÜ järgmised tegevused:

1. Seminarid ja koolitused teemadel: Kooli kiusamine ja kaasamine - Sillamäe "Märka Last" keskuses. (05.09 ja 12.09.2012)

2. Koolirahu loovtööde konkurss "Koos on hea“

3. Näitus "Kool ja Mina"

Sillamäe Lastekaitse Ühing planeerib jätkata koolirahu programmi ka 2013. aastal ning arendada ka jätkuvalt koostööd Sillamäe 

Gümnaasiumiga ning Sillamäe Kannuka kooliga ja Kutsekooliga. 

 

2. Projekt „Koos, mitte üksi“ mida toetas Lastekaitse Liit 

Maikuust juulikuuni 2012 viis Sillamäe Lastekaitse Ühing läbi üksikvanematele suunatud projekti „Koos, mitte üksi“, kus osales kokku ligi 100 

Sillamäe linna elanikku. Projekti põhitegevused olid vanemate küsitlus, teoreetiline seminar ja perepäev, mis viidi läbi Sillamäe „Märka last“ 

keskuses. 

Projekti üldine eesmärk oli teadvustada üksikvanemate ning nende laste olukorda Sillamäel ning pakkuda võimalust korraldada üksikvanematele 

ja nende laste ühisüritusi, et toetada positiivset vanemlust üksikvanemaga peredes. 

Projekti otsesed eesmärgid olid: 1. Alustada projekti korraldamist Sillamäe üksikvanemate seas küsitluse läbiviimisega, mille kaudu uurida 

nende pereelu mõjutegureid ja rahulolu hetkel pakutavate tugiteenustega ning üldine probleemide kaardistamine. 

2. Küsitlustulemusi arvestades korraldada kaheosaline seminariseeria üksikvanematele ja nende lastele, mis koosneb positiivse vanemuse 

arendamisele suunatud teoreetilisest seminarist ja praktilisest perepäevast, mis koosneb väiksematest ühistest ettevõtmistest milles vanemad 

osalevad koos lastega. 

Tegevused: 23.05.12 viidi läbi positiivse vanemluse alane teoreetiline seminar Sillamäe „Märka last“ keskuses , kus osales kokku 30 vanemat. 

Jagati informatsiooni, viid läbi arutelusid ja grupitöid, et kaasata vanemate endi perspektiivi protsessi ja arutleda pereelu hetkeprobleeme. 

Juunikuus toimus perepäev, mille jooksul viidi läbi praktilisi tegevusi mis on suunatud koostööle ning üksteise paremale mõistmisele Mai ja 

juunikuus 2012 viidi läbi küsitlus pere elu mõju tegurid kohta, kaasatud oli rahulolu pakutavate tugiteenustega, hetke probleemide märkamine ja 

kaardistamine. Küsitluses osales kokku 40 inimest. 

 

5. Lapse Õiguste kuu 

Eesti ühines 20. novembril 1991 ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga, mis on lapse õiguste sisu mõistmisel, arendamisel ja määratlemisel 

rahvusvaheliseks ning riiklikuks lähtedokumendiks. Lapse õiguste konventsiooni peaeesmärk on aidata kaasa sellele, et igale lapsele oleks 

tagatud võimalus igakülgseks arenguks ja heaoluks. Konventsiooniga ühinemisel võttis Eesti riik endale kohustuse tagada rahvusvaheliselt 

tunnustatud õigused igale Eestis elavale lapsele. 

Eelnevaga seoses tähistas MTÜ Lastekaitse Liit novembrit kui "Lapse õiguste kuud". Erilise tähelepanu all oli Lapse õiguste konventsiooni 

artikkel 12 (lapse õigus avaldada oma arvamust, kõigis teda puudutavates asjades). Novembri kui lapse õiguste kuu raames toimuvad järgmised 

tegevused, järgmistes võttis ka osa SLÜ:

https://www.riigiteataja.ee/akt/24016
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1) Essee-, foto- ja joonistuskonkurss „Kuula last!”. Konkursi üldeesmärk oli laste ja noorte seas lapse õiguste alase teadlikkuse 

suurendamine nende kaasamise ning osalemise kaudu. 

2) Seminar „Lapse õigused meedias”. 07.11.2012 Õpetajate majas, Saadikute tuba ( Vene tn 5) kell 11.00-15.30. Seminari eesmärgiks oli 

arutada, kuidas laste ja perede lugusid meedias kajastada lapse huvidest lähtuvalt. Seminari sihtgrupiks on lastekaitsetöötajad, lastega töötavad 

spetsialistid, laste ja perede lugusid kajastavad ajakirjanikud. 

3) 101 last Toompeale, 16.11. Ürituse eesmärk oli noorte osaluse toetamine riiklikus otsustusprotsessis. Täpsemat informatsiooni ürituse kohta: 

http://www.lastekaitseliit.ee/noortekogu/101-last-toompeale/ 

4) Konverents “Kuidas elad, Eestimaa laps? Kuidas kasvatame – piits või pitsa?” 21.11.12 Rahvusraamatukogus kell 10.00- 17.00. 

Konverents uuris ja arutles, millised muutused peaksid leidma aset meie arusaamades laste kasvatamisest, et võimaldada lastel elada õnnelikku 

elu sidusas ja koostööle suunatud ühiskonnas. 

5) Ajakiri “Märka Last” sügisnumber  http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/ 

 

2. EESMÄRGIPÕHINE PROJEKITEGEVUS SLÜ PROGRAMMIDE RAAMES 

Ühingu tegevuse eesmärkideks on liitumine laset- ja noorsootöö alaste programmidega; laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele; 

lapse mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus; probleemide ennetamisel orienteeritud süsteemi kujundamine ja 

ühtne tegevus selle realiseerimisel; sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ning noortega seotud organisatsioonidega Eestis ja välismaal ja 

Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine. 

 

Eesmärkide täitmiseks on SLÜ loonud programme, mille raames viib ellu erinevad projekte. 

Tänaseks on Sillamäe Lastekaitse Ühingul käimas järgmised programmid: 

-          Aktiivse kodaniku programm 

-          Soolise võrdõiguslikkuse programm 

-          Lõimumise programm 

-          Noorte osaluse ja co-managemendi programm 

-          Jätkusuutliku arengu programm 

-          Vabatahtliku tegevuse arengu programm 

-          Laste õiguste programm 

-          Lastekaitse Liidu ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu ühise keskuse „Märka Last“ käigushoidmine ja arendamine 

 

Sellele lisaks toimub lühemajalisi eriteemalisi tegevusi kooskõlas ühingu tegevuste eesmärkidega. 

 

Tegevused:  

1. Co-management projekt   

Co-management on inglise sõna, mis otsetõlkes tähendab kaasjuhtimist ja on oma olemuselt Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud noorte 

otsustusprotsessi kaasamise süsteem. Kohalikud omavalitsused ja maavalitsused on noortele kõige lähemal asuvad osalemise tasandid, 

mistõttu on neil ka suur roll noorte osaluses. Noori kaasates tagavad võimud olukorra, kus noored ainult ei kuule ega õpi demokraatiat ja 

kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena. 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt loodud projekt pealkirjaga „Co-management projekt“, viidi läbi koostöös kolme kohaliku omavalitususte 

üksustega, haridusasutustega ja kohalike MTÜdega Vaivara ja Jõhvi vallas ning Kiviõli linnas. Co-management projekti eesmärgiks oli edendada 

dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses. Projekti rahastas 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja kaasrahastas Kiviõli Linnavalitsus. 

Lisaks toimusid tegevused sellel suunal, et omavalitsuste esindajatega koostöös luua strateegiadokument, mis kajastaks võimalikku teed 

efektiivse ja kaasava noortepoliitikani maakonnas, ning noorte osaluse parandamiseni, noorte algatuste mõju tugevdamiseni ja noortele 

suunatud tegevuste efektiivsuse parandamiseni. Otsida optimaalsemaid dialoogivorme ja parimaid koostööpraktikaid ning luua tee efektiive 

praktilise koostööni. Kogu projekti „Co-mamangament“ eeltöö tulemusena, kaasa arvatud Ida-Virumaa Noortefoorum 2012, on valminud 

„Ida-Virumaa Co-management strateegia 2012 – 2015“, mille sisu on üles ehitatud co-managemendi teooria ja metoodika kaudu ning sisaldab 

kolme alateemat: 

1. Noorte osaluskogud Ida-Virumaal 

2. Kohaliku omavalitsuse koostöö koolidega noorte aktiivsuse edendamise nimel (õpilasesindused, kooliressursid, huvijuhid jms.) 

3. MTÜde ja noorteühenduste kaasamine regionaalse arengu edendamisse. 

Strateegia on tehtud avalikuks lingil http://co-management.sscw.ee/index.php?id=10794 Koostatud ja trükitud kahes keeles käsiraamat 

„Co-management: Teel koostöö poole...“ Sisu poolest on tegemist Co-managemendi teooriast ja metoodika laiema käsitlusega, 

hetkeolukorrast Eestis ja Ida-Virumaal kaasa arvatud peamistest võimalustest noorel osaleda otsustusprotsessides, ning ka projekti raames 

välja töötatud strateegilistest lahendustest, mis avaldatud eraldi dokumendina pealkirjaga „Co-management strateegia Ida-Virumaal“. 

Elektrooniline variant raamatust on avaldatud projekti veebilehel http://co-management.sscw.ee 

 

2. Homne vabatahtlik – volunteer for tomorrow 

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 raames ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu (SLÜ), Tallinna Spordi ja Noorsooameti, Vaivara 

Vallavalitsuse ja MTÜ Peace Child Eesti koostöös viidi 2011 märts kuni 2012 märts läbi projekt "Homne vabatahtlik – volunteer for tomorrow!" 

mille eesmärgiks oli tõsta teadlikkust vabatahtlikkusest endast, et motiveerida ja võimestada noori hakkama vabatahtlikuks ning koordineerida 

noortele suunatust vabatahtlikus töös. 

Projekt oli suunatud sellele, et noored saaksid ise paremini aru vabatahtliku tegevuse võimalustest ja väärtustest ning oleksid valmis ka ise 

hakkama vabatahtlikeks. Projekti põhitegevusteks olid üle-Eestilised infoseminarid, mõne osa ka viisime l 

bi ka 2012 aasta aluses jaanuaris-veebruaris, konverentsiseeria kolmes keeles oktoobrist - detsembrini 2011 ja vabatahtlike tegevnädal

http://www.lastekaitseliit.ee/noortekogu/101-last-toompeale/
http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/
http://co-management.sscw.ee/index.php?id=10794
http://co-management.sscw.ee/


6

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2012. a. majandusaasta aruanne

24-30.10.2011, mida aitasid lisaks SLÜle ellu viia ka Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Vaivara Vallavalitsus, MTÜ Peace Child Eesti ja teised

partnerid üle Eesti. 

Projekti peamiseks väljundiks on noorte vabatahtlikku tegevusse kaasamise strateegia, mis on suunatud ühiskonna erinevatele

institutsioonidele. Strateegia, mille välja töötamisel on arvesse võetud noorte arvamusi ning soove ja ekspertide tähelepanelikkust ning teadmisi,

peaks tulevikus tõstma vabatahtlikkuse väärtust ning noorte teadmisi ja motiveeritust. Alustööna on läbi viidud infoseminarid igas Eesti

maakonnas, aga strateegia loomine on toimunud eelkõige läbi 3-osalise konverentsiseeria kuhu on kaasatud nii vastava valdkonna eksperdid

kui noored ise. Esimesena toimus 21-22.10.2011 noortekonverents „Vabatahtlik töö – kellele ja milleks?“ ja ekspertidele suunatud

konverents-seminar „Vabatahtlik tegevus eksperdi silma läbi“, kus välja pakutud lahenduste põhjal on koostati tööversioon. Viimasel

konverentsil „Noored-vabatahtliku tegevuse tulevik?“ osalejad töötasid läbi tööversiooni ja pakkusid välja konkreetseid tegevusi sinna lisamiseks. 

Valminud strateegia on leitav alloleva lingi alt: http://vabatahtlik2011.sscw.ee/?id=11121 

Strateegiaga on toimunud 2012 aastal põhjalik levitusprotsess kuhu on kaasatud nii ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, ettevõtted,

vabaühendused  kui ka teised ühiskondlikud institutsioonid. Ametlik tagasiside on saadud ka Haridus- ja Teadusministeeriumilt ning

Siseministeeriumilt. Projekti väljunditeks on ka koolidele suunatud õppejuhend mis on välja antud 2012 aastal ja projektiinitsiatiivide andmebaas

vabatahtlikkuse edendamiseks aadressil http://vabatahtlik2011.sscw.ee 

 

3. Vabal tahtel vabatahtlik 

MTÜ Peace Child Eesti viis 2011-2012 läbi projekt „Vabal tahtel vabatahtlik“ mida toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja kus Sillamäe

Lastekaitse Ühing osales partnerina/ nõuandjana. Projekti eesmärgiks oli edendada Tallinna sotsiaalset arengut läbi vabatahtliku töö valdkonna

koordineerimise ja võrgustikutöö ning jätkusuutlikkuse tagamise läbi uute vabatahtlike kaasamise ja motiveerimise - eelkõige noorte – ning

vabatahtlikuse valdkonnas osalemise lihtsustamise. 

Projekti raames toimusid 4 seminari Tallinnas, mis kaasasid juba kogemustega vabatahtlikke aga ka olid motiveeriva suunitlusega; 2-päevane

konverents „Vabatahtlik tegevus – kellele ja milleks?“ teoreetilise arutelu ja võrgustikutöö läbiviimiseks; Tallinna Vabatahtlike Tegevnädal, mis

toimus 24.10 – 30.10.2011 ja pakkus noortele ja vanematele üle Tallinna vabatahtlikkust tegevusest konkreetset praktilist kogemust ning kaasas

ka uusi organisatsioone nagu näiteks Tallinna Lastekodu vabatahtliku tegevuse temaatikasse. Tallinnas lõid Tegevnädala jooksul noored

kaasa korrastustöödel Lindakivi lasteaias, Männiku ja Kristiine noortekeskuse koristuspäeval ning Tallinna Lastekodu piirdeaia

parandamisel. Tallinnas tehti koos noortega koristustöid ka Nõmme Spordikeskuses, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli lapsed kogusid Loomade

Hoiupaigale toidukraami. Pääsküla noortekeskuse ekstreemhallis toimusid korrastustööd, mis lõppesid 29. oktoobril seinamaalingute

tegemisega. Lisaks toimusid antud ajavahemikul infopäevad ja mõttekojad ning teised vabatahtlikkuse alase teadlikkuse tõstmisele

suunatud üritused. Kolme tegevprojekti viidi läbi veel 2012 aastal. 

Valminud on Tallinna vabatahtliku tegevuse andmebaas, www.peacechild-estonia.org alalehena. Samuti on avaldatud andmebaasi veebilehel

elektroonilise variandina projekti kogumik „Tallinna vabatahtlik“, mis on suunatud Tallinna piirkonnale ja selle peamine eesmärk on pakkuda

sissejuhatavat infot vabatahtlikkuse teema kohta üldisemalt, välja tuua peamised võimalused Tallinnas osaleda ühiskonnaelus vabatahtlikuna ja

ka tutvustada vabatahtliku passi kui võimalust vabatahtlikust tegevusest rohkem iseendale kasu saada. 

 

4. Kodanikuühiskond Eestis 

Projekti „Kodanikuühiskond Eestis“ raames viidi läbi samanimeline koolituste seeria eesmärgiga on anda osalejatele ülevaade

kodanikuühiskonnast ja kodanikuühiskonna arengust Eestis kombineerides teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi ning demonstreerida

kodanikuühiskonna praktilist väärtust ja teha põhjalikum ülevaade kodanikuühiskonna toimimise olulisest osast, milleks on projektikirjutamine ja

– juhtimine. Seda just venekeelsete üldhariduskoolide õpilastele, eesmärgiga tekitada neis sügavamat huvi Eesti kodanikuühiskonna vastu ning

seeläbi integreerida vene noori tugevamalt Eesti ühiskonda. Koolitusseeria läbiviimise lõpus viidi osalejate seas läbi tagasisideküsitlus osalenud

õpilaste seas. Küsitluse kaudu kogutud andmed näitasid, et õpilaste reaktsioon materjalile oli positiivne, nad leidsid, et said uut informatsiooni

mida nad enne ei teadnud ning on nüüd rohkem huvitatud kodanikuühiskonna teemadest, rahul oldi ka koolitajate ja koolitusseeria struktuuriga.

Iga osaleja sai koolitusseeria läbides ka allkirjastatud sertifikaadi kus toodi välja käsitletud teemad ja nende maht. Lisaks sellele võib olulise

tulemusena välja tuua selle, et projektis võttis osa ka Narva 6. Kool ja nende juhtkond on planeerimas kodanikuühiskonna teema sügavamalt

sisse viia enda õppekavasse. 

Vastavalt esialgsest plaanist suuresti vähendatud toetusele tuli teha projekti struktuuris ümberkorraldusi ja läbi viia uusi läbirääkimisi elluviimise

edukuse tagamiseks. Lõppkokkuvõttes asukohtade ja koolitajatega läbirääkimiste ning kulu ja tegevusest saadava kasu ja osalejate võimalikult

suure arvu tagamise eesmärgil tehtud analüüsi tulemuseks oli see, et me viisime projekti läbi kahes osas Sillamäe ja Narva linnas. Narva

koolituse seeria viiakse elu 2013 aasta Jaanuaris - Veebruaris 2013. 

Koolitusseeria käsitles kõiki planeeritud alateemasid:

• Kodanikuühiskonna mõiste.

• Kodanikuühiskonna ajalooline areng Eestis. Kodanikuühiskond postsotsialistlikus muutuses

• Vabaühendused ja nende roll

• Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon. Kodanikuühiskonna ja avaliku sektori vaheline koostöö

• Projektikirjutamine ja juhendamine. Teooria ja Praktika

• Vabatahtlik tegevus ja selle arendamine

• Euroopa mõju Eesti kodanikuühiskonnale: Euroopa kodakondsus, võrgustikutöö ja Euroopa rahastus.

• Kodanikuühiskonna saavutused Eestis: Praktilised näited

• Kodanikuühiskonna tulevik

Logistiliselt tuli aga toimumiskohtade ja koolitajatega läbi rääkides ellu viia struktuuriline muudatus – jagati kogu koolitusmaterjal kolmeks 

suuremaks osaks. Neist kaks esimest hõlmasid kogu teoreetilist materjali ja kolmas viidi läbi seminari vormis ning hõlmas sisuliselt ka grupitöid 

ja praktilise ülesandena oma projektiidee väljatöötamist ning ettekandmist. Koolituste seeria oli 100% samamahuliseks võrreldes planeerituga

http://vabatahtlik2011.sscw.ee/?id=11121
http://vabatahtlik2011.sscw.ee/
http://www.peacechild-estonia.org/
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ning seda nii sisuliselt kui ajalises mahus (10 tundi Sillamäel). 

Sillamäe linnas osales kogu koolitusseerias 29.inimest. Nad olid pärit suures osas meie Sillamäe põhipartneri juurest Sillamäe Gümnaasiumist, 

Sillamäe Kutsekoolist ja Sillamäe Kannukakoolist, kuid osa võtsid ka huvitatud teistest ümbruskonna koolidest ning ka veidi kaugemalt – 

Sinimäelt, Kohtla-Järvelt ja mujalt 

Sillamäe linnas toimus koolitusseeria kolmes osas + viimane kohtumine 2013 aastal. 

1. koolitus 11.10.2012 

2. koolitus 18.11.2012 

3. koolitus 08.12.2012 

 

5. Vabatahtlikud kogukonna heaks 

Projekti „Vabatahtlik kogukonna heaks“ viib läbi Kogukonna Arengu Ühing (Sillamäe Lastekaitse Ühing toetas rahaliselt seda projekti) ja selle 

eesmärgiks on arendada vabatahtlikku tegevust Sillamäe linnas ja seeläbi Sillamäe üldist sotsiaalset arengut. Projekti peamine tegevus on 

„Sillamäe vabatahtlike klubi“ loomine. Selle saavutamiseks on projektis ette nähtud infoseminaride ja teavituse läbiviimine Sillamäel. Peale 

klubiliikmete leidmist toimub klubi pidulik avaüritus ja klubiliikmetele on ette nähtud ka koolitused. Klubil on esmaselt planeeritud 10 põhiliiget ja 

klubitegevus toimub vähemalt 5 päeval kuus. 

1.      Infoseminarid - Sillamäel viiakse läbi neli infoseminari, millega käib kaasas ka linnapõhine teavituskampaania (läbi meediakanalite ja 

partnerite infokanalite). Infoseminaride kaudu jagatakse üldist sissejuhatavat infot vabatahtliku tegevuse olemuse ja vajalikkuse kohta ning 

seotakse sissejuhatav informatsioon Sillamäe linna olukorra ja linna raames pakutavate võimalustega. Infoseminarid toimivad ka  peamiste 

vahenditena mille kaudu levitatakse infot loodava klubi olemuse ja planeeritud tegevuste kohta. Seda selleks, et otsida infoseminaride osalejate 

seast klubiliikmeid. 

2.      Klubi avaüritus - Teavitustegevuste ja infoseminaride kaudu otsitakse klubile liikmeid. Huvitatud isikud täidavad lühikese sooviavalduse 

osalemiseks. Klubi loomise esimese osana on planeeritud avaüritus, mis sisaldab sissejuhatavat informatsiooni klubi olemuse ja tegevuse kohta, 

ning mis annab ka võimaluse klubiliikmetel üksteisega kohtuda. Tegemist on laiema piduliku avaüritus kuhu kaasatakse organisatsiooni aktiviste, 

projekti osalejaid, KOV esindajaid ning kindlasti ka juba kogemusega vabatahtlikke. 

3.      Klubiliikmete koolitus - Klubi jätkusuutlikkuse tagamiseks on projekti raames ette nähtud 3 teoreetilist koolitust klubiliikmetele, mis 

puudutavad vabatahtlikkuse teemat põhjalikumalt ja üldoskusi nagu planeerimine, organiseerimine, konfliktilahendamine jms. Kindlasti 

räägitakse seal siis nii motivatsioonist kui ka kaasamisest. Esialgselt võib öelda, et kui jagada kolmeks, siis peateemad oleksid: 

a)      Vabatahtlikud, vabatahtlike kaasamine ja juhtimine 

b)      Tegevuse planeerimine ja elluviimine 

c)      Riskikanalüüs, meeskonnatöö ja konfliktilahendamine 

 

Projekti tulemusena on loodud Sillamäele igakuiselt tegutsev vabatahtlike klubi, mille kaudu on tagatud vabatahtlike järjepidev kaasamine nii 

Ühingu tegevusse kui ka Sillamäe linnaelusse.  

 

4. KOOSTÖÖ – KOHALIKUL JA RAHVUSVAHELISEL TASANDIL 

 

Valdkonna üldiseks eesmärgiks on edendada nii erialast kui organisatsioonilist koostööd nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, et tagada 

organisatsiooni tegevuse efektiivsus ja luua vajalikke sidemeid käimasolevate projektide läbiviimiseks ning uute ideede genereerimiseks. 

 

Koostöö põhitegevussuunad on järgnevad: 

- Valitsusinstitutsioonid kohalikul ja riiklikul tasandil nagu Sotsiaalministeerium, Keskonnaministeerium, Siseministeerium, Ida-Viru 

Maavalitsus, Kiviõli linnavalitsus, Vaivara Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja mitmed teised. 

- Riiklikud katuseorganisatsioonid teised juhtivad organisatsioonid – Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit, Eesti Noorteühenduste 

Liit, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus ja mitmed teised 

- Noortekeskused nagu Sillamäe Noortekeskus Ulei, Kiviõli Noortekeskus, Narva Noortekeskus, Haapsalu Noortekeskus, Tallinna Noorsootöö 

Keskus ja mitmed teised 

- Haridusasutused üle Eesti – Sillamäe Kannuka kool, Sillamäe Kutse Kool, Kiviõli Vene Gümnaasium, Kiviõli I Keskkool, Narva 6. Kool, 

Kohtla-Järve Ühisgümnaasium, Jõhvi Vene Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium,  Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Vene 

Lütseum ja paljud teised. 

- Äriettevõtted nagu Tallink, Meriton Hotels, Toila Spa Hotel,  Reklaamikink, Webgate Interactive, Starlab Agency ja mitmed teised. 

- Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused. 

- Loodud on ka põhjalik koostöövõrgustik rahvusvahelisel tasandil. 

 

KOHALIK TASAND 

1. EKAKi tegevus - Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) kiitis Riigikogu heaks 2002. aasta detsembris. Kontseptsioon 

sõnastab kodanikuühenduste ja avaliku võimu partnerluse alused ja raamistiku kodanikuaktiivsuse elavdamiseks ja demokraatia tugevdamiseks 

Eestis. Selle rakendamiseks loodi ka Vabariigi Valitsuse ja kodanikühenduste vaheline ühiskomisjon. 

2012 aastal toimunud avaliku konkursi järgselt on Sillamäe Lastekaitse Ühing valitud üheks üheksast kodanikuühenduste esindajaks EKAKi 

ühiskomisjoni ning ka sinna juurde loodud vabatahtliku tegevuse töörühma. Komisjoni koosseisul puudub ajaline piirang. EKAK ühiskomisjoni 

uue koosseisu esimene töökoosolek 9. Novembril 2012 

 

Vabatahtliku tegevuse töörühm rakendab organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegiat kommunikatsiooniplaani elluviimise 

kaudu. Kommunikatsiooniplaani elluviimisel keskendutakse noorte vabatahtliku tegevuse ja kodanikuhariduse edendamisele. Vabatahtliku 

tegevuse töörühma esimene koosolek toimus 28.11.2012 Tallinnas. 

http://www.siseministeerium.ee/?id=30410
http://www.sscw.ee/index.php?id=11856
http://www.sscw.ee/index.php?id=11856
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EKAKi tegevuste raames edastas Sillamäe Lastekaitse Ühing ettepanekud ja kommentaarid  kodanikuühiskonna arengukava rakendusplaani

2013-2014 kohta Sisseministeeriumile. 

 

Vabariigi Valitsuse ja kodanikuühenduste esindajate ühiskomisjoni tööd juhib regionaalminister Siim Kiisler. Komisjoni tööd koordineerib ja

teenindab Siseministeerium. 

EKAKi Liikmed: Avatud Eesti Fondi esindaja;Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja; Eesti Linnade Liidu või Eesti Maaomavalitsuste Liidu

esindaja; Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja; Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja; Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu

esindaja; Eesti Väitlusseltsi esindaja; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindaja; Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

Justiitsministeeriumi esindaja; Kultuuriministeeriumi esindaja; Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja; Rahandusministeeriumi esindaja;

Riigikantselei esindaja; Riigikogu liige, kodanikuühiskonna toetusrühma esindaja; Sotsiaalministeeriumi esindaja; Siseministeeriumi esindajad

(2); Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindaja; SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali esindaja; SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis esindaja“. 

 

2. Ida-Virumaa MTÜde omavaheline koostöö 

Lisaks ka EKAKi tegevusele alustas Sillamäe Lastekaitse Ühing ka Ida-Virumaa MTÜde vahelise koostöö arendamist. Alus sellele pandi

esimesel arengukoosolekul 18.07.2012 Sillamäel kus võtsid osa erinevate MTÜde esindajad Narvast, Sillamäelt, Jõhvist, Kohtla-Järvelt.

Koosoleku eesmärgiks oli arutleda Ida-Virumaa mittetulundusühenduste tänaseid probleeme ja trende, võimalikke koostöövaldkondi

ning Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamist maakonnas. Sillamäe Lastekaitse Ühing jätkab tulevikus arutelusid

ning plaanib ette võtta ka praktilisi tegevusi. 

Koosolekul otsustati jätkata suhtlemist ning pakkuti ka arutleda ja esitleda ühine ühistegevuse projekt 2013 aastas KÜSKi fondile, mis paneb ka

jätkusuutlikku edendamist Ida-Virumaa MTÜde vahelist koostööd. 

 

3. November 2012 oli pühendatud diskriminatsioonivastastele ettevõtmistele "ResponsAbility". 

Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös UNITED for Intercultural Action’iga korraldasid tegevuste seeriat Kampaania "ResponsAbility" raames, mis

oli pühendatud Rahvusvahelisele fašismi ja antisemitismi vastasele päevale.  

Kõigepealt toimuvad kampaania „ResponsAbility“ raames Ida-Virumaal ajavahemikul 1.11-09.11.2012: 

1. Postrite võistlus "Maailma õigustatud" koolide vahel Ida-Virumaa 1.11-09.11.2012 

2. Interneti õppetund "Globaalne katastroof: miks me peame seda õppima?" Yad Vashem muuseumi alusel, Kohtla-Järve Ühisgümnaasium,

1.11.2012  

3. Arutelud "Et inimesed jääks ellu" ja videokronoloogiate vaatamine - Narva 6 Kool, 02.11.2012 

4. Yad Vashem näitus: Holokaust laste silme läbi ja trükised, Narva Humanitaargümnaasium, 03.11.2012 

5. Seminar "Anti-fašism - Anti-rassism: Sajand XXI" - Aseri Gümnaasium 05.11.2012 

6. Hariduslik seminar "ResponsAbility - See on sinu kätes" õpilastele. Kaasa arvatud mälestiste külastamine Sinimäel. - Sinimäe Põhikool,

06.11.2012 

7. Ümarlaud: "Ei fašismile põhineb filmil "Tavafašism" - Sillamäe Gümnaasium, 

 

RAHVUSVAHELINE TASAND 

Sillamäe Lastekaitse Ühing on arendanud rahvusvahelist koostööd ka järgnevate tegevuste kaudu:

1. Esimene ettevalmistav kohtumine Istanbulis Anna Lindh Vahemere Foorumi 2013 raames. Sillamäe Lastekaitse Ühing esindas Eestit

Istanbulis, Türgi 28.06 - 01.07.2012 toimunud Anna Lindh Foundationi Euroopa ja Vahemere maade noorte liidrite I ettevalmistaval

kohtumisel, kus pandi paika Anna Lindh Vahemere Foorumi 2013 kava. Osalesid kokku 45 noorte liidrid 35 Eurooa või Vahemere riikidest,

kes 4 päeva jooksul arutlesid peaküsimust "Noorte panus dialoogi ja muutustesse". Istanbuli kohtumine oli esimene ettevalmistavate

kohtumiste seeriast, mis toimuvad peateemade ümber. Toimuvast Anna Lindh Vahemere Foorumist saab suurim Põhja ja

Lõuna-Vahemerede kodanikuühiskonna kohtumine Araabia Kevade algusest ja Euroopa majanduskriisist.

Lisainfo inglise keeles: http://www.euromedalex.org/news/largest-northsouth-mediterranean-civil-society-gathering-arab-awakening-launched

1. Wake Up Europe: It's Time to Act! Creative approaches to tackle discrimination" Raaseporis Soomes. UNITED for Intercultural Action

peakorraldajana organiseeris 12-17 novembrini 2012 rahvusvaheline konverents, mis oli suunatud uute strateegiate ja parimate jagamisele

Euroopa diskriminatsioonivastase liikumise nimel. UNITED on iseseisev ja avatud võrgustik kuhu hetkel kuulub 550 toetajat ligi 48st Euroopa

riigist, kes töötavad koos vabatahtlikkuse alusel, kes viib läbi sarnaseid konverentse kaks või kolm korda aastas. Antud konverents oli osa

projektist "Euroopa altpoolt üles: Diskriminatsioonivastase noorsootöö võimekuse tõstmine". Konverentsi kohalik peakorraldaja oli Soome

noorteühenduste liit Alliansi. Nädala aja pikkuse põhjaliku programmi jooksul toimusid paneeldiskussioonid koos kohalike ja rahvusvaheliste

ekspertidega, kuus eriteemalist töögrupi, võimalik oli valida mitmete praktiliste töötubade vahel ning õhtusesse programmi kuulusid poliitilised

kohvikud, kultuuridevahelised mängud ja muud tegevused, et võimaldada nii kogemuste jagamist ja teineteiselt õppimist kui ka

võrgustikutööd. Konverentsist võtsid osa 85 osalejat (Euroopa Nõukogu riikidest) kes esindasid eri taustaga rahvusvahelisi või rahvuslike

rassismivastaseid, fašismivastaseid, põgenike, inimõiguste või vähemuste õiguste organisatsioonide esindajad. Nende seas nii UNITED

võrgustiku liikmed kui toetajad Soomest, Prantsusmaalt, Hollandist, Moldovast, Kreekast, Bulgaariast, Venemaalt ja mujalt. Järgmine

konverents toimub Leedus Mais 2013. Sillamäe Lastekaitse Ühingut esindas Taisi Valdlo.

 

1. Rahvusvahelise seminari: "Youth for Arab Baltic cooperation" 19-25 november, Vilnuses, Leedus. Kulturos centras "In Actio" koostöös teiste 

Leedu organisatsioonide ja Anna Lindh Foundation liikmetega organiseerisid rahvusvaheline seminar, kuhu tuli kokku 25 noorsootöötajat 

Balti ja Araabia riikidest. Eri tegevuste kaudu osalejad arendasid regioonidevahelist noorsootööalast koostööd. Seminar otsis uusi võimalusi 

noortele ja noorte koordinaatoritele mõlemast regioonist, et luua võrdse koostöö viise, jagada parimaid praktikaid ja tagada ühtsete tegevuste 

arengut. Seminari ajal osalejad jagasid oma kogemust mitteformaalse hariduse alal, arendasid haridust ja oskusi, mis puudutavad meediat ja

mailto:http://www.sscw.ee/index.php?id=11875
http://www.euromedalex.org/news/largest-northsouth-mediterranean-civil-society-gathering-arab-awakening-launched
mailto:http://www.sscw.ee/index.php?id=11849
http://www.sscw.ee/index.php?id=12195
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kohalikku ühiskonda ning arutlesid aktuaalsed probleeme kahe regiooni vahel. Ning üks seminari põhipunkte oli ka luua ruum MTÜdele

kahes regioonist, et luua või tugevdada koostööd, luua koostöö tegevusi, projekte regioonide vahel Võimaldades meetodeid ja vahendeid

ning programme (Youth in Action, Euromed, ALF, jne) edasiseks koostööks. Tulemuseks Eesti tasandil saab lugeda ka selle, et SSCW

koostöös Rootsi, Maroko ja Egiptuse esindajatega pani paika konkreetse projektiinitsiatiivi mida plaani kohaselt realiseeritakse järgneval

2013 aastal. Sillamäe Lastekaitse Ühingut esindas Vassili Golikov.

 

1. II Aleksandria Hariduskonventsioonis, Egiptuses 16-18 detsembril 2012. Hariduskonventsiooni organiseerijateks olid Anna Lindh Foundation

ja Rootsi Instituut Aleksandrias. Kokku 40 Anna Lindh Foundation kohalike võrgustike esindajat ja teiste kutsutud institutsioonide esindajad

võtsid osa konventsioonist mis keskendus kultuuridevahelise kodanikuhariduse programmi (Intercultural Citizenship Education) loomise

konsultatsiooni protsessile ja sellega kaasas käiva nii formaalsele kui mitteformaalsele haridusele suunatud õppejuhendit. Selle

haridusprogrammi eesmärgiks on toetada hariduslike praktikaid ja tegevusi, mille eesmärgiks on aidata noortel ja täiskasvanutel osaleda

aktiivselt demokraatlikus elus; Lisaks, toetab osalejaid nende ühiskondlike õiguste ja vastutuste rakendamisel, toetab nende kuuluvustunnet

kogukonda, nii kohalikku kui globaalsesse ja harjutab neid teadmisega, et erinevad maailmavaated, kombed ja elustiilid on normaalsed. II

Aleksandra Hariduskonventsioon oli struktureeritud paneeldiskussioonide ja 3 töögrupi ümber, mis kaasasid osalejad väga aktiivselt

õppejuhendi ja veebiressursi koostamisse. Kolm töögruppi toimusid teemadel (ing. kl) Embracing Diversity, Education through and for

Change, Pro-active Citizenship ja võimaldasid osalejatel esitada oma kogemusest pärinevaid juhtumianalüüse, jagada parimaid praktikaid ja

arutleda hetke õpetamisega seotud väljakutseid ning õppemetodoloogiaid. Organiseerijad korraldasid konventsiooni jooksul avatud

diskussioone osalejate ja kutsutud külalistega järgmistest sammudest kultuuridevahelises kodanikuhariduses. Viimasel päeval ka

Prantsusmaa suursaadik Egiptuses Mr. Nicolas Galey oli kohal, et jagada oma mõtteid osalejatega. Neile lisaks olid programmis ka teised eri

tüüpi ettevõtmised nagu Biblioteca Alexandria külastamine. Konventsioon oli oluline üritus ja võimaldas meil arutelda ka mitteformaalselt,

teha võrgustikutööd ja planeerida järeltegevusi nagu koostöö parandamine kultuuri ja hariduslike projektide raames Biblioteca Alexandriaga.

Mõned hariduskonventsioonil osalejatest võtavad osa ka II Anna Lindh Foorumis 2013, mis toimub Marseille, Prantsusmaal. Sillamäe

Lastekaitse Ühingut esindas Vassili Golikov.

 

4. ORGANISATSIOONI ARENDAMINE

Meeskondlike ja individuaalsete kompetentsuste arendamiseks, mida saaks kasutada organisatsiooni tegevuse tõhustamiseks, osales Sillamäe

Lastekaitse Ühing erinevatel koolitustel nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

1. Sillamäe Lastekaitse Ühing osales järgnevatel koolitustel ja konverentsidel:

·         Seminar „Lapse õigused meedias“ 20.09.12 Jõhvis

·         Lastekaitse Liidu arutelupäev 5.10.12 Tallinnas

·         Noorte Strateegia Konverents NOVO! 19.10.12 Tallinnas

·         Vabaühenduste kärajad 19.10.12 Tallinnas

·         Koolitus "Ühtsed alused kodanikeühenduste rahastamiseks" 8.11.12 Tallinnas

·         Inimõiguste Instituudi Koolitus 16.11.12 Jõhvis

·         EAPNi (European Anti Poverty Network) võrgustiku eesistujate üldkoosolek 19.11.12

·         Lastekaitse Liidu aastakonverents "Kuidas kasvatame - piits või pitsa?" 21.11.12

·        Kohtumine Soome Lastekaitse Keskliidu delegatsiooniga 22-23.11.2012 Tallinnas

·        KÜSKi infopäev "Uued taotlusvoorusid" 27.11.2012 Tallinnas

·         Ida-Virumaa vabaühenduste tunnustamine 30.11.12 Jõhvi

·        Sotsiaalse ettevõtluse seminar "START SMART! Social and profitable" 03-04.12

2. Projekti meeskond on ka igakuuliselt kirjutanud projekte kohalikesse ja rahvusvahelistesse taotlusprogrammidesse ja toetanud ning andnud

partnerite esitatud projektidele kaaskirju partnerina ning vajadusel avaldanud toetust nende esitamisele erinevatesse taotlusprogrammidesse

nagu Hasartmängu Nõukogu, Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Komisjoni programmid, Nordic Council, Kodanikuühiskonna

Sihtkapital, Päikeselill Fond ja mitmed teised.

 

http://www.sscw.ee/index.php?id=12337
http://www.sscw.ee/index.php?id=11720
mailto:http://www.sscw.ee/index.php?id=11727
http://www.sscw.ee/index.php?id=11805
http://www.sscw.ee/index.php?id=11804
http://www.sscw.ee/index.php?id=11879
http://www.sscw.ee/index.php?id=11878
mailto:http://www.sscw.ee/index.php?id=11883
http://www.sscw.ee/index.php?id=11855
http://www.sscw.ee/index.php?id=12046
http://www.sscw.ee/index.php?id=12013
http://www.sscw.ee/index.php?id=12034
http://www.sscw.ee/index.php?id=12171
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SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Sillamäe Lastekaitse Ühingu majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Käesolevaga kinnitame 2012. aasta majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust:

Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhataja:

Irina Golikova ___________________________ "..3..." ....mai....... 2013.a.

Allkiri

Sillamäe Lastekaitse Ühingu raamatupidaja:

Vassili Golikov ___________________________ "..3..." ....mai....... 2013.a.

Allkiri

Audiitor:

Andrei Tšukardin ___________________________ "..14.." ...mai....... 2013.a.

Allkiri

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on läbi vaadanud ja

heaks kiitnud:

Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhatuse liikmed:

Alsu Hamidulina ______________________ "..19..." ..mai.. 2013.a.

Allkiri

Irina Golikova ______________________ "..19.." ..mai.. 2013.a.

Allkiri
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SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2012. a. majandusaasta aruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 3 486 9 337 2

Nõuded ja ettemaksed 6 543 18 625  

Varud 2 100 2 500  

Müügiootel põhivara 400 500  

Kokku käibevara 12 529 30 962  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 732 1 132  

Kokku põhivara 732 1 132  

Kokku varad 13 261 32 094  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 450 1 541  

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 10 056  

Kokku lühiajalised kohustused 450 11 597  

Pikaajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 1 397 1 324  

Kokku pikaajalised kohustused 1 397 1 324  

Kokku kohustused 1 847 12 921  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 19 173 7 988  

Aruandeaasta tulem -7 759 11 185  

Kokku netovara 11 414 19 173  

Kokku kohustused ja netovara 13 261 32 094  
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SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2012. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 80 50  

Annetused ja toetused 29 639 123 322  

Tulu ettevõtlusest 5 034 5 718  

Muud tulud 2 150 5 239  

Kokku tulud 36 903 134 329  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -39 128 -104 522  

Mitmesugused tegevuskulud -3 121 -4 817  

Tööjõukulud -1 366 -12 917 5

Põhivara kulum ja väärtuse langus -400 -343  

Muud kulud -625 -506  

Kokku kulud -44 640 -123 105  

Põhitegevuse tulem -7 737 11 224  

Finantstulud ja -kulud -22 -39  

Aruandeaasta tulem -7 759 11 185  
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SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2012. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 80 50

Laekunud annetused ja toetused 29 138 123 322

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 5 334 5 718

Muud põhitegevuse tulude laekumised 2 056 5 339

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -41 094 -117 174

Väljamaksed töötajatele -1 366 -12 917

Laekunud intressid 1 10

Kokku rahavood põhitegevusest -5 851 4 348

 

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -330

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -330

 

Kokku rahavood -5 851 4 018

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 337 5 319

Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 851 4 018

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 486 9 337
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SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2012. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 7 988 7 988

Korrigeeritud saldo 31.12.2010 7 988 7 988

Aruandeaasta tulem 11 185 11 185

31.12.2011 19 173 19 173

Aruandeaasta tulem -7 759 -7 759

31.12.2012 11 414 11 414
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SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne 2012. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele,

mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelmiste perioodide võrdlusandmed on viidud vastavusse uue käsitlusega. Aruandes 

esitatud aruandeaasta andmed on olulises osas võrreldavad 2011.a. majandusaasta andmetega. Sillamäe Lastekaitse Ühingu

arvestusvaluutaks on euro ja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke, nõudmiseni

hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid tegevusest kaudsel meetodil.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmakumuses, mis on üldjuhul võrdsne nende nominaal- väärtusega.

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või

neto realiseerimismaksumus, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Grupis loetakse materiaalseks põhivaraks materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksu- musega alates 320 eurost.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt

soetamisega seotud kulutustest, mis on vaja- likud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Kulutused, mis taastavad objekti algset

seisundit (remont, hooldus) on kajastatud perioodikuludes. Bilansis kajastatakse materiaalset põhivara selle jääkmaksumuses,st

soetusmaksumusest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara

amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi vastavalt selle

kasulikule elueale.

Amortisatsioonimäärade vahemikud aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja rajatised 6-15%

Masinad ja seadmed 20-30%

Muu materiaalne põhivara 30%

Maad ei amortiseerita.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Sularaha kassas 35 2 000 2

Arvelduskontod 3 451 7 337  

Arvelduskonto 1 139 9  
Arvelduskonto 2 2 741 4 887  
Arvelduskonto 3 571 2 441  

Kokku raha 3 486 9 337 2
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SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING 2012. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2012 2011

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 80 50

Kokku liikmetelt saadud tasud 80 50

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2012 2011

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 29 639 123 322

Kokku annetused ja toetused 29 639 123 322

sh eraldis riigieelarvest 2 566 37 163

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 0 1 070

Euroopa Komisjon ja teised fondid (kohalikud

ja rahvusvahelised)
12 278 56 350

Eraisikud ja äriettevõtted 12 684 23 314

Mittetulundusühing 2 110 5 425

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 869 9 611

Sotsiaalmaksud 335 3 172

Pensionikulu 19 134

Tulumaks 143 0

Kokku tööjõukulud 1 366 12 917

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
1 366 12 917

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 3

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 125 120
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