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MAJANDUSAASTA ARUANNE 

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2009.a.   

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2009.a.  

      

Mittetulundusühingu nimi: SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING  

Registrikood: 80045175    

Aadress:  Viru 22/1 -11  40232 Sillamäe  

Telefon:  +372 397 2226   

Faks:  +372  66 25 0059   

E-mail:  info@sscw.ee  

Veebilehekülg: www.sscw.ee  

      

Eesmärk ja tegevuse põhisuunad:     

  - Lapse õiguste kaitsmine lähtudes lapse  

     seaduslikest huvidest  

   - Lastekaitsealase tegevuse arendamine ning 

     osalemine noorsoo- ja perepoliitika 

     väljatöötamises ning rakendamises 

      

Audiitorkontroll: Taisi Valdlo    
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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 Eesti Suurperede Ühingu 

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 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. 
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4. sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ja noortega seotud organisatsioonidega 

Eestis ja välismaal  

a. koostöövõrgustiku loomine ja tugevdamine laste- ja noorteorganisatsioonidega; 

b. liitumine koostööpartneri Peace Child Internationali algatuste ja projektidega; 

5. organisatsiooni pideva arengu tagamine 

a. liikmesorganisatsioonide jõustamine/lastekaitseliikumise kandepinna laiendamine 

liikmesorganisatsioonide aktiivse kaasamise ja motiveerimise kaudu (piirkondades 

liikmete kaasamine, koolitamine ); 

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  Lätis, 

Soomes, Venemaal ja Rootsis. Osalemine EU koostöövõrgustikes); 

c. pideva mitmetasandilise (töötajad, nõukogu, liikmeskond) arendustegevuse tagamine 

(Organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamine, Organisatsiooni tegevuse mõju hindamise 

süsteemi väljatöötamine, töötajate motivatsioonisüsteemi välja töötamine, 

suhtekorraldusstrateegia, imago kujundus). 

 

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 kuulub 500 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). 

Ühingu tegevust planeeriv, juhtimist korraldav ja järelvalvet teostav organ on vanematekogu. 

Üheksaliikmelise vanematekogu kaheksa liiget valitakse Liidu üldkogu poolt üks aasta pärast 

presidendi valimist salajasel hääletusel kolmeks aastaks.  

Sillamäe Lastekaitse Ühing on pidanud korralised koosoolekuid 30.01., 27.02., 27.03., 25.04., 

29.05., 26.06., 31.07.,28.08., 25.09., 30.10., 27.11., 25.12. Koosolekutel käsitletud teemad on 

hõlmanud Sillamäe Lastekaitse Ühingu arendamise küsimust, Lastekaitse Liidu 2009.a. 

tegevusvaldkondade ja programmidega seonduvat, rahvusvahelise koostöö teemat, laste vaesuse 

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 ja avalike suhete temaatikat. 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuhiks on Vassili Golikov, bürootöötajate koosseisus Taisi 

Valdlo, Aleksandra Jarova, Marko Savelli. Valdkonna- ja projektijuhid ning töötajad projektide 

juures olid Timo Uustal, Kristjan Puusild ja Niina Golikova. 

Töötasude üldsumma 2009. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 

103 880 krooni (eelmisel aastal 8950 krooni). Töövõtulepingute alusel on  arvestatud 103 880 

krooni (eelmisel aastal 8950 krooni).  
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AASTA TEGEVUS 

 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühing tegevus on 2009 aastal jaotatud nelja erineva valdkonna vahel. 

1. Liitumine Lastekaitse Liidu programmide ja projektidega  

2. Organisatsiooni arendamine. 

2. Noorsootöö  

3. Koostöö - kohalik ja rahvusvaheline 

 

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. Positiivsed vanemad. Lastekaitse poolt toetatud projekt, mille eesmärgiks oli leida uued 

pereühistegevused, parandada vanemate ja laste sotsiaalsete oskuste ning suhtlemise 

parandamine läbi positiivse eeskuju ja teoreetiliste mudelite ja mis viidi läbi aprillist 2009 kuni 

mai 2009. Propageerida avatumat suhtumist vanemate seas ja anda neile võimalus läbi 

mitteformaalse kui formaalse hariduse teadvustada erinevaid olemasolevaid probleeme ning 

otsida neile lahendusi. Aidata noorte vanematel ületada oma väärarvamusi ja stereotüüpset 

suhtumist erinevatesse pedagoogidesse ja teistesse seotud ametite esindajatesse. Projekti raames 

viidi läbi koolitused vanematele, esseekonkurss, uuring ja koolituslaager Laagnas. Projekti 

tegevustes osalesid 4 gruppi, kes võtsid kõikidest tegevustest kogu projekti jooksul. Essee 

konkurss kuulutati välja avalikult ning sellest on osa võtma oodatud osalejaid üle kogu Vaivara 

vallast. Läbi viidi ka uuring, mille sihtrühmaks on 40 inimest. Koolitustest ja laagrist võtsid osa 

20 soovi avaldanud ja registreerunud vanemad. 

 

2. Kampaania „Märka Last!“ 2007 aastal alustatud kampaania jätk. Lastekaitse liikumise 

vajalikkus just Ida-Virumaa piirkonnas on muutunud viimaste aastate jooksul eriti aktuaalseks. 

Väheneb inimeste arv regioonis ja vähenevad ka inimeste tugistruktuurid. Eriti lapsed vajavad 

teadmisi ja oskusi, kuidas elus edukalt toime tulla. Kampaania keskseks osaks on ajakirja 

„Märka last!“ väljaandmine. Kampaania eesmärgiks on arendada lastekaitse liikumist ajakirja 

väljaandmisega, muuta kättesaadavamaks lastekaitse alased artiklid vene keelt kõnelevatele 

spetsialistidele ja huvitatutele, tõlkida osa Lastekaitse Liidu ajakirja ”Märka last” artikleid vene 

keelde ning presenteerida Ida-Virumaa asutustes ajakirja vahelehena, koguda ja esitada uut infot 

Ida-Virumaa kohta. 2009ndal aastal avaldati 100 venekeelset vahelehte. Projekti olid kaasatud 

lapsevanemad, lasteajakasvatajad ja õpetajad koolidest. 

 

3. 1. juuni 2009 – Ida-Virumaa laste sõber. Välja kuulutatud konkurss, mille eesmärgiks oli 

nende kohalike MTÜde ja üksikindiviidide tunnustamine ja autasustamine, kes on eelneva aasta 

jooksul teinud enim laste heaolu ja arengu nimel. 

 

4. Lastekaitse Liidu perekeskuse „Märka Last“ käigus hoidmine ja hooldamine Sillamäel. 

Keskust juhib Lastekaitse Liidu piirkondlik koordinaator ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu 

juhatuse liige Irina Golikova. Tema tegevuste üldkirjeldus: 

- Partnerorganisatsioonide nimekirja koostamine, 
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- Koostöövõrgustiku tihendamine kohalike organisatsioonide ja spetsialistidega infotundide, 

seminaride ja koolituste läbiviimiseks. 

- Lastekaitse Liidu töö ja tegevuse kohta teavitustöö tegemine läbi näituse, veebilehekülje ja 

uute MTÜde asutamise. 

- Küsitluse ettevalmistamine ja läbiviimine laste aktuaalsete probleemide kohta Ida-Virumaal, 

laste joonistusvõistluse „Kuidas saada aktiivseks läbiviimine. 

5. Projekti „Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik“ koostöös Lastekaitse Liiduga jaanuar-mai 2009. 

Projekt oli toetatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt. 2008 aasta tegevuste hulka kuulub 

antud projekti kirjutamine. Projekti eesmärgiks on seatud tõsta liikmete (sihtgruppide) 

teadlikkust, informeeritust laste õigusi ja heaolu puudutavate küsimuste suhtes, tutvustada 

aktiivseks kodanikuks olemise eeliseid ning edendada motivatsiooni lastekaitse liikumise 

arendamiseks ja ühingu tegevuses osalemiseks. Tõstatada kitsaskohad, mis takistavad lapse 

arengut ja kasvukeskkonda kohalikul tasandil. Selle lisaks keskendutakse mentorlussuhete 

käivitamisele Ida – Virumaa lastekaitseühenduste vahel. Projekti planeeritud tegevused on 

järgnevad: 

- Ühise suhtluskeskkonna ning laste heaolu ning kaitse tagamiseks info – ja 

teavitussüsteemi väljatöötamine 

- Toimub 4 arenduskoolitust linna ja valla strateegia korrigeerimiseks ning lähiaja (2008 – 

2010) tegevuse planeerimiseks, võimaluste piires kooskõlas Lastekaitse Liidu (LKL) 

üldstrateegiaga aastaseks 2007 – 2010 uuring. Anketeerimine, analüüs. 

- Motivatsiooniürituses jagatakse LKL materjale. Uuringu analüüs ja ettepanekud. 

- Arendusseminarid 4 piirkonnas (Aseri, Kiviõli, Vaivara, Narva – Jõesuu), Küsitluse 

kaudu selgitatakse välja kitsaskohad, mis takistavad lapse arengut  

- Õppereis Inglismaale (Sillamäe, Narva, Jõhvi ja muu organisatsioonide esindajad) 

 

6. Lastekaitse Liidu poolt eestveetavas Koolirahu programmis osalemine. Võeti ette erinevaid 

üritusi. Osalesid erinevad koolid üle Ida-Virumaa: Kiviõli I Keskkool, Sillamäe Astangu kool, 

Sinimäe Põhikool ja teised. 1 Septembril koolides kuulutati välja kooli rahu, ja iga kooli igale 

lapsele anti võimalus osaleda selles programmis. Koolirahu programmis olid järgmised 

tegevused: 

1. Seminarid ja koolitused teemadel: kooli kiusamine ja kaasamine,  

2. Koolirahu loovtööde konkurss "Koos on hea“ 

3. Rahupäeva tähistamine – 21 septmber koolides avaliku ürituse läbiviimine, üle 80 

koolinoore osavõtul.   

Sillamäe Lastekaitse Ühing planeerib jätkata koolirahu programm ka 2010 aastal. 

 

 

2. 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. Ajaloo projekt „20 aastat edukat tööd“ Lastekaitse Liidu poolt toetatud projekt, mille 

eesmärgiks liikmete lähiajaloo tutvustamine ja dokumenteerimine. Eesmärgiks luua kroonika 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevusest. Tegevus kestis märtsist-aprillini 2009. 

Tegevuse lühikirjeldus: 

- Dokumentide sorteerimine ja organiseerimine kronoloogiliselt 

- Materjali skaneerimine ja üle kandmine DVD formaati 

- Olemasoleva foto ja video materjalide alates aastast 1989 läbivaatamine, parimate 

materjalide väljavalimine ja kogumiku ettevalmistamine. 

http://www.astangukool.edu.ee/
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- Iga tegevuse aasta parima või edukama  projekti välja valimine ja kokku kogumine, ning 

lühikokkuvõtete koostamine ja nende kaudu organisatsiooni tegevuse ajaliini koostamine. 

- Organisatsiooni võtmeisikutega intervjuude läbiviimine. 

- Sillamäe Lastekaitse Ühingu ajaloo ülevaate kogumiku koostamine, toimetamine ja 

avaldamine, mis käsitleb ühingu ajalugu alates 1989. 

- Dokumentide arhiveerimine arvestades Eesti riigi seadusi.   

- Organisatsiooni ajaloo kogumiku e- väljapanek veebileheküljel: www.sscw.ee   
 
2. Sillamäe Lastekaitse Ühing osales järgnevatel koolitustel ja konverentsidel:  

 Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007" 25.03.2009 järelhindamise kohtumine 

 Konverents „Ärieetikaga korruptsiooni vastu". 24.04.2009,  

 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aastakonverents 17.04.2009   

 Arenduskoosolek  Sillamäel 13.05.09 

 Euroopa Noored Infopäev 13.04, Dzingel hotell, Tallinn (projekti toetus ja kirjutamine) 

 Lastekaitse liidu koolitus „Kõneisikute II koolitus“ Pivarootsi 15-16.05.2009. 

 

2. NOORSOOTÖÖ  

 

Valdkonna üldine eesmärk on edendada kontakte ja sidemeid erinevate noorsootöö 

organisatsioonidega ja edendada organisatsiooni noorsootööalast kompetentsust. Valdkonnaalase 

tegevuse neli põhiprogrammi on järgnevad: 

- sooline võrdõiguslikkus 

- eestkoste 

- kultuuridevaheline suhtlemine ja sallivus 

- aktiivne kodakondsus   

Sellele lisaks toimub lühemajalisi eriteemalisi tegevusi 

 

Tegevused: 

1. Peace Child Alpha Omega 2009-2010 on Euroopa Komisjoni programmist „Kultuur 2007 – 

2013) toetuse saanud Eesti, Türgi ja Suurbritannia vaheline kultuurikoostöö projekt. Projekti 

eesmärgiks on algatada põlvkondade ja kultuuride vahelist dialoogi kogukondades üle Euroopa 

ning arendada rahvusvahelist noorsootöö ja kultuurialast koostööd. On ühiskondlikes huvides 

loodud projekt, mille algidee loojad on Ühendkuningriikide noorsooorganisatsioon Peace Child 

International. Neid paelus eelkõige idee religioonist kui ühendajast ja mitte eraldajast, aga sellest 

kasvas välja kultuurikoostöö suurprojekt, mis toob noored ja vanad kokku, et ühiselt arutada elu 

suurte küsimuste üle. Projekti on kaasatud kolm riiki: Ühendkuningriigid, Eesti ja Türgi. PCAO 

jaoks valmib uus teos, aga ta toetub Peace Childile, muusikalile Külma Sõja lõpuaegades, ja 

Alpha Omegale, oratooriumile, mille jõuline muusika sai esmaettekande Euroopa 

Rahukohtumisel Coventry katedraalis aastal 1980. Teose heliloojaks on David Gordon.  

 Projekti põhitegevused toimuvad 2010 aastal, kuid 2009 aasta tegevus hõlmas projekti 

loovmeeskonna kokkupanekut, koostööpartnerite otsimist, meediakajastuse alustamist ning 

muud eeltööd. 

 13.03. 2009 Projekti töökohtumine Tallinnas 

 27.03.2009 Projekti tutvustusüritus Estonia Teatri Talveaias. Rahvusvahelisel 

teatripäeval Estonia Talveaias peetud konverentsil osalesid Peace Child Internationali 

president David Woollcombe, helilooja David Gordon ja muusik Richard Sharpey, 

lavastaja Neeme Kuningas ja Türgi suursaadik Eestis Sule Soysal ning teised kutsutud 

külalised erinevatest ministeeriumitest,  mittetulundusühingutest ja mujalt. 

 

http://www.sscw.ee/
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2. Projekt „Noored Aktiivsed Kodanikud Tegutsevad,“ mis kestis aprillist 2009 kuni detsembrini 

2009. Projekti eesmärk oli tuua kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt 

käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja edendada sallivust ja kultuuridevahelist dialoogi. 

Tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses 

kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima. Projekti 

raames viidi läbi mitmeid erinevaid ühistegevusi, nii informatiivseid kui ka kultuurilisi. Projekti 

põhitegevuste hulka kuulusid koolitused, noortelaager Remnikus, 3-päevane kultuurifestival Ida-

Virumaal ja rahvusvaheline konverents viimase suurüritusena. 

  

Ida-Virumaa Kultuurifestival 21.09.2009 ja 26-27.09.2009 - Festival algas Rahvusvahelise Rahu 

Päeva tähistamisega 21sel septembril Ida-Virumaa koolides, mille raames korraldati lühikesed 

tutvustavad rahuseminarid, et edendada noorte seas diskussiooni rahu ja rahu mõistega seotu 

ümber. Festivali põhiprogramm 26 ja 27 september hõlmas Noortemarssi Narva tänavatel 

keskpäeval, mis kandis rahu ja ühtekuuluvustunde sõnumit ja kust võtsid osa ligi 200 noort. 

Sellele järgnes mittetulundusühingute Infolaat, kus osales ka Lastekaitse Liit oma programmiga 

„Mul on õigus!“ Päeva ja kogu festivali kõrghetkeks oli Rugodivi Kultuurimajas toimunud 

kontsert, koos 12 erineva rahvuskultuuriseltsi ja noorte tantsu- ja lauluseltsi Kohtla-Järvelt, 

Narvast, Jõhvist ja Sillamäelt. Festivali programm viidi läbi kahes keeles, nii eesti kui vene. 

Rahvusvaheline Konverents “Noorte Osaluse Võimalused ja Väljakutsed” 21 ja 22 november 

2009 Tallinna Ülikoolis, Eestis. - Konverentsi eesmärgiks on tuua kokku kohalikud noorteliidrid 

ja nii rahvusvaheliste kui kohalike valitsusinstitutsioonide esindajad, ning akadeemilise sektori 

esindajad, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja kuidas edendada noorte osalust 

erinevatel ühiskonna tasanditel. Konverentsi kaks päeva keskendusid poliitilisele ja sotsiaalsele 

osalusele. Programm jagunes kolme paneeldiskussiooni vahel. Kõnelejate seas olid Eesti 

Noorsootöö Keskuse juhataja Edgar Schlümmer, Tallinna Spordi- ja Noorsooametist Ilona-

Evelyn Rannala, Euroopa Noorteühenduste Liidu esindaja Robert Lang, Suurbritannia 

suurorganisatsiooni Peace Child Internationali president David Woolcombe, Exeteri Ülikooli 

professor Tahir Abbas, PhD, ning esindajad Euroopa Noored Eesti Büroost, Lastekaitse Liidu 

Noortekogust ja mujalt 

Projekti rahastasid Integratsiooni Sihtasutus, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike 

Integreerimise Fond ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

3. Soolise võimestamise projekt. Peacechild Internationali koostöös välja töötatud ja Euroopa 

Komisjoni poolt toetatud „Soolise võimestamise projekti“ eesmärgiks oli suurendada 

kultuuridevahelist koostööd soolise võrdõiguslikkuse alal, et tugevdada naise aktiivset rolli 

ühiskonnas, aga ka harida mehi olema vastuvõtlikumad ja aktsepteerivamad soorollide muutuste 

suhtes ja naiste suhtes, kes soovivad realiseerida täielikult oma potentsiaali. Projekt lõppfaasiks 

oli käsiraamatu avaldamine, mida on võimalik kasutada õppevahendina partnerriikides ja 

kasuliku vahendina teemaga tegelevatele mittetulundusühingutele ja valitsusvälistele 

institutsioonidele. Käsiraamat trükiti Suurbritannias ja 50 tükki on jõudnud Eestisse.  

Eestis viidi projekti raames läbi 10 koolitust, mille raames kogutud materjal kaasati käsiräämatu 

avaldamisse.   

4. Noortevahetusprojekt „Deep2 in Europe“ – viidi läbi Toilas 15.07.2009 – 21.07.2009, Eesti, 

Taani, Portugali ja Poola noorteorganisatsioonide vahelises koostöös. Osalejad olid vanuses 15-

35 aastat ja nende seas oli nii õpilasi kui õpetajaid kui noorsootööga tegelejaid, ning osalejate arv 

oli jagatud võrdselt erinevate osalejariikide vahel.  Noortele ja noortega tegelejatele võimaldati 

hea suveilmaga aktiivset vabaajaveetmise võimalust ja tihedat koostööd ühiskondlikult olulistel 

teemadel.  Osalejad saabusid kõigepealt Tallinna ja neile korraldati linnaekskursioon, ning 

seejärel sõideti üheskoos bussiga Toilasse. Osalejaid oli kokku 37 ning noortevahetusprogramm 

viid läbi Toila Spa Hotellis, mis asub Toila Oru pargi kõrval.  
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Programmi peateema oli sotsiaalse kaasatuse edendamine läbi hariduse. Igale kuuest päevast oli 

ette nähtud oma programm, mis sisaldas erinevaid grupitöömetoodikaid nii segagruppides kui 

rahvusgruppides, viidi läbi töötoad, korraldati hariduslikke diskussioone ning esitleti teooriat, 

aga ka leiti aega aktiivsele ajaveetmisele nagu orienteerumine Toila pargis. Projekti viidi läbi 

Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil. 

5. Advocacy projekt, mis viidi läbi september-detsember 2009. Peace Child Internationali poolt 

loodud projekti eesmärgiks on edendada mitteformaalset eeskoste alast õppimist noorte seas, et 

neist saaksid edukad aktivistid, kes suudavad mobiliseerida noorte kogukonnad oma riigis 

tuleviku probleemide lahendamiseks. Nende probleemide seas võivad olla nii kliimamuutused, 

vähemate võimalustega noored kui noorsoopoliitika ja teised. 20 esialgset treenitud noorteliidrit 

viivad oma koduriikides läbi sarnased eeskosteprogrammid, 10 osavõtjaga, mis viib projektist 

osavõtjate koguarvu 200ni. 

 20 aktiivset noort üle Euroopa osalesid treeningprogrammis Londonis ja Brüsselis, mis 

keskendus noorte avaliku esinemise ja eestkoste tehnikate arendamisele, ning hõlmab muu 

hulgas EL institutsioonide ja poliitika kujundamise alast treeningsessiooni Brüsselis, mis toimus 

5ndal oktoobril. Berliini treeningsessioonil osalesid ka Euroopa Komisjoni ja ÜRO 

Inimasunduste Programmi esindajad. 

 11.09.2009 Kokkusaamine Tallinna kohalike organisatsioonidega. 

 21.09.2009. Kokkusaamine Ida-Virumaa kohalike organisatsioonidega. 

 28.09.2009 – 14.10 London- Brüssel-London-Helsingi. 

 Kohaliku kampaania läbiviimine laste ombudsmani teemal september-detsember 2009. 

 101 last toompeale (Tallinnas 20.11.2009 ja Sillamäel 18.11.2009)  

6. Projekt „Regeneratsioon: Kultuur ja Suhtlemine“ november 2009-september 2010. MTÜ 

Peace Child Eesti korraldatav projekt, mille projekti eesmärgiks on haarata erineva taustaga 

erinevast rahvusest noori selleks, et läbi multikultuurilise ürituste seeria, mis hõlmab kontserte ja 

debatte, tutvustada erinevaid kultuure ja edendada sallivust ning teineteisemõistmist ja avatumat 

suhtumist Eestisse kui multikultuursesse ühiskonda. Seda nii läbi kultuuridevahelist kokkupuudete 

suurendamise kui ka rahvus- ja kultuurideüleste teemade käsitlemise. Edendada ka ideed, et 

noortel, kui aktiivsel ühiskonnajõul, lasub vastutus kultuuri taastootmise juures. Teadvustada 

erinevaid Eesti ühiskonnas olemasolevaid kultuuride vahelisi probleeme ja pakkuda neile välja 

võimalikke lahendusi ning julgustada noori endid otsima neile lahendusi ning tundma, et neile 

lahenduste otsimine on oluline, ning ka tundma, et nende sõna ja arvamus on tähtis ning seda 

võetakse kuulda. Projekti viiakse läbi sünkroonis rahvusvahelise suurprojekti Peace Child Alpha 

Omega’ga. 

Põhitegevused antud ajavahemiku jooksul on järgnevad: 

 4 muusikalist kontsertüritust Eesti erinevates maakondades. 

 4 debatti kohalikes koolides ja noorte organisatsioonides 

 1 suurüritus Alpha Omega lavastus Tallinnas. 

 1 suvekool. 

 

Projekti korraldab MTÜ Peace Child Eesti koostöös Sillamäe Lastekaitse Ühinguga ja 

rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Integratsiooni ja 

Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja Kultuuriministeerium. 
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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: 

- koostöö kohaliku tasandi valitsusinstitutsioonidega – Ida-Virumaa Maavalitsus, Narva 

Linnavalitsus, Tallinna linnavalitsus ja teised. 

- koostöö riiklike mittetulundusühingutega – Eesti Noorteühenduste Liit, Lastekaitse Liit, 

Eesti Noorsootöökeskus, Euroopa Noored Eesti Büroo ja teised. 

- koostöö erinevate haridusasutustega - Iisaku Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Jõhvi Vene 

Gümnaasium, Sinimäe Põhikool, Kiviõli I Keskkool, Tallinna Ülikool, EuroÜlikool, 

Mustamäe Humanitaargümnaasium ja teised.  

- koostöö teiste mittetulundusühendustega - Narva Laste Loomemaja, Vitateam, Narva 

Kultuurimaja Rugodiv, Poola klubi polonez, Narva Noortekeskus, Sillamäe Integratsiooni 

Algatuskeskus, Sillamäe Laste ja Noortekeskus Ulei, Narva Ingverisoomlaste Selts, Jõhvi 

Lastekaitse Ühing, Narva Balagan.   

 

Koostööpõhised suurüritused on olnud järgnevad: 

1. Euroopa Noortekongress Izolas, Sloveenias. 25ndast juulist 1se augustini toimus Sloveenia 

linnas Izolas järjekorras kolmas Euroopa Noortekongress. Üritus kuulub Suurbritannia 

organisatsiooni Peace Child Internationali poolt juhitavasse Noortekongresside seeriasse, kus iga 

aasta  viiakse läbi vahelduvalt Euroopa või Maailma Noortekongress erinevates maailma 

riikides, eelnevaid kongresse on läbi viidud nii Kanadas, Šotimaal, Austrias ja mujal ning aastal 

2010 toimub Maailma Noortekongress Türgis, Istanbulis. Sloveenia Kongressil osales 62 

delegaati 38st riigist. Kongressi peakorraldaja oli Sloveenia noorteorganisatsioon NOEXCUSE 

Slovenia ja kongressi motoks oli Challenge, Suggest, Act (esita väljakutse, paku lahendusi, 

tegutse) ning peateemana käsitleti vähekindlustatud noorte probleeme. Osalejad jagati viide 

töögruppi viie olulise probleemi vahel, mille hulka kuulusid liikumisvõime, tervis, 

mitteformaalne haridus, poliitiline ja ühiskondlik kaasatus ning töötus.  Töögruppide tegevuse 

peaeesmärgiks oli ühtse dokumendi, mille nimeks sai nädala lõpus Izola Deklaratsioon, välja 

töötamine. Deklaratsioonis toodi välja osalejate pakutud lahendused probleemidele ning 

dokumenti esitleti 31sel juulil Sloveenia Parlamendihoones. 

 

2. Maroccos toimunud  League of Arab States Youth Forum Assilah-2009 and the 2nd Euro-

Arab meeting. Käsitleti järgnevaid teemasid: migratsiooni ja integratsiooni küsimused, LAG 

riikide koostöö koos ELga, hariduse ja kultuuri koostöö. 

 

3. Sillamäe Lastekaitse Ühing on arendanud rahvusvahelist koostööd ka järgnevate tegevuste 

kaudu: 

 

Arenduskoosolekud Peace Child Internationaliga Londonis – mais ja septembris 2009. 

Kokkusaamised kohalike organisatsioonidega ja videostuudio AspireStudioga Moskvas –märtsis, 

mais, juuni, juulis, oktoobris ja novembris. 
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Raamatupidamise aastaaruanne 

BILANSS    

(kroonides)       

VARAD       

KÄIBEVARA    Lisa nr 31.12.2009 31.12.2008 

 
Raha ja pangakontod 

   
2 

25332 23652 

 
Nõuded ostjate vastu 

   
0 

0 

 
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 

  0 
0 

Käibevara kokku    25332 23652 

PÕHIVARA       

 Materiaalne põhivara    4 16 427 0 

Põhivara kokku    0  0  

VARAD KOKKU    
41 759 23652 

        

KOHUSTUSED JA NETOVARA    

KOHUSTUSED      

Lühiajalised kohustused     

 
Tarnijatele tasumata arved 

 
0 0 

 
Võlad töövõtjatele 

 
  

0 0 

 
Maksuvõlad 

 
 3 

0 0 

 
Saadud ettemaksed 

 
 0 

0 

Lühiajalised kohustused kokku   0 0 

KOHUSTUSED KOKKU    0 0 

NETOVARA       

 Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem  
23652 19980 

 
Aruandeaasta tulem    18107 3672 

NETOVARA KOKKU    
41759 23 652 

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU  
41759 23 652 
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TULUDE JA KULUDE ARUANNE 

(kroonides)       

PÕHITEGEVUSE TULUD  Lisa nr 2009 2008 

 

Sihtotstarbelised 

annetused ja toetused 5 
648160 55402 

 Liikmemaksud   5 400 300 

Põhitegevuse tulud kokku   648560 55 702 

        

        

PÕHITEGEVUSE KULUD  Lisa nr 2009 2008 

 

Sihtotstarbeliselt 

finantseeritud projektide 

otsesed kulud  

-503 090 -41 844 

 

Mitmesugused 

tegevuskulud   -7163 -300 

 Tööjõu kulud      

      palgakulu    
-68520 

-4851 

      sotsiaalmaksud    
-35360 

-4099 

 Põhivara kulum    4 -16497 -1000 

Põhitegevuse kulud kokku    -630630 -52 094 

        

PÕHITEGEVUSE TULEM   17 930 3608 

        

Finantstulud ja -kulud      

 Intressitulud    177 64 

 Intressikulud    0 0 

Kokku finantstulud ja -kulud   177 64 

ARUANDEAASTA TULEM   18 107 3672 
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 Lisa 2009 2008 

Rahavood tegevusest    

Tegevustulem  17930 3608 
Korrigeerimised    

Amortisatsioon 4 0 0 

Tegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus  0 0 

Tegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete 

muutus 
   

Kokku rahavood tegevusest  +17930 +3608 

    
Rahavood investeerimistegevusest    
Saadud intressid  +177 +64 

Kokku rahavood investeerimistegevusest  +177 +64 

    

RAHAVOOD KOKKU  +18107 +3672 

    

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses  2 +23652 +19980 

Raha ja raha ekvivalentide muutus  +18107 +3672 

Kursimuutused   0 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus  41759 23652 

 

 RAHAVOOGUDE ARUANNE (otsemeetod) 

(kroonides)    

 Lisa 2009 2008 

Rahavood tegevusest    

Tegevustulem  17930 3608 

Korrigeerimised    

Amortisatsioon 4 0 0 

Tegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus  0 0 

Tegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete 

muutus 
 0 0 

Kokku rahavood tegevusest  17930 +3608 

Rahavood investeerimistegevusest    

Saadud intressid  +177 +64 

Kokku rahavood investeerimistegevusest  +177 +64 
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE 

 (kroonides)     

Eelmiste  perioodide  

 

       

      Netovara  

           akumuleeritud tulem kokku 

        

 Saldo 31.12.2007    16711 19980 

 Aruandeperioodi tulem     3268  3268   

        

 Saldo 31.12.2008    19980 23652 

 Aruandeperioodi tulem     3672 3672 

        

 Saldo 31.12.2009    23652 41759 

 Aruandeperioodi tulem    18107 18107 

 
      Lisa 1 

Finantsaruannete lisad    

       

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2009. 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.Aastaaruande 

koostamisel on kasutatud jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid. Aruandes esitatud aruandeaasta andmed on 

olulises osas võrreldavad 2008.a. majandusaasta andmetega. Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. 

Muud nõuded      

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

Raha ja raha ekvivalendid 

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. 

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid tegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest 

tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil. 

Varud       

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

soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.   

Materiaalne põhivara     

Grupis loetakse materiaalseks põhivaraks materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 

kroonist. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest 

maksudest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud 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.     

     

Rahavoogude aruanne     
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Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on 

kajastatud otsemeetodil ning aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena. Rahana on aruandes kajastatud kassas olevat 

sularaha ning arvelduskontode jääke. 

Bilansipäevajärgsed sündmused     

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised  vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis ilmnesid 

bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel 

toimunud tehingutega. 

 

Lisa 2 Raha ja pangakontod    

 31.12.2009 31.12.2008    

Sularaha 300 2000    

Pangakontod 25032 21652    

Kokku 25332 23652    

      

Lisa 3. Maksunõuded ja –kohustused     

 31.12.2009 31.12.2008   

Maksuliik Nõue Kohustus Nõue Kohustus   

Sotsiaalmaks - - - -   

Isiku tulumaks - - - -   

Kogumispension - - - -   

Töötuskindlustusmaks - - - -   

Kokku 0 0 0 0   

       

Lisa 4. Materiaalne põhivara      

    

Soetusmaksumus Masinad ja seadmed 
Muu 

vara 
Kokku 

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2008 0 0 0 

Nimekirjast kustutamine 0 0 0 

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2009 16427 0 16427 

Akumuleeritud kulum ja allahindlused    

Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2008 0 0 0 

Aruandeperioodi amortisatsioonikulu  0 0 

Nimekirjast kustutatu kulum 0 0 0 

Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2009 16427 0 16427 

Jääkväärtus    

Jääkväärtus seisuga 31.12.2009 0 0 0 

 

Lisa 5. Sihtotstarbelised annetused ja toetused 

   

Nimetus Summa   

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 149989   

SA Archimedes 165753,82   

Intergratsiooni Sihtasutus 140381   

Lastekaitse Liit 34585   

Avatud Eesti Fond 10000   

Omavalitsused 9600   

Peace Child Eesti 33450   

Osalustasu 30080,48   

Toetused 50669   

Eelamise aasta akkamuleeritud tulum 23652   

Kokku 648 160,3   

Liikmemaks 400   

Kokku 648 560,3   
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Sillamäe Lastekaitse Ühingu majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja 

raamatupidamise aastaaruandest. 

 

Käesolevaga kinnitame  2009. aasta majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust: 

        

 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhataja: 

 

 

 

 

Vassili Golikov ______________________________  "..9..." ....Aprill....... 2010.a. 

 Allkiri     

 

 

 

 

Audiitorid: 
 

Taisi Valdlo _________________________________  "..9.." ....Aprill........ 2010.a. 

 Allkiri     

      

 

 

 

 

 

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise 

aastaaruandest on läbi vaadanud ja heaks kiitnud: 
 

 Sillamäe Lastekaitse Ühingu juhatuse liikmed: 
  

 

 

 

 Irina Golikova ______________________________ "..9.." ....Aprill.......... 2010.a. 

  Allkiri     

       

   

      

      

   

      

 


