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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 ja teiste kohalike ja rahvusvaheliste organsiatsioonide liige.
Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuse üldpõhimõtted
• 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 lasteja 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 koostööpartnerite ja toetajate algatuste ja projektidega;
5. Organisatsiooni pideva arengu tagamine
a. 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);
b. 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 120 füüsilist isikut.
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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 28.01., 25.02., 25.03., 29.04., 27.05., 25.06., 29.07.,26.08., 30.09., 28.10.,
25.11., 16.12.2011 Koosolekutel käsitletud teemad on hõlmanud Sillamäe Lastekaitse Ühingu arendamise küsimust, Lastekaitse Liidu 2011.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 Vassili Golikov, bürootöötajate koosseisus Taisi Valdlo, Irina Golikova, Kristina Razinkova, Marko
Savelli, Raul Roosna. Valdkonna- ja projektijuhid ning töötajad projektide juures olid Alsu Hamidulina, Anne-Liisa Antsma, Timo Uustal, Evgeni
Golikov, Sergei Eivazov, Juri Verbitsky ja teised.
Töötasude üldsumma 2011. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 12917 eurot (eelmisel aastal 103 880 krooni, ehk
6639 eurot). Töölepingu alusel on arvestatud 6673 eurot (eelmisel aastal 0 krooni) ja töövõtulepingute alusel on arvestatud 6244 eurot (eelmisel
aastal 103 880 krooni).

AASTA TEGEVUS
Sillamäe Lastekaitse Ühing tegevus on 2011 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. 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. 2011ndal aastal avaldati 100 venekeelset vahelehte. Projekti olid kaasatud
lapsevanemad, lasteajakasvatajad ja õpetajad koolidest.
2. Keskuse „Märka last!“ Sillamäel käigushoidmine ja arendamine. SLÜ projektipõhist tegevust täiendab igakuuline tegevus Sillamäel Viru 39a
aadressil asuva „Märka last“ keskuses, mida juhib Irina Golikova koos oma meeskonnaga:.
sotsiaaltöötaja vastuvõtt;
juristi vastuvõtt ;
maksude ja võlgade kohta nõuandmine;
psühholoogi vastuvõtt;
terviseklubi 96 tundi kokku
tööpraktika käivitamine SLÜs töötutele inimestele
koostöö kohalike koolidega erinevate projektide/programmide raames
aasta ringselt oli avatud mängutuba lastele
pensionäride elu ja terviseklubi
toetust ja abi on saanud 23 perekonda.
Lisaks toimus maikuus (28.05.2011) konverents „Kes kasvatab, kui kõik kasvatavad?“
3. Lastekaitse Liidu poolt eestveetavas Koolirahu programmis osalemine. Võeti ette erinevaid üritusi Ida-Virumaa koolides. 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“
Sillamäe Lastekaitse Ühing planeerib jätkata koolirahu programmi ka 2012. aastal koostöös Lastekaitse Liiduga..
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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. Sillamäe Lastekaitse Ühing osales järgnevatel koolitustel ja konverentsidel:
·
VI Noorsootöö Foorum 10.03.2011
·
Conference on School Linking and Cross-Cultural Integration, British Council 30.03.201
·
EAS mentorluskonverents 05.10.2011
·
Lastekaitse Liidu ning Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi konverents „Kuidas elad Eestimaa laps?“ 17.11.2010
·
EVTA raamatu „Olen vabatahtlik, muudan maailma! esitlus 22.11.2011
·
Õpetajate ümarlaud Eesti Nato Ühing 02.12.2011
·
Lastekaitse Liidu arutelupäev Siseministeeriumis 08.12.2011
·
Tallinna linnavalitsuse „Suured teod 2010“ tseremoonia 12.12.2010
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, Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Päikeselill Fond, ja mitmed teised.
3. NOORSOOTÖÖ
Valdkonna üldine eesmärk on edendada kontakte ja sidemeid erinevate noorsootöö organisatsioonidega ja edendada organisatsiooni
noorsootööalast kompetentsust.
Tänaseks on Sillamäe Lastekaitse Ühingul noorsootöö valdkonnas 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

Sellele lisaks toimub lühemajalisi eriteemalisi tegevusi
Tegevused:
1. Jätkusuutlik tööelu.
Sillamäe Lastekaitse Ühing viis Ida-Virumaa piirkonnas ellu projekti „Jätkusuutlik tööelu“, mille eesmärgiks on edendada Ida-Virumaa sotsiaalset
arengut läbi tööturu alase informatsiooni kvaliteedi ja leviku parandamise ning praktiliste teadmiste ja oskuste pakkumise noortele. MTÜ Peace
Child Eesti osales projektis partnerina.
Projekti raames toimusid:
· Tööturu alane Mentorlusprogramm - mille raames toimuvad infoseminarid ja koolitused.
· Noorte loodud õppefilm „Ida-Virumaa kui koht enesearendamiseks“
· E-lahendus - nõustamisportaal "Jätkusuutlik tööelu". Põhineb sotsiaalsel meedial. Võimaldab üles laadida oma pakkumised, jagada
probleeme ja küsida ekspertide nõu. Veebilehele laetakse üles ka kõik mentorlusprogrammi materjalid nii osalejatele kui teistele huvitatutele.
· Infokampaania: Üle Ida-Virumaa.
Projekti jätkusuutlikkuse peamine tagaja on projekti raames üles pandud e-lahendus - nõustamisportaal "Jätkusuutlik tööelu"
http://tooelu.sscw.ee. Loodud spetsiaalselt Ida-Virumaa arendamiseks, mille kaudu saavad MTÜd ja omavalitsused omavahel kommunikeeruda
ja oma tegemistest teada anda, avaldada töökuulutusi niing osalejad esitada omapoolseid kommentaare. Võimaldab üles laadida oma pakkumisi
aga ka jagada probleeme ja küsida ekspertide nõu.
Projekti tulemusena on suurenenud osalejate teadlikkus Ida-Virumaa kohta üldisemalt ning spetsiifilisemalt sotsiaalse arengu küsimustes ja
motivatsioon osaleda ühiskonna arendamisel. Osalejate seas on edendatud ka teadmisi ja praktilisi oskusi e-demokraatiast.

2. Tallinna Soolise Võrdõiguslikkuse Noorteseminar
Noorteseminar viidi läbi MTÜ Peace Child Eesti poolt ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti toetusel ja Sillamäe Lastekaitse Ühing osales
partnerina. Seminar toimus Euroakadeemias ja selle läbiviimisesse oli suurel määral kaasatud ka Sotsiaalministeerium ja Sotsiaalministeeriumi
esindajad. Seminarist võtsid osa 55 noort vanuses 14-26 aastat, kes olid pärit erinevatest noorteorganisatsioonidest ja haridusasutustest üle
Tallinna. Seminaril esinesid Lee Maripuu ja Christian Veske Sotsiaalministeeriumi Soolise Võrdõiguslikkuse osakonnast ja interaktiivset osa
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juhtis professionaalne soolise võrdõiguslikkuse teema koolitaja Maret Prits. Käsitluse all oli soolise võrdõiguslikkuse üldolukord Eestis, hoiakute
ja stereotüüpide roll soolise ebavõrdsuse kujunemisel ning meetodid ebavõrdsuse vähendamiseks. Viidi läbi ka erinevaid rollimänge ning
grupitööd, et jõuda selgusele, kuidas saaks paremini edendada Eestis võrdõiguslikkust erinevates valdkondades. Seminarile ole osalejate seas
positiivne vastukaja ning leiti, et seminar oli sisukas, ettekanded olid head ja osalejad said palju uut informatsiooni.
Projekti raames toimusid ka koolitused – läbi viidud koostöös professionaalse soolise võrdõiguslikkuse koolitaja Maret Pritsiga, kes on oma töös
keskendunud just eelkõige 3R (representation, resources ja realia) meetodile ja viib läbi koolitusi nii noortele, organisatsioonidele ja
institutsioonidele. Kokku viidi läbi 4 ühepäevalist koolitust. Projekti raames läbi viidud väikesemahulise küsitluse tulemustest selgus, et soolise
võrdõiguslikkuse ja eriti soolise võimendamise teemadest ei pea noored ennast eriti tugevaks, ja leiavad, et neid teemasid võiks tihedamini
kajastada ja läbi viia sarnaseid koolitusi.

3. Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng
Sillamäe Lastekaitse Ühingu ja MTÜ Peace Child Eesti poolt loodud projekti raames toimus 19.07-24.07.2011 Tallinnas rahvusvaheline
noorteüritus „Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng“ koos osavõtjatega üle Euroopa ning esindajatega Indiast, Filipiinidelt,
Kamerunist ja mujalt, eesmärgiga edendada noorte rolli jätkusuutlikus arengus. Kohtumise läbiviimiseks toimus ligi kuue kuu pikkune
ettevalmistusperiood, mille raames pandi paika 10 riigi esindajatest koosnev organiseerimiskomitee ja toimus ka 14-18 aprill ettevalmistav
kohtumine Tallinnas. Osalejate leidmiseks viidi läbi sooviavalduste esitamise konkurss kuhu laekus ligi 500 avaldust, millest valiti peale
hindamisprotsessi välja ligikaudu 150 inimest.
19.07 toimus avatseremoonia, mis oli Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng kultuuriline ja hariduslik avaüritus koos mitmekesise
programmiga, kus osalesid kultuuriesindajad ja kõnepidajad nii Eestist kui Euroopast ja mujalt. Üritus oli avatud kõigile huvilistele.
Avatseremoonial pidi avakõne Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Muusikalise ja loovprogrammi juht oli Aarne Saluveer, esinesid
ETV Tütarlastekoor, Georg Otsa nimelise Muusikakooli Big Band jt. Kohal olid erikülalised Euroopa Nõukogust, Euroopa Komisjonist, ÜRO
Keskkonnaprogrammist, Stakeholder Forumist, Euroopa Noortefoorumist, Välisministeeriumist, ja esindajad teistest ministeeriumitest (k.a.
ministrid) ja mujalt. Samuti osalevad Tallinna linna esindajad ja paljude Euroopa erinevate riikide suursaadikud. Avaüritusest tehti interneti
vahendusel ning Eesti Rahvusringhäälingu kaasabil ja toetusel otseülekanne veebilehtedel www.err.ee ja www.eym2011.eu
Kohtumise põhitöö toimus alateemadeks jaotatud töögruppides, milleks olid loodusressursid, haridus jätkusuutliku arengu nimel, linnaruumi
areng, prügimajandus, põllumajandus, sotsiaalne heaolu ja taastuvenergia. Iga töögrupp selgitas oma teema osas välja peamised väljakutsed ja
lahendused, mis koguti kokku ühisesse deklaratsiooni, mida esitleti esmakordselt 23.07. Mustpeade majas toimunud vastuvõtul. Deklaratsioon
tehakse kättesaadavaks elektrooniliselt ning deklaratsiooni raamistikus välja töötatud kohalike initsiatiivide edendamiseks on loodud Kohtumise
ametlikule veebiaadressile www.eym2011.eu hinnangu ja monitooringu süsteem.
Kohtumist toetasid Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon Eesti esindus, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna linn ja Hollandi
Välisministeerium. Partnerite seas olid Euroopa Noortefoorum, EarthSummit2012, Stakeholder Forum, Venemaa Noorteliit, Hollandi
Noortenõukogu, Rio+Twenties ja mitmed teised.

4. Co-management projekt
MTÜ Peace Child Eesti oli projekti „Co-management“ põhipartner ja kuna Peace Child International on Co-management metoodika üks peamisi
arendajad siis MTÜ Peace Child Eesti tegutses antud projekti raames metoodika tõlgendusega Eesti tasandil ning oli projektis koolitaja
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“, 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. Valminud strateegia põhjal on koostatud ja trükkimisel
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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 avaldatakse http://co-management.sscw.ee
Projekti lõpufaasis on toimunud ka ettevalmistavad tegevused co-managemendi teooria efektiivsemaks rakendamiseks Tallinna piirkonnas (nt
koostöös Tallinna noortevolikogu eesistuja Vladimir Svetiga, kes oli ka toimunud Ida-Virumaa Noortefoorumil moderaator).

5. 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 läbi projekti "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 „Homne Vabatahtlik“, inglise keelse pealkirjaga „Volunteer for tomorrow“ 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, konverentsiseeria kolmes keeles ja vabatahtlike tegevnädal 24-30.102011, mida aitasid lisaks SLÜle ellu viia ka Tallinna Spordija 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 toimub uuel aastal põhjalik levitusprotsess
kuhu on kaasatud nii ministeeriumid kui teised ühiskondlikud institutsioonid. Projekti väljunditeks on ka koolidele suunatud õppematerjal ja
projektiinitsiatiivide andmebaas vabatahtlikkuse edendamiseks

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 Tallinna Noorsootöö Keskus, Narva Noortekeskus, Sillamäe Noortekeskus Ulei, Haljala Noortekeskus, Võru
Noortekeskus, Türi Noortekeskus, Kuuresaare Noortekeskus, Haapsalu Noortekeskus ja mitmed teised.
- Haridusasutused üle Eesti – Sillamäe Kannuka kool, Kiviõli Vene Gümnaasium, Kiviõli I Keskkool, Jõhvi Vene Gümnaasium, Narva 6. Kool,
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium, Põlva Gümnaasium, Tartu Vene Lütseum, Rapla Ühisgpmnaasium, Pärnu Vene Gümnaasium, Viljandi
Paalalinna Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium ja paljud teised.
- Äriettevõtted nagu Tallink, Meriton Hotels, Reklaamikink, Webgate ja mitmed teised.
- Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused
- Loodud on ka põhjalik koostöövõrgustik rahvusvahelisel tasandil Euroopast, Aafrikast ja Aasiast.
2. Sillamäe Lastekaitse Ühing on arendanud rahvusvahelist koostööd ka järgnevate tegevuste kaudu:
- Arengukohtumised Peace Child Internationaliga Londonis – seal hulgas viiepäevane sõit Londonisse jaanuaris ja detsembris 2011.
- Kohtumised kohalike organisatsioonidega ja Aspire Studioga Moskvas ja Eestis Märts - Oktoober 2011
- Õppereisid Rootsi, Soome, Venemaale.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Lisa nr

9 337

5 319

2

18 625

94

2 500

0

500

0

30 962

5 413

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Müügiootel põhivara
Kokku käibevara
Põhivara
Finantsinvesteeringud

0

2 556

Materiaalne põhivara

1 132

986

Kokku põhivara

1 132

3 542

32 094

8 955

1 541

967

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

10 056

0

Kokku lühiajalised kohustused

11 597

967

Võlad ja ettemaksed

1 324

0

Kokku pikaajalised kohustused

1 324

0

12 921

967

7 988

2 669

Aruandeaasta tulem

11 185

5 319

Kokku netovara

19 173

7 988

32 094

8 955

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2011

2010

50

42

123 322

48 941

Tulu ettevõtlusest

5 718

3 963

Muud tulud

5 239

0

134 329

52 946

-104 522

-41 477

-4 817

-2 778

-12 917

-2 973

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus

-343

-64

Muud kulud

-506

-340

-123 105

-47 632

Põhitegevuse tulem

11 224

5 314

Finantstulud ja -kulud

-39

5

Aruandeaasta tulem

11 185

5 319

Kokku kulud

3
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2011

2010

50

42

123 322

48 941

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

5 718

3 963

Muud põhitegevuse tulude laekumised

5 339

0

-117 174

-44 659

-12 917

-2 973

10

5

4 348

5 319

-330

0

0

-2 556

-330

-2 556

Laekunud osakapital

0

2 556

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

0

2 556

Kokku rahavood

4 018

5 319

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

5 319

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

4 018

5 319

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

9 337

5 319

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel
Kokku rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2009

2 669

2 669

Aruandeaasta tulem

5 319

5 319

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
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta on koostatud ooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea
raamatupidamistava tugineb ahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud
raamatupidamise seaduses ning mida täien- davad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Aastaaruande koostamisel on kasutatud jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid. Aruandes esitatud aruandeaasta andmed on olulises
osas võrreldavad 2010.a. majandusaasta andmetega. Aastaaruanne on koostatud Eurodes.
1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt
on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist
15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti
kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel
perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.
Raha
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.
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.
Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted
Grupis loetakse materiaalseks põhivaraks materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksu- musega alates 383 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.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2011

31.12.2010

Sularaha kassas

2 000

336

Arvelduskontod

7 337

4 983

Arvelduskonto 1

9

0

Arvelduskonto 2

4 887

0

Arvelduskonto 3

2 441

0

9 337

5 319

2011

2010

Palgakulu

9 611

1 878

Sotsiaalmaksud

3 172

1 095

134

0

Kokku tööjõukulud

12 917

2 973

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

12 917

2 973

3

1

31.12.2011

31.12.2010

120

65

Kokku raha

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

Pensionikulu

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

13

Aruande digitaalallkirjad
SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING (registrikood: 80045175) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

IRINA GOLIKOVA

Juhatuse liige

20.06.2012

ALSU HAMIDULINA

Juhatuse liige

20.06.2012

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste
heaolu edendavad ühendused

94993

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 3972226

Faks
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