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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.  

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 võrgustikute algatuste ja projektidega (Peace Child International, EAPN, Anna Lindh Foundation jt); 

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, Leedus, Taanis, Soomes, 

Rootsis ja Venemaal. Osalemine ELi koostöövõrgustikes); 

b. pideva mitmetasandilise (juhtkond, bürootöötajad, liikmeskond ja partnerid/toetajad) 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 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 25.01., 22.02., 29.03., 26.04., 31.05., 28.06., 30.08., 27.09., 25.10., 29.11., 

13.12.2013 Koosolekutel käsitletud teemad on hõlmanud peamiselt Sillamäe Lastekaitse Ühingu arendamise küsimust aga ka Lastekaitse Liidu 

2013.a. tegevusvaldkondade ja programmidega seonduvat, rahvusvahelise koostöö teemat, laste vaba aja sisustamise temaatikat,
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lastekaitseliikumise temaatilisi üritusi, seminare ja konverentse ning rahvusvahelisi seminare ja konverentse SSCW programmide teemadel ja

nendel osalemist, organisatsiooni tegevuste rahastamisega seonduvaid küsimusi, EKAKi komisjoniga seoduvaid küsimusi, noorsootöövaldkonna

arendamise küsimust, noorte osaluse edendamise küsimust, avalike suhete ja äri partnerite koostöö temaatikat ning üldkogu ettevalmistusega ja

läbiviimisega seonduvaid küsimusi. 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevjuhiks on Irina Golikova, bürootöötajate koosseisus Irina Golikova, Andrei Tšukardin, Vassili Golikov ja Raul

Roosna. Valdkonna- ja projektijuhid ning töötajad/praktikadid/vabatahtlikud projektide/organisatsiooni juures olid Alsu Hamidulina, Alar Kaljakin,

Timo Uustal, Tatjana Raudsepp, Larissa Sedova, Olga Petraško, Svetlana Sažina, Alina Šilkina ja Mark Ivanov. 

 

Töötasude üldsumma 2013. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 2260,11 eurot (eelmisel aastal 1365,79 eurot).

Töölepingu alusel on arvestatud 208.96 eurot (eelmisel aastal 858,98 eurot) ja töövõtulepingute alusel on arvestatud 2051.04 eurot

(eelmisel aastal 506,81 eurot). 

 

AASTA TEGEVUS  

 

Sillamäe Lastekaitse Ühing tegevus on 2013 aastal jaotatud nelja erineva valdkonna vahel. 

1. Liitumine Lastekaitse Liidu programmide ja projektidega 

2. Eesmärgipõhine projektitegevus 

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. 

Sillamäe Lastekaitse Ühing viis läbi Koolirahu temaatilised üritused Sinimäe Põhikoolis ning arendas ka sidemeid ja koostööd Sillamäe

Gümnaasiumiga ning Sillamäe Kannuka kooliga. Sillamäe Lastekaitse Ühing edastas neile ette nähtud infomaterjalid ning viis läbi

maailmakohviku teemal kuidas tagada koolis rahu ja ühistunnet. 

 

2. Projekt "Kuidas saada isesiesvaks?", mida toetas Lastekaitse Liit. 

Peaeesmärk oli propageerida positiivset kasvamist koostöös vanemate ja lastega läbi laste iseseisvuse arendamise, ning iseseisvate

teadmiste ja oskuste pakkumise. Kokku võttis osa 10 peret (vanemad ja lapsed) ja 60 last/noort. Projekti partneriteks olid ka erinevad

Sillamäe linna asutused Lasteaed Rukkilill, Lasteraamatukogu, Huvi ja- Noortekeskus Ulei, MTÜ Miloserdie. Projekti raames on läbi viidud

seminarid vanematele 19.05.2013, kus toimusid arutelud ja grupitööd, teadmiste ja oskuste tõstmine spetsialisti juhtimisel ja lastele/noortele

27.05.2013 kus kasutasime aktiivseid ja seikluslikke meetodeid. Tähistasime ka Lastekaitse päeva koostöös Lasteaia "Rukkilill"-ga

31.05-1.06.2013 ning projekti lõpus tegime ka praktilisi tegevusi nagu ühine matkapäev 08.06.13, mis oli suunatud iseseisvuse arendamisele

ning üksteise paremale mõistmisele. Vanemate ja nende laste vahel toimus ühine koostöö (Orienteerumine ja rolli mängud silmaringi

arendamiseks). 

 

3. Lastekaitse Liidu projekt „Lapse hääl“ 

Sillamäe Lastekaitse Ühing osales Lastekaitse Liidu projektis „Lapse hääl“ partnerina. Projekti “Lapse hääl” eesmärgiks on edendada teadlikkust

lapse õigustest ja lapse õiguste olukorrast eesmärgiga kasutada neid teadmisi laste ja noorte kaasamisel. Projekti kestvuseks on 24 kuud ning

see keskendub geograafiliselt Ida-Virumaa piirkonnale. Projekti raames kaasatakse noori jälgima oma õigusi ja nende tagamist. Kaasatavad

noored on vanuses 12-16 ning nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad noored. Lisaks sellele valmib projekti jooksul lapse õiguste õppemoodul,

mida hakatakse õpetama partnerülikoolides sotsiaaltöö, õiguse, kasvatusteaduskonna ja riigiteaduste tudengitele. Samuti koostatakse lapse

õiguste metoodilist materjali koondav "Kohver", mis on kättesaadav kõikidele huvilistele projekti veebilehel. Viimaseks, ent üldse mitte

vähemtähtsamaks tulemuseks on sisendi saamine Lapse Õiguste Komitee alternatiivraportiks, mida Eesti riik peab esitama iga viie aasta tagant.

Alternatiivraport annab ülevaate sellest, missugune on lapse õiguste olukord Ida-Virumaal. 

Projekti üldeesmärk: edendada teadlikkust lapse õigustest ja lapse õiguste olukorrast, et sidusteadmisi ühiskonnas lapsi, noori ja täiskasvanuid

kaasavalt, mõtestatult ning ühendavalt lapse parimates huvides tulemuslikult kasutada. 

Projekti kaudu on lapsed ja noored teadlikumad oma õigustest ning oskavad oma tänu lisandunud enesekindlusele oma ja teiste laste õiguste

eest seista. Valminud on lapse õiguste alane monitooring, mis annab väga hea ja informatiivse ülevaate laste ja noorte probleemidest, süsteemi

kitsaskohtadest. Monitooringu raport on sisend nii kõrgkoolide õppemoodulisse, Lapse Õiguste Komiteele esitavasse LÕK´i alternatiivsesse

mtü-de raportisse, kui ka MTÜ Lastekaitse Liit edaspidistesse projektidesse. 

 

4 Märka last keskuse töö. Jätkunud on ka SLÜ tegevus Sillamäel Viru 39a aadressil asuva „Märka last“ keskuses, mida juhib Irina Golikova

koos oma meeskonnaga:. 

-          psühholoogi vastuvõtt;   terviseklubi  120 tundi kokku 

-          aasta ringselt oli avatud mängutuba lastele tasuta, mida SLÜ pakub ainsana linnas 

-          toetust ja abi on saanud 15 perekonda. 

http://www.sscw.ee/?id=12643
http://lapsehaal.lastekaitseliit.ee/
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2. EESMÄRGIPÕHINE PROJEKITEGEVUS 

 

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 

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

 

Sellele lisaks toimub lühemajalisi eriteemalisi tegevusi kooskõlas ühingu tegevuste eesmärkidega. 

 

Tegevused: 

 

1. Sillamäe Lastekaitse Ühing – jätkusuutlik organisatsioon 

2013 aasta SLÜ (SSCW) tegeles ka oma organisatsiooni arendamisega, kuna organisatsiooni juhtkond otsustas, et projektipõhisest tegevusest 

üksi ei piisa, peaks arendama uusi lahendusi, ettevõtmisi ning teenuseid. Tänu sellele sündis projekt "SSCW - Jätkusuutlik organisatsioon", 

mille eesmärgiks oli panna paika MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu uus arengustrateegia 2014-2017 ja sellele vastav rakenduskava ning viia 

läbi ürituste seeria (arutelud, koolitused ja ümarlaud), mille eesmärgiks on tagada arengustrateegia ka tegelik elluviimine ning seeläbi MTÜ 

Sillamäe Lastekatse Ühingu võimekuse tõus ja jätkusuutlik areng. 

 

SLÜ kaasas ka Sillamäe linna vabaühenduste kui ka linna asutuste partnerina organisatsiooni arengustrateegiate väljatöötamisel. Selle 

tulemusena toimus 15. detsembril 2013 kell 12.00 Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuses Sillamäe linna ümarlaud „Koostöö edendamine Sillamäe 

Linna ja MTÜde vahel". Ümarlaua eesmärk oli motiveerida vabaühendusi omavaheliseks koostööks ja eriti koostööks Linnaga. Kaardistada 

valupunktid ja proovida leida nendele lahendusi. Vabaühendused tutvusid oma organisatsiooni, kuulasid häid praktikad elust enesest ja Sillamäe 

Volikogu, Linnavalitsuse liikmed ning Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindajad osalesid arutelus "Kuidas hää elu käima tõmmata?" Osalejatele ja 

linna esindajatele tutvustati Sillamäe Lastekaitse Ühingu järgmise kolme aasta arengueesmärke ja valmivat arengustrateegiat, et panna kindel 

alus edasisele koostööle ja arenguprotsessile teiste vabaühendustega. 

Projekti alla kuulus ka MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu kodulehele intraneti süsteemi sisse seadmine aadressil http://intra.sscw.ee. Süsteemi 

sisse logimiseks töötajal või siis külalisel peab olema eraldatud login ja parool. 

Ning viidi läbi koolitusprogramm „Võimekas organisatsioon“ suunatud organisatsiooni liikmetele ja töötajatele. Koolitusprogramm oli planeeritud 

kui motiveeriv vahend, et pakkuda enesearendamisvõimalusi (kommunikatsiooni, meedia, koostöö alal), aga ka tagada nende edasine soov 

osaleda Ühingu tegevuses. 

I Koolitus 31.10.13 Sillamäel Teema: "Kodanikuühiskond ja Meedia", "Kuidas töötada meediaga", "Pressiteade kirjutamine". 

II ja III Koolitused 09.11.13 Toila Sanatooriumis, Teemad: "Projektijuhtimine, projektikirjutamine ja taotluse valmistamine" 

IV Koolitus 30.11.13 Sillamäel Teemad: " Inimeste Juhtimine". 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu arengukava 2014-2017 sai kinnitatud juhatuse poolt 13.12.2013 ning heakskiidetud 21.12.2013 erakorralisel 

üldkogul Tallinnas. Kõik kasulikud projekti materjalid asuvad ametlikul veebilehel: http://www.sscw.ee/index.php?id=12803  

 

2. Säästlikkus kui elustiil 

Ida-Virumaa jaoks on SLÜ läbi viinud suure aastase projekti Säästlikkus kui elustiil! kaasates 12 Ida-Virumaa üldhariduskooli (eesti ja 

vene keelseid). 

Projekt võttis aluseks jätkusuutliku arengu põhimõtted kuid keskendus üksikisikule, lähtudes põhimõttest, et iga üksikisik saab muuta 

planeedi elukäiku.  Noorena loodud jätkusuutliku (säästliku) elustiili harjumus aitab tagada selle jätkumist ka edaspidises elus. 

Projekti peaeesmärgiks oli luua olemasoleva inglise programmi põhjal Eesti oludele vastav säästlikku elustiili propageeriv programm 

alaeesmärkidega:    

1) Muuta tarbimisharjumusi nii koolis kui kodus.  

2) Edendada võetude kohustuste kirjalikku ülestähendamise läbi nn elustiili lepingu  

3) Näidata noortele, et nad saavad ise ellu viia muutusi oma elustiili ja valikute kaudu.   

 

Projekti lõpuks on kokku 12 Ida-Virumaa koolis (Kiviõli Vene kool, Kohtla-Järve Maleva Põhikool, Narva 6. kool, Narva Humanitaargümnaasium, 

Narva-Jõesuu Keskkool, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Sinimäe Põhikool, Avinurme Gümnaasium, Iisaku Gümnaasium, Toila Gümnaasium, 

Kohtla-Järve Tammiku Põhiikool, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool) on läbi viidud töötoad. Igas koolis viidi läbi kaks töötuba kuu ajalise vahega, 

mille vahele jäi elustiili lepingu täitmine. Kokku osales projektis 557 üldhariduskoolide õpilast. Osalejad said teoreetilisi teadmisi säästlikkust

http://www.sscw.ee/index.php?id=12491
http://intra.sscw.ee/
http://www.sscw.ee/public/Organisation/Org.Documents/SLU_arengustrateegia_2014_-_2017kinnitatud_21.12.13.pdf
http://www.sscw.ee/index.php?id=12803
http://sustainable.sscw.ee/
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elustiilist ja iga töötoa raames viidi läbi praktilised interaktiivsed harjutused, mis pakkusid praktilisi kogemusi osalejatele. Läbi mängitud

harjutused lisati hiljem ka programmijuhendisse. 

Programmijuhendi lõplikuks väljatöötamiseks pandi kokku programmijuhendi töörühm ja viidi läbi kokku kolm töökoosolekut (lisaks üks

peatoimetuse töökoosolek). Töörühmas osalesid kõikide 12-ne Ida-Viru üldhariduskoolide esindajad, eksperdid ja koolitajad. Koos arutleti läbi

programmijuhendi sisu ja hiljem ka koostatud tööversioon ja tehti parandusettepanekuid. Rühmas osales projekti jooksul kokku 32 inimest.

Valminud programmijuhendi lõplik käsikiri on lisatud antud lõpparuandele. Algselt planeeritud tegevuse eelarvet vähendati. Programmijuhendi

kujundamiseks ja trükkimiseks on KIKile praeguseks hetkeks esitatud jätkuprojekt „Säästlikkus kui elustiil II“. 

Projekti raames loodi informatiivne veebileht Sillamäe Lastekaitse Ühingu kodulehe www.sscw.ee alalehena http://sustainable.sscw.ee.

Veebilehele on koondatud kogu projekti puudutav informatsioon, kõik projekti raames loodud õppematerjalid ja peale programmijuhendi lõplikku

valmimist ka programmijuhend ise lihtsasti kasutatavas vormis. Projekti veebiressurssi külastatakse kuus 1500 korda. 

Projekti rahastas Keskonnainvesteeringute Keskus Keskkonnateadlikkuse programmi raames ning projekti esse konkurssi "Elustiili meister"

toetasid Tallink Grupp ja Tallink Hotells. 

 

3. 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, Keskkonnaministeerium, Siseministeerium, Ida-Viru

Maavalitsus, Kiviõli linnavalitsus, Sillamäe Linnvalitsus ja Volikogu, Vaivara Vallavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Tallinna Spordi- ja

Noorsooamet ja mitmed teised. 

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

Noorteühenduste  Liit ja mitmed teised 

- Noortekeskused nagu Sillamäe Noortekeskus Ulei, Kiviõli Noortekeskus ja mitmed teised 

- Haridusasutused üle Eesti - Kiviõli Vene kool, Kohtla-Järve Maleva Põhikool, Narva 6. kool, Narva Humanitaargümnaasium, Narva-Jõesuu

Keskkool, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Sinimäe Põhikool, Avinurme Gümnaasium, Iisaku Gümnaasium, Toila Gümnaasium, Kohtla-Järve

Tammiku Põhiikool, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool ja paljud teised. 

- Äriettevõtted nagu Tallink Grupp, Tallink Hotels, Toila Spa Hotel, Reklaamikink, Rockstar OÜ, Corigo OÜ ja mitmed teised. 

- Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused. 

- Loodud on ka põhjalik koostöövõrgustik rahvusvahelisel tasandil (Euro-Med, European Union, Nordic States jt.) 

 

 

 

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 ja avalike teenuste delegeerimise töörühma. Komisjoni koosseisul puudub ajaline piirang.  

2013 aastal on toimunud kaks EKAKi koosolekut, mille raames SLÜ on seisnud venekeelsete vabaühenduste huvide eest, osalenud

kodanikuühiskonna uue arengustrateegia valmimisprotsessis, KÜSKi nõukogu valimisel ja muudes EKAKi komisjoni küsimustes. 

Ühiskomisjon koosolekud toimusid Siseministeeriumis 13. juunil ja 16. detsemberil 2013.  Lisaks neile SLÜ  osales  avalike teenuste

delegeerimise töörühmas 16.10.2013 ning vabatahtliku tegevuse töörühmas 20.06.2013 

 

RAHVUSVAHELINE TASAND 

 

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

 

1.      Sillamäe Lastekaitse Ühing saatis tasuta üheks nädalaks 3 eesti noort ühele suurematest noortefoorumitest Baltik Artek 2013

Kaliningradis. Üheksapäevane noorte telklaager kätkes endas nii õppeprotsessi kui meelelahutust. 1500 osalejat, sealhulgas 40 välisosalejat,

said kuulata loenguid ja osaleda õppetubades üheksal erineval teemal: "Environment of the Future", "Art Space", "Mediastream", "Proactive

attitude", "Kindness", "You are an enterpreneur", "Mentor of theFuture", "Your business" and "International". Just viimasest, “International”

grupist võtsid osa ka kolm Eesti esindajat.

1. Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Alexandria Raamatukogu (Egiptus) 9. juunil 2013 Sillamäe "Märka Last" keskuses avasid näituse

"Kaasaegne Egiptus: Avasta 19. ja 20. sajandi Egiptust". Näituse avas  Mahmoud Ezzat, Alexandria Raamatukogu kultuurisuhete

osakonna juht. Üritus toimus rahvusvahelise koostööprogrammi raames, SSCW ja Alexandria Raamatukogu vahel (Euro-Vahemere

koostöö).

2. Sillamäe Lastekaitse Ühing jätkuvalt osaleb aktiivselt EAPNi "Vaesuse Vastu Võitlemise Euroopa Võrgustiku" töös osaledes erinevates

koosolekutes kui ka EAPN Õppefoorumil 2013. Jagades oma kogemust partneritega teistest riikidest vaesuse võitlemise tegevuste osas ja

ühiselt teine teistelt õppidest.

http://sustainable.sscw.ee/
http://www.siseministeerium.ee/?id=30410
http://www.sscw.ee/?id=13129
http://www.sscw.ee/?id=12722
http://www.sscw.ee/?id=12673
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3. Sillamäe Lastekaitse Ühing ainukene Eestis võttis osa ka Euroopa Demograafia Foorumil 2013 Brüsselis, kus toimusid debatid. Foorumi

ajal Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindaja aktiivselt osa võtta 4 töötoast. Toimuvad debatid tõid kokku uurijad, mõjukad poliitikakujundajad ja

sotsiaalsed partnerid (kodanikuühendused) kõrgel tasemel.

4. Sillamäe Lastekaitse Ühingu rahvusvahelise koostöö raames pidas koostöös Bibliotheca Alexandrina (Egiptus) ja The Mediterranean Forum

for youth (Maroko) maha ühine elltöökohtumine Taanis, Kopenhaagenis 13.01.2013 – 15.01.2013. Ühiselt oli valmistatud projekt

rahvusvaheline kohtumine, et valmistada projekt nimega "My Solution" esitati Anna Lindh Foundationile. Projekti eesmärgiks on julgustada

loomingulisust video ja veebioskuste kaudu, et motiveerida noori inimesi osalema Vahemere ülese regiooni arengus ja edendada

kultuuridevahelist koostööd ja kommunikatsiooni nii Euroopast kui Vahemere riikidest pärit noorte vahel. Projektitaotluse ettevalmistamiseks

eestlased, egiptlased ja marokolased, kes on projekti kolm põhipartnerit, organiseerivad viimase töökoosoleku Prantsusmaal, Marseille’s

31.03.2013 – 03.04.2013, et võimaldada projekti partneritele viimast korda kohtuda silmast silma, arutada lõplikult läbi ja kinnitada projekti

viimane variant.

5. Lisaks vahemere regioonile Sillamäe LÜ tegi jätkuvalt koostööd oma partneritega Läänemere ja Põhjamaa riikidest. Üks hea näide koostöö

meie Taani, Norra, Rootsi, Eesti, Lätti ja Leedu „Not just for fun – but also for learning" tegemist kultuurikoostöö projektiga, mille

eesmärgiks on kasutada amatöörkunsti mitteformaalse õppimise vahendina ja luua informatsiooni platvorm mis teeks vastavad teadmised

kättesaadavaks artistidele üle Euroopa.

6. Noortevahetus „Aeg maha!“ Saksamaal kust võtsid osa kaks SSCW poolt saadetud noort. Noortevahetus toimus 21.06.-30.06. 2013

Schloss Bröllinis, Põhja-Saksamaal, kus igast riigist 8 inimest (7 noort ja üks grupiliider) osalesid viies rahvusvahelises töötoas: muusika,

film, kunst, vabatants ja improvisatsiooniteater. Osa võis võtta ka kahest erinevast töötoast ning kõik töötoad toimusid koos – näiteks

muusikud produtseerisid taustamuusikat tantsijatele; filmi tiim lõi videoklippe teatriinimestele jne. Kõige lõpus leidis aset suurejooneline

kontsert kohalikele noortele – nii said osalenud noored näidata nende päevade jooksul üheskoos loodud etendust.

7. Rahvusvaheline koostöö toimus ka ida suunas, korraldasime koos North Westiga Venemaa noortega "Vene noorte parlament Riigi

Duuma juures" (Karelia, Murmanskist ja Petrazavodskist) ühise koosoleku Tallinnas 26. Novembril 2013 mille eesmärk oli algatada Eesti -

Vene noorte koostööd ning plaaniti 2014 suve lõpus korraldada ühine noortelaager Eestis.

8. Üks tähtsamatest rahvusvahelise taseme tegevustest oli kaaskorraldamine ja osalemine Anna Lindh Vahemere Foorumil 2013. Sillamäe

Lastekaitse Ühingu esindaja oli valitud sajastest organisatsioonidest korraldus kommiteesse (Steering commitee) ning 2012-2013 aasta

jooksul osales aktiivselt korraldusprotsessis (ettevalmistav kohtumine Istanbulis 2012 ja Alexandria 2012 töökohtumisel). Foorumi

peaeesmärgiks oli edendada Fondi rolli kultuuridevahelise dialoogi edendamisel kõigis ühiskonna tasandites, toetades kogukonna

mobiliseerimise ja osalemise kaudu kodanikualgatuste elluviimist ning Foorum on suunatud nii neile kes juba tuttavad ALFi tegevusega kui

ka kolmanda sektori toimijatele laiemalt üle Vahemere regiooni. Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindaja oli ainukene Eestis kes kutsuti ka

erakohtumisele Prantsuse regiooni PACA ning muu 30 riigi noorte esindajatega, et arutleda noorte tulevikku muutuvas maalimas. Sillamäe

Lastekaitse Ühing osales aktiivselt Foorumil - nii pidas kõnet tipptasemel, kui ka tutvustas vabaühendustemessil Eesti kodanikuühiskonda

ning Sillamäe LÜ tegevust (s.h. ka Lastekaitse Liidu, olles LKL liige).

  

 

 

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: 

·         29.01.13 Põhjamaade ministri nõukogu korraldatud koostöötoetuste teabepäev Narvas 

·         6.03.13 XV Kodurahufoorum Tallinnas, Rahvusraamatkogu suures saalis 

·         11.03.2013 KÜSKi infoseminar Ida-Viru Maavalitsuse III korruse saalis. 

·         07-08.03.2013 Konverents "Rahvastiku rändest tingitud väljakutsed Põhja- ja Baltimaades"  Tallinnas 

·         22.03.2013 Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Balti Uuringute Instituut aruteluseminar  lõimumispoliitika eesmärgid ja kitsaskohad, 

tööturg, haridus ning võrdne kohtlemine ja sallivus. 

·         20.03.2013 Lastekaitse Liidu Strateegiapäev, Tallinnas 

·         27.04.2013 SSCW osaleb Lastekaitse Liidu Üldkogul, Rahvusraamatukogus 

·         7.05.13 Eurochild ümarlaual Brüsselis 

·         19.05.2013 Sillamäe Lastekaitse Ühingu Üldkogu Viru 39a, kell 16:00 

·         21-25.05.13 EAPN Õppefoorum 2013 Laulasmaal 

·         27.05.2013 Sotsiaalministeeriumi konverents: „Arengusuunad laste vaimse tervise valdkonnas Eestis: Norra kogemus ja praktika“  

Radisson Blu Hotel Olümpia 

·         28.05.13 Aruteluseminar uue arengukava „Lõimuv Eesti 2020“  Tallinnas, Rahvusraamatukogus 

·         5.06.13 Avakonverents "Riskilapsed ja-noored", Swissotelis. 

·         10.-12.06.13 Noorsootöötajate "Teadmiste pada", TÜ Narva Kolledžis 

·         13.06.13 Lastekaitseseaduse eelnõu seminar, Meriton Grand Hotellis 

·         13.06.13 Mondo noortevaldkonna uuringu grupiarutelu, Tallinnas 

·         15.06.13  Kogumiku esitlemine "Vabatahtlikkus igas eas", Sillamäel. 

·         12.06.13 Meriton Grand Conference ja Spa hotellis Norra programmide „Kodune ja sooline vägivald“ ning „Sooline võrdõiguslikkus ning 

töö- ja pereelu tasakaal“ infoseminar 

·         5-7. 08. 2013 Lastekaitse Liidu rahvusvaheline lapse õiguste koolitus Remnikus. 

·         19.09.2013 EAPN Eesti kohtumine Eesti Toidupanga ruumis

http://www.sscw.ee/?id=12654
http://www.sscw.ee/index.php?id=12567
http://www.sscw.ee/?id=13276
http://www.sscw.ee/?id=12099
http://www.sscw.ee/index.php?id=12403&highlight=P%C3%B5hjamaade,ministri,n%C3%B5ukogu
http://www.sscw.ee/index.php?id=12490&highlight=Kodurahufoorum,
http://www.sscw.ee/index.php?id=12485&highlight=Ida-Viru,Maavalitsuse
http://www.sscw.ee/index.php?id=12454
http://www.sscw.ee/index.php?id=12444&highlight=Praxis
http://www.sscw.ee/index.php?id=12444&highlight=Praxis
http://www.sscw.ee/index.php?id=12552&highlight=Strateegiap%C3%A4ev
http://www.sscw.ee/index.php?id=12628
http://www.sscw.ee/index.php?id=12680
http://www.sscw.ee/index.php?id=12667
http://www.sscw.ee/index.php?id=12671
http://www.sscw.ee/index.php?id=12648
http://www.sscw.ee/index.php?id=12648
http://www.sscw.ee/index.php?id=12660
http://www.sscw.ee/index.php?id=12703
http://www.sscw.ee/index.php?id=12669
http://www.sscw.ee/index.php?id=12698
http://www.sscw.ee/index.php?id=12742
http://www.sscw.ee/index.php?id=12779
http://www.sscw.ee/index.php?id=12706
http://www.sscw.ee/index.php?id=12706
http://www.sscw.ee/index.php?id=12883
http://www.sscw.ee/index.php?id=12880
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·         4.10. 2013 Lastekaitse Liit 25 - juubeliüritus Tallinna Õpetajate Majas  

·         17.10.2013 tööjõu vananemisega seotud seminar Tallinnas, Narva mnt 29, TLU Astra õppehoones 

·         24.10.2013  Seminar "Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja koolitused",  Euroopa Hotell, Tallinn 

·         14.11.2013 Lastekaitse Liidu aastakonverents, Tallinnas, Rahvusraamatukogus 

·          27.11.2013 kell 10.00 Konverents „Eesti kui väikeriik – eelised, puudused ja võimalused“ Tallinna Lauluväljaku klaassaalis

• 30.10.2013 Tervise Arengu Instituudi alkoholikonverents 2013 “Aeg otsustada”

• 18-20.11. 2013 Struktuurse dialoogi konverents “Take Five for Europe” Mözen, Schleswig-Holsteinis

• 16.11.13 Tallinnas ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni avalik loeng.

• 20.11.2013 Ühisnädala avakonverents: "Kuidas hää elu käima tõmmata!?", Pärnus Endla teatris

•  22.11.2013 Reumafoorum „Vaimne tervis- luu- ja liigesehaigete laste ning noorte valikuvõimalused“,  Tallinnas

• 02.12.2013 Programmi Kodanike Euroopa koolitusseminar, Tallinnas

• 10.12.13 KÜSK kogemuspäev Tallinna Teletornil

 

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 Hasartmängumaksu Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Komisjoni rahastus

programmid, Nordic Council, Anna Lindh Foundation ja mitmed teised.

3. 2013 aastal on organisatsiooni pealehe www.sscw.ee kõrvale on arendatud endiselt ka teisi projektispetsiifilisi lehekülgi. Individuaalsete

projektide raames on koostatud trükiseid.

Kogu nimekiri 2013 aasta väljunditest on järgnev:

Infovoldikud ja trükised

-  Projekti "Säästlikkus kui elustiil" infovoldik noortele ja õpetajatele (eesti ja vene keeles)

--  Programmijuhend "Säästlikkus kui elustiil" (raamat) õpetajale (eesti ja vene keeles)

Väljaande „Vabatahtlikkus igas eas" eesmärk oli toetada vabatahtlikkuse alase informatsiooni levikut Sillamäe linnas (koostöös Kogukonna

Arengu Ühinguga; eesti ja vene keeles).

Veebilehed (ja kaasnevad interaktiivsed lahendused)

-  Projekti "Säästlikkus kui elustiil" veebileht koos kõikidega programmi materjalidega www.sustainable.sscw.ee  

Selle aasta projektide raames on selle aasta tegevuste meediakajastus jätkuvalt laiapõhjaline ja toimunud endiselt nii kohalikul kui

rahvusvahelisel tasandil ja hõlmanud nii traditsioonilist meediat läbi trükiväljaannete, raadio ja televisiooni kui veebilehekülgi ja

internetiväljaandeid erinevate internetiväljaannete. Kajastus on toimunud eesti, vene ja inglise keeles.

http://www.sscw.ee/index.php?id=12965
http://www.sscw.ee/index.php?id=12963
http://www.sscw.ee/index.php?id=12972
http://www.sscw.ee/index.php?id=12962
http://www.sscw.ee/index.php?id=12967
http://www.sscw.ee/index.php?id=12964
http://www.sscw.ee/index.php?id=12860
http://www.sscw.ee/index.php?id=12983
http://mty.arenduskeskused.ee/event/985.html
http://www.sscw.ee/index.php?id=12988
http://www.sscw.ee/index.php?id=12976
http://www.sscw.ee/index.php?id=13002
http://www.sscw.ee/
http://www.sustainable.sscw.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 1 282 3 486 2

Nõuded ja ettemaksed 5 046 6 543  

Varud 2 008 2 500  

Kokku käibevara 8 336 12 529  

Põhivara    

Nõuded ja ettemaksed 1 920 0  

Materiaalne põhivara 732 732  

Kokku põhivara 2 652 732  

Kokku varad 10 988 13 261  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 1 813 450  

Kokku lühiajalised kohustused 1 813 450  

Pikaajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 0 1 397  

Kokku pikaajalised kohustused 0 1 397  

Kokku kohustused 1 813 1 847  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 11 414 19 173  

Aruandeaasta tulem -2 239 -7 759  

Kokku netovara 9 175 11 414  

Kokku kohustused ja netovara 10 988 13 261  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 100 80 3

Annetused ja toetused 25 240 29 639 4

Tulu ettevõtlusest 2 710 5 034  

Muud tulud 3 406 2 150  

Kokku tulud 31 456 36 903  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -24 429 -39 128  

Mitmesugused tegevuskulud -5 287 -3 121  

Tööjõukulud -2 260 -1 366 5

Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 -400  

Muud kulud -1 685 -625  

Kokku kulud -33 661 -44 640  

Põhitegevuse tulem -2 205 -7 737  

Intressikulud 1 0  

Muud finantstulud ja -kulud -35 -22  

Aruandeaasta tulem -2 239 -7 759  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 100 80  

Laekunud annetused ja toetused 25 240 29 138  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 2 710 5 334  

Muud põhitegevuse tulude laekumised 3 406 2 056  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -31 401 -41 094  

Väljamaksed töötajatele -2 260 -1 366  

Laekunud intressid 1 1  

Kokku rahavood põhitegevusest -2 204 -5 851  

Kokku rahavood -2 204 -5 851  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 486 9 337  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 204 -5 851  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 282 3 486 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 19 173 19 173

Aruandeaasta tulem -7 759 -7 759

31.12.2012 11 414 11 414

Aruandeaasta tulem -2 239 -2 239

31.12.2013 9 175 9 175
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne 2013. 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 2012.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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutus toimunud tehingud teostatakse ainult eurodes, kui kontol olemas mingi valuuta siis konverteeritakse see automaatselt eurodesse.

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)

 31.12.2013 31.12.2012

Kokku raha 1 282 3 486
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Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Mittesihtotstarbelised tasud    

Liikmemaksud 100 80 3

Kokku liikmetelt saadud tasud 100 80  

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 25 240 29 639 4

Kokku annetused ja toetused 25 240 29 639 4

sh eraldis riigieelarvest 13 266 2 566  

sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest 200 0  

Erinevad fondid (kohalikud ja rahvusvahelised) 6 953 12 278  
Eraisikud ja äriettevõtted 4 024 12 684  
Mittetulundusühing 9 250 2 110  

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 1 332 869

Sotsiaalmaksud 606 335

Pensionikulu 22 19

Tulumaks 300 143

Kokku tööjõukulud 2 260 1 366

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
2 260 1 366

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 1

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 125 125



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2014

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING (registrikood: 80045175) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

IRINA GOLIKOVA Juhatuse liige 29.06.2014

Resolutsioon:

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb

tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on läbi vaadanud ja

heaks kiitnud üldkogu poolt.

ALSU HAMIDULINA Juhatuse liige 30.06.2014

Resolutsioon:

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb

tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on läbi vaadanud ja

heaks kiitnud üldkogu poolt.



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 3972226

Faks +372 6250059

Mobiiltelefon +372 55602993

E-posti aadress info@sscw.ee

Veebilehe aadress www.sscw.ee


