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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.
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Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmeskonda kuulub 135 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 24.01., 21.02., 28.03., 25.04., 30.05.,
27.06., 29.08., 26.09., 31.10., 30.11., 19.12.2014 Koosolekutel käsitletud teemad on hõlmanud peamiselt Sillamäe
Lastekaitse Ühingu arendamise küsimust aga ka Lastekaitse Liidu 2014.a. tegevusvaldkondade ja programmidega
seonduvat, rahvusvahelise koostöö teemat, laste vaba aja sisustamise temaatikat, lastekaitseliikumise temaatilisi üritusi,
seminare ja konverentse ning rahvusvahelisi seminare ja konverentse SSCW programmide teemadel ja nendel
osalemist, organisatsiooni tegevuste rahastamisega seonduvaid küsimusi, EKAKi komisjoniga seonduvaid küsimusi,
Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku loomise 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, Pavel Pervak, Elisabeth Abner, Ilja Samoilov, Stepan
Bondarenko, Tatjana Raudsepp ja teised.
Töötasude üldsumma 2014. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 2944 eurot (eelmisel
aastal 2260,11 eurot). Töölepingu alusel on arvestatud 2911 eurot (eelmisel aastal 208,96 eurot) ja töövõtulepingute
alusel on arvestatud 0 eurot (eelmisel aastal 0 eurot).

AASTA TEGEVUS

Sillamäe Lastekaitse Ühing tegevus on 2014 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. Projekt „Jalutuskäik õiguste ja kohustuste maal koos vanaemaga“ mida toetas Lastekaitse Liit.
Projekti peaeesmärk oli propageerida positiivset kasvamist koostöös vanemate ja lastega läbi laste õiguste teadlikkuse
tõstmine, iseseisvuse arendamise ning põldkonna vahelise dialoogi. Otseseid osalejaid oli 10 peret (vanemad ja lapsed)
ja 60 last/noort. Projekti partneriteks olid ka erinevad linna asutused Lasteaed Rukkilill, Lasteraamatukogu,
Noortekeskus Ulei, MTÜ Miloserdie. Tänu selle projektile viisime läbi seminarid vanematele 04.05.2014 – Seminari
jooksul toimusid temaatilised arutelud ja grupitööd eesmärgiga anda edasi teadmisi ja arendada oskusi spetsialisti
juhtimisel. Räägiti nii laste õigustest ja kohustustest kui ka vanemate õigustest ja kohustustest. Oma osa oli ka
kasvatamisoskustel ja ka kriisi lahendamise oskustel. Propageeriti ka ÜRO lasteõiguste konventsiooni põhiseisukohti –
iseseisvust ja toetavaid kasvatusmeetodeid. Lastele seminar – 06.06.14 Noorematele osavõtjatele korraldati praktiline
seminar, mille jooksul kasutati erinevaid aktiivseid õppemetoodikaid ja ka mängulisi harjutusi, et luua hariv aga
mänguline seminar. Teha õppimine huvitavaks. Üks olulisi metoodikaid oli ka rollimängude mängimine, et võimestada ja
motiveerida lapsi/noori saama ja kasutama oskusi mis on vajalikud ka täiskasvanueas.
Pidulik lastekaitsepäeva tähistamine Sillamäe linnas. 01.06.14 pealkirjaga „Olla kohusetundlik”. Tähistamine toimus
koostöös Sillamäe Noorte Keskuse Ülei ja Lasteaed "Rukkilill"-ga, Noorte Keskuse Ulei ruumides. See korraldati
suuremate Sillamäe linnas toimunud tähistamisürituste raames. Lastekaitsepäeval organiseeriti lõbusaid ning
arendavaid mänge teemal: "Kas Sa tead oma õigusi ja kohustusi?" Tunnustati lapsi kes võtsid osa konkursist,
viktoriinidest ja võistlustest. Seotud tegevusena toimus 07.06.2014 Sillamäel „Lapse sõber“ tiitlite välja jagamine
erinevates kategooriates (meedia, haridus, KOV jm).
Perepäev - 06.06.14 Perepäev oli suunatud nii lastele kui vanematele, ühiste praktiliste tegevuste läbiviimiseks, mis olid
suunatud koostöö arendamisele ning üksteise paremale mõistmisele. Õpetati aru saama õigustest ja kohustuste läbi
ühiste mängude. Vanemate ja nende laste ühine koostöö. (Orienteerumine ja rollimängud silmaringi arendamiseks). seal
osales suur osa vanematest, kes osalesid ka teoreetilises seminaris.
Projekti tulemusena on valmistatud väike kogumik/käsiraamat "Jalutuskäik õiguste ja kohustuste maal koos vanaemaga"
vene keeles I.Golikova poolt. Käsiraamat sisaldab teoreetilist ülevaadet projekti teemast ja ÜRO konventsiooni
tutvustust ning praktilisi näpunäiteid vanematele kuidas läbi mängude rääkida lastega õigustest ja kohustustest. Kõik
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materjalid saavad olema üleval organisatsiooni kodulehel http://www.sscw.ee/?id=13237
2. 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.
3. Märka last keskuse töö. Jätkunud on ka SLÜ tegevus Sillamäel Viru 39a aadressil asuva „Märka last“ keskuses,
mida juhib Irina Golikova koos oma meeskonnaga:.
terviseklubi 120 tundi kokku
tööpraktika käivitamine SLÜs ja Märka Last keskuses töötutele inimestele
koostöö kohalike koolidega, MTÜdega erinevate projektide/programmide raames
aasta ringselt oli avatud mängutuba lastele tasuta, mida SLÜ pakub tasuta linnas
toetust ja abi on saanud 15 perekonda.

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.
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.
- Ida-Virumaa kodanikuühiskonna arengup programm
Sellele lisaks toimub lühemajalisi eriteemalisi tegevusi kooskõlas ühingu tegevuste eesmärkidega.
TEGEVUSED:
1. 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 võetud kohustuste kirjalikku ülestähendamise läbi nn elustiili lepingu
3) Näidata noortele, et nad saavad ise ellu viia muutusi oma elustiili ja valikute kaudu.
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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 Põhikool, 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 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.
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 Keskkonnainvesteeringute Keskus
Keskkonnateadlikkuse programmi raames ning projekti esse konkurssi "Elustiili meister" toetasid Tallink Grupp ja Tallink
Hotels.
2. Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014 ja Rahvusvaheline Noorte kohtumine (foorum2014.sscw.ee)
28.11.2014 toimus Jõhvi Kontserdimajas Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014. eesmärgiga arutleda
maakonna kodanikuühiskonna arenguvõimalusi, arendada kaasamist ja mittetulundusühenduste omavahelist
koostööd.
Foorumist võttis osa kokku 135 inimest kellest enamus olid maakonna mittetulundusühenduste esindajad. Kohal
oli ka osalejaid/kõnelejaid Riigikogust, Ida-Viru Maavalitsusest, Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist, maakonna kohalikest
omavalitsustest, ettevõtetest, haridusasutustest ja mujalt. Kohal oli ka välismaa partnerite esindajaid Soomest,
Venemaalt ja Lätist. Erikülalisena osales Briti Suursaatkonna asesaadik.
Kodanikuühiskonna Foorumil arutleti kodanikuühiskonna jaoks kiitilise tähtsusega arengut mõjutavaid strateegilisi
küsimusi ja koostamisel/täiendamisel olevaid arengudokumente nagu Ida-Viru Maakonna Arengukava ja valitsuse
Ida-Viru Maakonna Tegevuskava.
Avakõne teinud siseminister Hanno Pevkur mainis oma kõnes, et Ida-Viru maakonna kodanikuühiskonnal on veel
võimalus panustada valitsuse Ida-Viru maakonna tegevuskavasse. Kodanikuühiskonna probleemid maakonnas ei eristu
tegelikult väga teistest piirkondadest kuid probleemid nagu näiteks venekeelsete mittetulundusühenduste vähene
aktiivsus ja motiveeritus koostööle, on millele suuremat tähelepanu pöörata. Läbi koostöö ja osalemise ning kaasamise
edendamise saame arengus edasi liikuda.
Foorumi teises pooles (MEDINA) toimus kokku 6 töögrupi. Igal töögrupil oli oma teema mida juhtisid oma valdkonna
kaks eksperti. Iga töögrupi ülesandeks oli võtta kokku Foorumile eelnenud praktilised seminarid (mis toimusid samadel
teemadel), arutleda nende tulemusi ja pakkuda omi lahendusi identifitseeritud probleemidele. Iga töögrupi tulemusena
on välja toodud olulisemad väljakutsed (4-5) iga teema kohta ja pakutud neile lahendused. Töögrupi tulemuste põhjal
pannakse kokku Foorumi strateegiliste ettepanekute dokument, mis avaldati Foorumi veebilehel.
Eraldi toimus ka noortele suunatud töötuba teemal: "Noorte roll kodanikuühiskonna arendamisel" mille raames
tehti foorumile eelnenud noorte kohtumise kokkuvõtted. Noorte kohtumise ajal arutleti noorte visiooni kodanikuühiskonna
arengule ning ka kaardistati noorte roll ühiskonna arendamisel.
Foorumi raames toimus ka Vabaühenduste Laat II ja III korrusel Kontserdimajas (külastajate ja laada osalejate arv
üle 300 inimest). Laada eesmärgiks oli pakkuda Ida-Virumaa vabaühendustele koht võrgustiku tegemiseks ja oma
tegevuse ning parimate praktikate esitlemiseks, uute liikmete kaasamiseks ning koostöö edendamiseks. Laadal osalesid
erinevatest valdkondadest pärit organisatsioonid üle Ida-Virumaa, s.h. hariduskeskused, sotsiaalettevõtted ja ka suured
katusorganisatsioonid nagu Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liit, Lastekaitse
Liit, Kodukant ja teised. Oli ka selliseid osalejaid nagu MTÜ Laste ja noorte elava ajaloo klubi "Loki rebased", kes
tutvustasid laada külalistele viikingite traditsiooni ja kultuuri. Osalesid ka rahastajate esindajad ja erinevad riiklikud
organisatsioonid nagu Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Maanteeamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Siseministeerium, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Päästeamet ja paljud teised.
Päev lõppes Ida-Virumaa kodanikuühiskonna tunnustusüritusega (rohkem informatsiooni siin) ja Aarne Saluveeri poolt
juhitud kontserdiga "Särav Ida-Virumaa" ja ilutulestikuga.
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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, Haridus- ja Teadusministeerium,
Siseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuurministeerium, Ida-Viru Maavalitsus, Kiviõli linnavalitsus, Jõhvi
Vallavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Vaivara Vallavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet,
Suurbritannia suursaatkond ja mitmed teised.
- Riiklikud katuseorganisatsioonid teised juhtivad organisatsioonid – Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste
Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Ida-Virumma Omavalitsuste Liit ja mitmed teised
- Noortekeskused nagu Sillamäe Noortekeskus Ulei, Kiviõli Noortekeskus, Jõhvi noortekas 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, Tartu Ülikool Narva Kolledz ja paljud teised.
- Äriettevõtted nagu Tallink Grupp, Tallink Hotels, Toila Spa Hotel, Eesti Energia, Rockstar OÜ, Reklaamikink, Jõhvi
Kontserdimaja, ATKO Grupp AS, SEBE AS, Ida-Virua Ettevõtluskeskus, Ruf ilutulestikud, Mozart Catering, Corigo OÜ ja
mitmed teised.
- Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused.
- Loodud on ka põhjalik koostöövõrgustik rahvusvahelisel tasandil (Euro-Med, Europe-Europe, Läänemere NGO
võrgustik, Eesti-Vene, Eesti - Aafrika/Aasia koostööpartnerid jt.)
Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik
Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi üks peamisi eesmärke oli Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustikule aluse
panemine. Põhitegevus võrgustiku üles töötamisega toimub 2015 aastal.
Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna võrgustik toob kokku kodanikuühendusi, kelle (üheks) tegevuspiirkonnaks on
Ida-Virumaa. Nende seas on nii vabaühendusi, sihtasutusi, asumiseltse kui ka valdkondlike organisatsioone. Võrgustik
on loodud 2015. aasta veebruaris ning esialgu koordineerib selle tegevust Sillamäe Lastekaitse Ühing.
Võrgustiku peamine tegevussuund on ühenduste omavahelise koostöö edendamine ja Ida-Virumaa kodanikuühiskonna
arengu toetamine - info ja kogemuste vahetamine, nõu küsimine ja andmine, partnerite leidmine ja ühiste tegevuste
läbiviimine, ressursside jagamine. Et toetada ühenduste omavahelist koostööd ning muuta lihtsamaks infovahetust, on
loodud veebikeskkond www.ivkv.ee. Samuti proovitakse iga kuuliselt omavahel kokku saada. Teine suund, mida
võrgustik tähtsaks peab, on Ida-Virumaa kodanikuühiskonna eeskooste, ühenduste ja linnavõimude suhtlus ning
koostöö.
Tänaseks on võrgustikuga liitunud rohkem kui 20 organisatsiooni. Lisainfo võrgustikust ja tema tegevusest on leitav
aadressil www.ivkv.ee .

MUU KOHALIKU TASANDI TEGEVUS
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.
2014 aastal on toimunud EKAKi koosolekud, mille raames SLÜ on seisnud venekeelsete vabaühenduste huvide eest,
osalenud kodanikuühiskonna uue arengustrateegia valmimisprotsessis ja muudes EKAKi komisjoni küsimustes.
Ühiskomisjon koosolek toimus Siseministeeriumis (EKAKi ühiskomisjon 25.06.2014)

RAHVUSVAHELINE TASAND
Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindajad on aasta jooksul osalenud erinevates rahvusvahelistes üritustes, konverentsides
ja töökohtumistes:
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Peace Summit Koreas
Sillamäe Lastekaitse Ühing võttis osa üritusest "The World Alliance of Religions and Peace Summit2014” mis
toimus Seoulis, Lõuna- Koreas 16-20.09.2014.
Üritust korraldasid International Peace Youth Group ja Heavenly Culture, World Peace ja Restoration of Light.
Kohtumise peateema oli spirituaalsete traditsioonide roll maailma rahu loomisel. Kohtumisel analüüsitakse
praeguse hetke konfliktiolukordi ja juhtumeid minevikust, et seeläbi pakkuda lahendusi ja kasutada
interreligioosse dialoogi võimalust mille suurimaks eesmärgiks oleks rahu edendamine ja tagamine.
Rahvusvaheline konverents Gruusias
UNITED for Intercultural Action koostöös Centre for Interethnic Cooperation & Consultations oraniseerisid
Euroopa konverentsi inglise keelse pealkirjaga, "What Divides Europe? Bridging Traditional Values and
Fundamental Rights" 13-18 Oktoober 2014, Bakuriani, Gruusias
Konverents oli suunatud enamuse ja vähemuste omavahelise suhtluse arendamisele. Arutelud otsisid võimalusi
kogukondade vaheliste koalitsioonide tekkimiseks, mis põhineks ühisel inimõiguste raamistikul ja ühiskonna
traditsioonilistest väärtustest aru saamisel ning mõistmisel kuidas see mõjutab vähemuste igapäevaelu. Osaleja
töötasid käsikäes uute strateegiate ja vastumeetmete väljatöötamiseks rahvuslikul ja Euroopa tasandil.
Konverentsi põhiteemad:
1. Mitmekesisus vähemuskogukondade sees
2. Kogukondade vaheline diskriminatsioon
3. Vähemuskogukondade võimestamine
4. Kuidas teha koostööd valitsusinstitutsioonidega
5. Kuidas luua koalitsioone.
Töömeetodite ja seega ka tegevuste hulka kuuluvad paneeldiskussioonid, töögrupid, loengud, töötoad,
poliitilised kohvikud,esitlused, debatid, kultuuridevahelised mängud ja muud tegevused. Konverentsist võtavad osa
80 osalejat (Euroopa Nõukogu riikidest) kes esindavad rahvusvahelisi või rahvuslike võrgustike/ vabaühendusi,
inimõiguste või vähemusõiguste organisatsioonide esindajad.
Vassili Golikov oli valitud konverentsi üheks 80 osaleva organisatsiooni esindajaks, Sillamäe Lastekaitse Ühingu
esindajana, läbi konkursi, kus otsiti UNITED for Intercultural Action poolt osalejad, kellel on olemas taust ja kogemused
vähemuste eeskoste ja vähemuste vahelise suhtluse kohta, mida nad on võimelised jagama ja seeläbi aktiivselt
panustama programmi ning kellel on võime tagada tulemuste levitamine ja tulemuste jätkusuutlikkus.
Tema põhitöö konverentsil oli seotud töögrupiga mille pealkiri on " Does the majority relate with minorities?" – töögrupp
käsitleb enamuse vaatenurka ja kuidas osalevates riikides enamus suhtleb ja seostub vähemuse või erinevate
vähemusgruppidega, mis on teema millega Sillamäe Lastekaitse Ühing kui peamiselt vene rahvusest liikmete
organisatsioon on väga tihedalt seotud. Lisaks Vassili korralda konverentsi raames oma töötoa pealkirjaga "Minorities
and civil society development" mis pakub efektiivseid meetodeid (loodud organisatsiooni eelneva kogemuse põhjal)
sellest kuidas luua kaasav ja mittediskrimineeriv vabaühenduste keskkond ning edendada Riigi, MTÜde ja teiste
aktivistide omavahelist koostööd ja vahetada parimaid praktikaid. Olen ainus esindaja Eestist.
Euroopa Nõukogu ekspertide kohtumine
Sillamäe Lastekaitse Ühing osales Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu ekspertide kohtumisel "Mapping of
barriers encountered by young people in vulnerable situations" Noorte poliitika arutlemiseks.
Kohtumine toimus 30.09-02.10.2015 Strasbourgis, Prantsusmaal.
Baltic Sea NGO Forum
Foorum toimus 02-03.06.2014 Turkus Soomes. XII BS NGO Foorumi peateema oli “MTÜde roll aktiivse ja innovatiivse
kodanikuühiskonna loomisel“. Foorumi osalejad arutlesid kaasamist ja MTÜde otsustusprotsessides osalemise ja nende
mõjutamise võimaluste suurendamist Läänemere riikides. XII LM NGO Foorumi lõplik dokument “NGOs Creating an
Active and Innovative Civil Society” (Final Statment). Sillamäe Lastekaitse Ühingut esindas Vassili Golikov,
programmide ja koostööjuht
Konsultatiivne staatus ÜRO juures
ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) otsusega esimest korda Eestist sai Sillamäe Lastekaitse Ühing 2014
aastal, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus ning Eesti Inimõiguste Sihtasutuse järel kolmanda
valitsusvälise organisatsioonina konsultatiivse staatuse Eestist ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures.
Antud staatus võimaldab Ühingul suhelda otse nõukoguga, ÜRO sekretariaadi ja teiste ÜRO agentuuridega ning Ühingu
esindajal võtta osa ÜRO üritustest New Yorgis, Viinis ja Genfis.
ECOSOC`ist saaks lugeda inglise keeles siit
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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:
• „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja korduvõigusrikkumiste
ennetamine“ kontaktseminar 7.08.2014 Tallinna
• MTÜ majandamine: toodete - ja teenuste arendamine, Kiviõli seikluskeskuses 12-13.02.2014
• Liikluskasvatuse projektikoolituse Jõhvis korraldab Maanteeamet 18.02.2014
• EMSL ja Praxis korraldavsad seminar: kuidas aitab koostöö avaliku ja ärisektoriga vabaühendustel oma eesmärke
saavutada?
• „Ida-Virumaa Vaimse Tervise Keskuse loomine lastele ja Teabepäev noorukitele“ 31.01.14 Jõhvis
• Konverentsikutse „Tööränne ja hargmaisus Põhja- ja Baltimaades“ 7. märtsil 2014, Tallinnas
• 20.02.14 Tallinnas kogemusseminar "Lastekaitseühing ja kogukond"
• Konverents „Nutikalt netis – hoia ennast ja oma raha!“ 11.02.14 kell 9.30 Meriton Hotellis. Tasuta!
• Uuringu „Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013” tulemuste tutvustamine 19.02.14 Nordic Hotel Forumis
• EMSL ja Praxis korraldavad II töötuba: Kuidas luua ettevõtete ja avaliku sektoriga toimivat partnerlust?
• Anna Lindhi Fondi Eesti võrgustiku kohtumine 04.03.2014 Tallinnas
• Tulevikugrupi arutelud "Kuidas jõuda tõrjutute ja vähe kaasatuteni ning mis kasu sellest on?" 5.03.2014 Tallinnas
• Ühisseminari programmide tutvustamiseks „Riskilapsed ja –noored“, „Kodune ja sooline vägivald“ ja „Rahvatervis“
6.05.14 Tallinnas
• Sillamäe LÜ võttab osa Sillamäe Linna sotsiaalkomisjoni koosolekul 22.04.14
• MTÜ Lastekaitse Liidu Üldkogu toimub 26.04.2014 kell 11.00
• EKAKi ühiskomisjon 25.06.2014 kell 11.30 Sisseministeeriumis.
• Konverents “Võrdne kohtlemine ja vabaühenduste roll” 06.06.2014 Tallinnas
• 13.mail 2014 toimub seminar „Laste ja noorte valdkondadeülese tugisüsteemi väljaarendamise lähtealused“ Tallinnas
• „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja korduvõigusrikkumiste
ennetamine“ kontaktseminar 7.08.2014 Tallinna
• Lastekaitse Liidu erakorraline üldkogu ning uue strateegia arutelu.
• Kutse vabakonna tulevikutrendide inspiratsiooniseminarile 27.08.14 Tallinnas
• Sillamäe Lastekaitse Ühingust sai ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures konsultatiivse staatuse
• Meeste tervise seminar „meestele meestest" 26.09.15
• EAPNi Konverents: Kas tont Euroopast? - 17.09.14 Riigikogu konverentsisaalis
• 18.12.14 Tallinnas Central Baltic pogrammi INTERREG projektitaotluse koostamise seminar
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 Nõukogu, Euroopa Komisjoni rahastus programmid, Anna Lindh
Foundation ja mitmed teised.
3. 2014 aastal on organisatsiooni pealehe www.sscw.ee kõrvale on arendatud endiselt ka teisi projektispetsiifilisi
lehekülgi. Individuaalsete projektide raames on koostatud trükiseid.
Kogu nimekiri 2014 aasta väljunditest on järgnev:
Infovoldikud ja trükised
Kogumik "Jalutuskäik õiguste ja kohustuste maal koos vanaemaga"
Projekti "Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi" infovoldik (eesti ja vene keeles)
• Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna foorumi lõppdokument "Kodanikuühiskonna areng Ida-Virumaal: Strateegiline
ülevaade" (eesti ja vene keeles)
Veebilehed (ja kaasnevad interaktiivsed lahendused)
• Projekti "Säästlikkus kui elustiil" sustainable.sscw.ee/
• Projekti „Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014" veebileht foorum2014.sscw.ee
• Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku veebileht www.ivkv.ee
Tunnustus üritused
• Traditsiooniline tunnustusüritus "Laste Sõber 2014"
•
•
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Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna aasta 2014 vabaühendus
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. Eriti suurel määral sai kajastust Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi korraldamine.
•

4. 26-ndal aprillil 2014 toimunud MTÜ Lastekaitse Liidu aastakoosolekul pälvis tiitli „Aasta liige 2013“ Sillamäe
Lastekaitse Ühing, 25 tegutsemisaasta jooksul vabatahtlikku lastekaitseliikumise juhtimise eest Ida-Virumaal.
5. Sillamäe Lastekaitse Ühing tähistas oma 25.-ndat juubelit piduliku vastuvõtuga 28-ndal novembril Ida-Virumaa
Kodanikuühiskonna Foorumi raames. Kutsutute seas oli üle 50-ne koostööpartneri, sponsori jm, kes on Ühingu tegevust
viimase veerandsaja aasta jooksul toetanud. Avatud oli ka näitus ja külalisteraamat.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

505

1 282

2

Nõuded ja ettemaksed

1 532

5 046

Varud

4 477

2 008

Kokku käibevara

6 514

8 336

0

1 920

Varad
Käibevara
Raha

Põhivara
Nõuded ja ettemaksed
Materiaalne põhivara

0

732

4 645

2 652

11 159

10 988

Võlad ja ettemaksed

2 784

1 813

Kokku lühiajalised kohustused

2 784

1 813

2 784

1 813

9 175

11 414

-800

-2 239

8 375

9 175

11 159

10 988

Kokku põhivara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

210

100

3

29 353

25 240

4

Tulu ettevõtlusest

6 261

2 710

Muud tulud

4 586

3 406

40 410

31 456

-27 875

-24 429

Mitmesugused tegevuskulud

-4 007

-5 287

Tööjõukulud

-2 944

-2 260

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-4 000

0

Muud kulud

-2 362

-1 685

-41 188

-33 661

-778

-2 205

1

1

-23

-35

-800

-2 239

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressikulud
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

5
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

210

100

29 353

25 240

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

6 261

2 710

Muud põhitegevuse tulude laekumised

4 586

3 406

-38 244

-31 401

-2 944

-2 260

1

1

-777

-2 204

-777

-2 204

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

1 282

3 486

-777

-2 204

505

1 282
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

11 414

11 414

Aruandeaasta tulem

-2 239

-2 239

9 175

9 175

-800

-800

8 375

8 375

31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014

14

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING

2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Raamatupidamise aastaaruanne 2014. 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 2013a. 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. Investeerimisja
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)

Kokku raha

31.12.2014

31.12.2013

505

1 282
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Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2014

2013

210

100

210

100

2014

2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

29 353

25 240

Kokku annetused ja toetused

29 353

25 240

17 586

13 266

550

200

Erinevad fondid (kohalikud ja rahvusvahelised)

3 245

6 953

Eraisikud ja äriettevõtted

5 429

4 024

Mittetulundusühing

2 543

9 250

2014

2013

1 730

1 332

726

606

44

22

444

300

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

sh eraldis riigieelarvest
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Pensionikulu
Tulumaks
Kokku tööjõukulud

2 944

2 260

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

0

2 260

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

1

2

31.12.2014

31.12.2013

135

125

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
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