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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 alatest 1990 a. on Lastekaitse Liidu liige ja kuulub ainsa muukeelse organisatsioonina EKAKI ühiskomisjoni
(alatest 2012a.), on Euroopa vaesusevastaste organisatsioonide (EAPN) võrgustiku liige (liige alatest 2010a.), Anna Lindh Foundation Eesti
(liige alatest 2007a.) võrgustiku liige ja omab konsultatiivset staatust ÜRO majandus- ja sotsiaalkomisjoni (ECOSOC) juures (alatest 2014) ja
veebruaris 2015a. sai Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmena ning oktoobris 2015 a. Arengukoostöö Ümarlaua liikmena.
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 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 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 147 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 23.01., 20.02., 27.03., 24.04., 29.05., 26.06., 07.08., 28.08., 25.09., 31.10.,
28.11., 18.12.2015 Koosolekutel käsitletud teemad on hõlmanud peamiselt Sillamäe Lastekaitse Ühingu arendamise küsimust aga ka
Lastekaitse Liidu 2015.a. tegevusvaldkondade ja programmide ning teiste koostööpartnerite/võrgustike tegevusega 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, Angela Adler, Julia Sommer, Hristo Neiland, Stepan Bondarenko, Tatjana Raudsepp ja teised.
Töötasude üldsumma 2015. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 2249 eurot (eelmisel aastal 2944 eurot).
Töölepingu alusel on arvestatud 2174 eurot (eelmisel aastal 2944 eurot) ja töövõtulepingute alusel on arvestatud 75 eurot (eelmisel
aastal 0 eurot).

AASTA TEGEVUS
Sillamäe Lastekaitse Ühing tegevus on 2015 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. Jõulutunneli 2014 (detsembrikuus) raames koguti annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit
vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks
lisatoetust.
Jõulutunneli projekt näitas kui palju lapsi vajab hetkel Eestis toetust huvitegevuses osalemiseks. Kahjuks ei saa televaatajate annetustega
kõikide abi vajavate laste vajadusi rahuldada. Seetõttu kutsub MTÜ Lastekaitse Liit üles nii ettevõtjaid kui eraisikuid Lastekaitse Liiduga
ühendust võtma ning leidma konkreetseid lahendusi laste toetamisel.
Otsuse toetuste osas võttis vastu Jõulutunneli üldkomisjon, kuhu kuulusid MTÜ Lastekaitse Liit, Vanurite Eneseabi ja Nõustamiseühing, Eesti
Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Noorsootöö Keskus, Dharma, Sotsiaalministeerium, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti
Lasterikaste Perede Liit jt esindajad. MTÜ Lastekaitse Liit tänab kõiki kohalikke partnereid, kes heategevusprogrammile “Jõulutunnel” kaasa
aitasid. Heategevusprogramm “Jõulutunnel” oli sel aastal ETV eetris juba 15. korda.
Sillamäe Lastekaitse Ühing sai 498 EUR toetust Jõulutunneli vahenditest, et soetada spordivahendid nende hulga jalgpallid,
korvpallid, fitness pallid, ekspernder, käimiskepid ja telk.
2. Projekt Kasvame koos 2015:Töökasvatus koos lastega
Peaeesmärk oli propageerida töökasvatust koostöös vanemate ja lastega läbi laste oskuste arendamise ja uute teadmiste ning võimaluste
loomise ja edasi andmise.
Spetsiifilised eesmärgid:
•

Edendada laste ja nende vanemate arusaamu töökasvatusest.

•

Propageerida töökasvatusmeetodeid.

•

Viia läbi nii vanematele kui lastele suunatud seminarid vastavalt nende arenguvajadusele lähtudes töökasvatuse alasest õiguste ja
kohustuste propageerimise ideest.

•

Viia läbi praktilisi tegevusi koos vanemate ja lastega, mis pakuvad ka konkreetseid praktilisi oskusi.

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, Ida-Virumaa käsitööliit jt.
Projekti raames viidi ellu järgmisi tegevusi:
·
Perepäev - 05.05 Sillamäel. Perepäev sisaldas nii teadlikuse tõstmise üritused kui ka lastele erinevad mängud kasutades aktiivseid
metodeid). Projekti tegevuste ja eesmärkidega tutvumine, seadusandlusega tutvumine, küsimustik vanematele, lapstööjõud ja töökasvatus: laste
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õigused ja kohustused, tulevase töö valik, laste ja peredega töötamise aktiivsed meetodid.
Lastele seminari raames toimus 21.05 Laste mäng "Minu töö - õigused ja kohustused"
Pidulik lastekaitsepäeva tähistamine Jõhvi linnas. 01.06.15 pealkirjaga "Lapsepõlv ja tööelu" mis toimus koostöös Ida-Virumaa
Kodanikuühiskonna Võrgustikuga ja MTÜ Ida-Virumaa Käsitöö liiduga.
Seotud tegevusena toimus 06.06.2015 Sillamäel „Lapse sõber“ tiitlite välja jagamine erinevates kategooriates (meedia, haridus,
KOV jm). Lisaks oli tehtud ka lastekaitse tööga seotud materjalide esitlemine ja Märka Last ajakirja tutvustamine. S.h. ka temaatilised materjalid
laste õigustest, tööseadusest jm.
Projekti tulemusena on valmistatud väike kogumik/käsiraamat "Töökasvatus ja laste tulevik" vene keeles I.Golikova poolt. Käsiraamat
sisaldab teoreetilist ülevaadet projekti teemast ja ÜRO konventsiooni tutvustust ning praktilisi näpunäiteid vanematele kuidas läbi mängude
rääkida
töökasvatusest,
lastega
õigustest
ja
kohustustest.
Kõik
materjalid
saavad
olema
üleval
organisatsiooni
kodulehel http://www.sscw.ee/index.php?id=13565
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 Sillamäe Märka last keskuse töö. Jätkunud on ka SLÜ tegevus Sillamäel Viru 39a aadressil asuva „Märka last“ keskuses, mida juhib Irina
Golikova koos oma meeskonnaga.
Keskuse töö oli järgmine:
sotsiaaltöötaja vastuvõtt (vajadus põhine teenus);
psühholoogi vastuvõtt (vajadus põhine teenus);
terviseklubi 140 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 ainsana linnas
toetust ja abi on saanud 21 perekonda.
uue tegevusena on alustatud koostöös Lastekaitse Liiduga lapsevanemate nõustamist advokatuuri poolt.

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.
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TEGEVUSED:
1. Projekt "Teadlik ja salliv noor kodanik"
Käesolev projekt tõi kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et ühiselt käsitleda noore inimese rolli ühiskonnas ja arutleda mõisteid
nagu kodakondsus ja selle tähtsus, sallivus ja kultuuridevaheline dialoog. Tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu
riigi tegevuses kaasarääkimises ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima. Projekti käigus avaldatakse hariduslikel
eesmärkidel kogumik kuhu on kaasatud teoreetilise materjali kõrval noorte endi ideed ja nägemus nende tulevikku puudutavast ning nende
panusest ühiskonda. Projekti kulminatsioon oli korraldatud Noortefoorum kodanikupäeva raames, kuhu olid kaasatud erinevas vanuses noored
inimesed ja tähelepanu on neil endil, mitte ekspertidel, kelle noorusajad jäid kaugesse minevikku.
Tegevused:
•

Essee ja fotokonkurss kus osalesid erinevas vanuseklassis noored. (September - November)

•

Raamatu (kogumiku) valmistamine ja avaldamine „Tolerantne ja teadlik noor“, tolerantsust ja kodakondsust käsitleval teemal. (September November)

•

1 Seminar: Narvas (25. Septembril 2015)

•

Noortefoorumi korraldamine koostöös koolide ja noorteorganisatsioonidega ning koostöö partneritega (ENL, Rajaleidja, Kultuuriministeerium,
erinevad eksperdid). (24.11.2015 Narva Kolledžis)

Projekti sihtrühmaks oli 14 kuni 26 aastased noored inimesed erinevas vanuseklassis, erineva etnilise kuuluvuse ja majandusliku taustaga. Kogu
projekt viidi läbi nii eesti kui vene keeles, kõik õppematerjalid, kaasa arvatud avaldatav kogumik valmisid nii eesti kui vene keeles.
Kokku projekti võttis osa üle 300 inimese.
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, Ida-Viru
Maavalitsus, Kiviõli linnavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Narva Linnavalitus, Jõhvi 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
- Haridusasutused üle Eesti - Kiviõli Vene kool, Kohtla-Järve Maleva Põhikool, Narva 6. kool, Narva Keeltelütseum, Tallinna Lasnamäe
Linnamäe Vene Lütseum ja paljud teised.
- Äriettevõtted nagu Tallink Grupp, Tallink Hotels, Toila Spa Hotel, Reklaamikink, Rockstar OÜ ja mitmed teised.
- Mitmed teised piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused.
- Loodud on ka põhjalik koostöövõrgustik rahvusvahelisel tasandil (Euro-Med - vabaühendused Vahemereriikidest, koostööpartnerid laste ja
noortevabaüehndsued Euroopa Liidu piirkonadest, Põhjamaade koostöö jt.)
Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik www.ivkv.ee
Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi üks peamisi eesmärke oli Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustikule aluse panemine. 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.
2015 aastal alustati projektiga „Võimestades Ida-Virumaa kodanikuühiskonda“ eesmärgiks on viia Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna
Võrgustiku tegevus uuele tasandile läbi võrgustiku liikmete võimestamise ja võimekuse tõstmise ning võrgustiku tegevuse eesmärgistamise ja
arengu soodustamise.
28.11.2014 toimunud Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi raames pandi alus Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku loomisele,
mille kaudu tugevdada Ida-Virumaa kodanikuühiskonda. Tänaseks on pandud võrgustiku tegevusele alus. Toetajaliikmeid on praeguseks 20
ringis, kellest enamus on peamiselt sotsiaalvaldkonna taustaga. Foorumi järgselt on toimunud iga kuulised Võrgustiku koosolekud, mida juhib
Sillamäe Lastekaitse Ühing. 27-ndal märtsil kinnitati esialgne tegevuskava ja esialgsed tegevuspõhimõtted. 15. mail 2015 toimunud Võrgutiku
üldkogul kinnitati Võrgustiku ametlikeks liikmeteks 21 organisatsiooni.(vaata rohkem www.ivkv.ee)
Projekti raames viiakse läbi tegevusi kahel peamisel suunal:
I Võrgustiku siseste oskuste arendamine: Liikmetele viiakse läbi koolitusprogramm, mis hõlmab muu hulgas kommunikatsioonioskuseid,
koostööoskuseid, projektikirjutamise/juhtimise oskuseid ja huvikaitse arendamise oskuseid, et võimestada organisatsiooni ennast ja tugevdada
tema rolli võrgustikus.
II Võrgustiku arengu soodustamine: projekti raames pannakse paika võrgustiku missioon, visioon ja arengustrateegia (koos
tegevuskavaga), arendatakse koostööd ning tutvustatakse võrgustiku tegevuste ja eesmärke laiemalt. Võrgustiku alakomisjonide töö
väljaarendamine läbi temaatiliste kaasamise ja kommunikatsiooni seminaride.
2015 aastal on projekti tegevustest toimunud võimekuse tõstmise alane koolitusprogramm
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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.
2015 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 koosolekud toimusid
Siseministeeriumis 6 jaanuaril ja 12. juunil 2015

RAHVUSVAHELINE TASAND
Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindajad on aasta jooksul osalenud erinevates rahvusvahelistes üritustes, konverentsides ja töökohtumistes:
Ümarlaud "Ennetav sotsiaaltöö soorollide perspektiivist" Riias - 5-6 veebruaril 2015 organiseeris Marta
Resource Centre
koostöökohtumise teemal „Ennetav sotsiaaltöö soorollide perspektiivist“. Sillamäe Lastekaitse Ühing osales ja jagas oma kogemusi ennetavast
tööst noorte ja lastega tegelevate organisatsiooniga. Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindasid tegevdirektor Irina Golikova ja õpetaja ning
noorsootöötaja Stepan Bondarenko.
Baltic See NGO Forum 2015 - 10. ja 11. juunil 2015 toimus Tallinnas XIII Läänemeremaade Kodanikeühenduste Foorum. Sillamäe Lastekaitse
Ühing oli üks korraldajatest ning vastutas noorteprogrammi juhtimise eest. Läänemere piirkonna (The Baltic Sea Region (BSR)) vabaühenduste
foorum pakus ühenduste ja koostööpartnerite esindajatele head ja erilist võimalust töötada kümnes erinevas töörühmas, viies temaatilises ja
viies üldisemas töörühmas. Foorumist osavõtjad arutasid järgmised teemasid: Läänemere jätkusuutliku arengu, energia turvalisus,
sotsiaalne kaasatus olulisus ja dialoogi, kodanikuühiskonna areng, innovatsioon, eluaegne õpe ja kodanikuharidus, inimkaubitsemise
vastane võitlus, Euroopa arengu aasta, noore kui läänemere tulevik, inimeste õigused ja kultuuriline mitmekesisus.
VI Iga-aastane EL Läänemere Regiooni Strateegia Foorum/VI Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region
15-16. juuni 2015, - Jurmalas, Lätis.toimus VI iga-aastane EL Läänemere Regiooni Strateegia Foorum mis pakus osalejatele võimalust käsitleda
foorumi põhiteemat, mis inglise keeles on kokku võetud kahetähendusliku terminiga „e-quality”:
- e-quality kui elektrooniline kvaliteet: digitaalne ühisturg, regionaalne sidusus jms;
- equality kui paremad ühendused ja parimate praktikate vahetamine eesmärgiga saavutada parem üldine Läänemere regiooni areng.
Ühenduse teemal on 4-osaline lähtealus:
(1) Läänemere regiooni tihedam integratsioon;
(2) Sünergia erinevate poliitika valdkondade ja horisontaalsete teemade vahel;
(3) Parimate praktikate vahetus regiooni ja teiste makroregioonide vahel;
(4) Luues linke EUSBSR ja avalikkuse vahel.
Osalejas üle 550 osalejat kaasa arvatud Läti president/peaminister, komisjoni liikmed ja ministrid Läänemere regiooni riikidest ja teised
tippkülalised.
Foorumil toimusid kohtumised; üritused, osalus ja esinemised MTÜdega koostöös (kampaania “My Sea” (Mana Ju ra), “Nature Concert Hall”, ja
Civic Alliance - Latvia) ning foorumil oli ka Võrgustikutöö Küla. Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt osales Vassili Golikov, programmide ja
koostööjuht
Kultuuridevaheline Dialoog ja Suurendatud koostöö Jätkusuutliku Vahemere nimel - Pariisi kohtumine. Pariisi kohtumine oli ühepäevane
üritus, mis toimus 15. Oktoobril 2015 a. Prantsuse Parlamendis. Ürituse jooksul korraldati ümarlaudu ja arutelusid keskkonnateemade ja
kultuuridevahelise dialoogi ekspertidega. Kohtumise peakorraldaja oli Anna Lindh Foundation ja kohtumine toimus COP-21 ÜRO Kliimamuutuste
Konverentsi 2015 raames Pariisis. Kohtumisel esines kõnega ka Sillamäe LÜ esindaja Vassili Golikov, kes hiljem oli kutsutud Kliimamuutuste
konverentsile Pariisis detsembris 2015.

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:
1.
Seminar Tallinnas „Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamat“ 8 jaanuaril 2015.
2.
EKAKi ühiskomisjoni koosolek 09.01.15 Siseministeeriumis
3.
21.01.15 Jõhvis toimus Ida-Virumaa keskkonnahariduse arengukava 2015 - 2020 esitlemine.
4.
Suurbritannia Suursaatkond korraldas Narvas 23.01.15 arutelu noorsoopoliitika ja noorte tööhõive üle
5.
29.01.15 Tallinnas toimus keskkonnaprogrammi infopäev „praktilisi näpunäiteid toetuste taotlemisel“
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6. Kohtumine Norra vabaühenduste liidu katusorganisatsiooniga - vahetame kogemusi ja räägime tulevikust. 30. jaanuar 2015 Tallinnas.
7.
Koolitused "Terviseilmajaam — koolitused kogukondadele!" veebruari kuu jooksl
8.
Ümarlaua kohtumine „Ennetav sotsiaaltöö soorollide perspektiivist“.5.-6.veebruaril Riias
9.
Sillamäe Lastekaitse Ühing tunnustamistseremoonial "Regionaalmaasika" 13. veebruaril 2015"
10. EAPNi huvikaitse töögrupi koosolek 17.02.2015 Tallinnas
11. Euroopa Tegevus Nädal Rassismi Vastu 2015
12. Konverents 27.03.2014 „Tööränne Põhja- ja Baltimaades. sisserände uued trendid ning valmisolek muutusteks“
13. Lastekaitse Liidu seminar „Samal poolel – lapse poolel“ 06.04.2015
14. Venekeelne koostöövõrgustike taotlusvooru infopäev ja Inspiratsioonikohvik 08.04.2015 Jõhvis
15. 10. aprillil 2015 toimus töö-, pere- ja eraelu tasakaalu teemalisene seminar Tallinnas
16. 16. aprillil 2015 Tallinnas toimus terviseprofiili koostamise koolitus
17. Lahenduste Päev 22. aprillil Tallinna Teletornis
18. MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu 25.04.2015 Tallinnas
19. SLÜ ja Rootsi instituudi läbirääkimised Skype teel 5. mail 2015
20. EAPN Eesti võrgustiku vaesuse ümarlaud 11.05.15 kell 15.00 Tallinnas
21. 20. mail 2015toimus koostöö kohtumine Eesti Noorteühenduste Liiduga Tallinnas
22. 22. mail 2015 toimus EMSLi ülikogu Vaba Labal
23. 27 mail 2015 Briti Suursaatkond külastas Sillamäe Lastekaitse Ühingut peakontoris Sillamäel.
24. Konverents „Kui mees on mees?“ Tallinnas 29.05.15
25. Arvamusfestival Narvas 30.05.2015
26. 1. Juunil 2015 Rahvusvahelise lastekaitse päeva tähistamine Jõhvi kontserdimaja ees
27. Tervisedenduse konverents 2015 „Laste heaolu – meie ühine vastutus“ 5.06.15 Tallinnas
28. Kaasamise kevadkool 2015: Kuidas jõuda ühiselt suurema mõjuni? - 5.06.15 Tallinnas,
29. Kutsume tunnustusauhinna "Laste Sõber" pidulik üleandmisele 06.06.15 Sillamäel kell 14.00
30. Konverents "Laps interneti võrgus" Tallinnas 9.06.2015 Nordic Hotel Forumis
31. The Baltic States Student Spring International Festival - 27-30. juuni Sankt-Peterburgis, Venemaal
32. SLÜ raamatute esitlemisele 9.08.15 kell 16.00 Sillamäel
33. HIVi ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite VII suvekool 24-25.08.2015l
34. Rahvusvaheline konverents "City Water" 8-9 Septemberil 2015 Tallinnas
35. EMSLi liikmekluubi koos Briti-Eesti Kaubanduskojaga 10.09.2015 Tallinnas.
36. Lastekaitse Liidu suvekool 11-12 septembril 2015 Pivarootsi Õppe- ja puhkekeskuses.
37. MTÜ SOS Lasteküla konverents „Aita last – mõtetest tegudeni“ Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskus 16. septembril 2015
38. Kolme EL programmi infopäev 17. septembril 2015 Tallinnas
39. Projekti "Tervise ilmajaam – koolitus kogukondadele" lõppkonverents 18.09.15 Tallinnas
40. SLÜ ja FNUF koostöö koosolek Stockholis, Rootsis 18-21.09.2015
41. Jõhvi Ettevõtluspäev 23.09.2016 Jõhvi Kontserdimajas
42. Narva kultuurifoorum nr. 1 “Üheskoos” 25.09.2015 Geneva Keskus, Narvas
43. Oktoobrikuus 2015 liitus SLÜ Arengukoostöö Ümarlauaga, et ühiselt koos panustada arengukoostöö ja maalimahariduse valdkonnas.
44. Koostöövõimekuse taotlusvooru infopäev Tallinnas 6.10.15
45. Lastekaitseseaduse teavitusseminar 07.10.2015 Jõhvi kontserdimajas
46. Haldusreformi seminar 7.10.15 kell 9.00 Jõhvis
47. FNUF ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu ühine töökosoolek Rootsi Instituuri projektitaotluse valmistamiseks Tallinnas, 12-13.10.2015
48. 17. oktoobril 2015 SLÜ on loonud ja sisse õnnistanud Ida-Virumaa Laste Abifondi.
49. Noorte arengukonverents 2015 „Maailm on meie teha“ Tallinna Ülikoolis 30. oktoobril 2015
50. Seiseministerium on korraldanud 4. novembril 2015 Narvas pagulaste temaatiline konverentsi
51. Rahvusvaheline koverents "The Baltic dialogue − 2015" 4-6. november 2015 Turku, Soome
52. IVEK korraldab venekeelne organisatsiooni arendamise koolituse 5. novembril 2015 Narvas
53. TAI konverents „Teel heaolukogukonda" toimus 10. novembril kell 12.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis
54. KÜSKi Kogemuspäev Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskus 11. novembril 2015
55. Sillamäe Lastekaitse Ühing osales 12. novembril Tallinki poolt korraldatud vastuvõtul
56. Eesti, Rootsi ja Soome ALF võrgustikud esmakordselt kohtusid 13.11.15 Tallinnas arutada koostöö võimalused ja kaasaegsed väljakutsed
Vehemere regioonil.
57. Lastekaitse Liidu konverents "Ära löö last - ka sõnadega" 20.11.2015 Tallinnas
58. Kogukonna konverents Tartu Ülikooli Narva Kolledžis 27.11.2015 Narvas.
59. Konvernts "Deinstitutsionaliseerimine Eestis. Senised kogemused ja väljakutsed edaspidiseks" Tallinnas 1. detsembril 2015
60. Soome suursaadiku Pr. Kirsti Narinenil ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Hannes Rummi lõunaseminar"Euroopa Liidu mõju meie
elule" 2. detsember 2015 Sillamäe Kultuurikeskuses
61. Koostööseminar "Üksi? Koos!" 16.12.2015 Tallinnas
62. Kohtumine Soome partneritega 28.12.205 Helsinkis
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, KOP programm, Briti Suursaatkond, Eesti Töötukassa, KULKA,
Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Komisjoni rahastus programmid DAPRHINE, Euroopa
Nõukogu, Swedish Institute, Anna Lindh Foundation ja mitmed teised.
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3. SSCW laste ja noorte abifond
Sillamäe Lastekaitse Ühingu (SSCW) tegutsev Fond on asutatud 12. oktoobril 2015. aastal Fondi eesmärgiga aidata raske olukorras
lapsi/noori, kes vajavad toetust oma annete arendamises.
Fondi ametlik avamine toimus 17. oktoobril Tallink Spa & Conference hotellis (Sadama 11, Tallinn). Esinejad märkisid, et tänu fondile saavad
nad suunata rahalist abi otse puudustkannatavatele peredele ja lastele. Algkapitaliks koguti erinevate inimeste ja ettevõtete annetusi, nende
hulgas on: Tallink Grupp AS, Reklaamikink OÜ, Rockstar OÜ, Dmitri Dmitiev riigikogust, Loone Ots (Lastekaitse Liidu president), Golikov
perekond, Valdlo perekond, Reet Reismaa, Raul Roosna, Ilona Thagazitova ja paljud teised. Kõik need inimesed ja ettevõtted on teadlikud
Ida-Virumaa laste probleemidest ja soovivad lapsi aidata. Selleks, et saavutada fondi jätkusuutlik areng on plaanis teha koostööd ka teiste
sihtasutuste, äriühingute ja üksikisikutega.
Fond töötab ka selleks, et toetada lapsi ja tugevdada nende võimet haridusprobleeme lahendada, tegeleda spordivarustuse soetamisega,
õppereiside korraldamisega, võistlustel osalemisega ja uute oskuste õppimisega. Sihtgrupp on andekad lapsed lasterikastest või ilma toitjata
jäänud või üksikvanemaga peredest vanuses alla 19. aasta. Sillamäe Lastekaitse Ühingu Fondi stipendiumi taotlejalt eeldatakse
märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendiumi peamiseks
eesmärgiks on toetada last ja noort ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks.
Stipendium on personaalne ning see on ette nähtud:
- osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel;
- huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks ja õpevahendite soetamiseks.
- igakuiseks isemajandamiseks
Stipendiumi taotlusi hakatakse vastu võtma alatest 2016 a. igal aastal 1. jaanuarist kuni 1. märtsini ja 1. juulist kuni 1. september MTÜ
Sillamäe Lastekaitse Ühingu taotluse ankeedil. Taotluse ankeedile lisatakse trükitud taotluse põhjendus, vähemalt ühe soovitaja põhjendus ja
tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist. Stipendiume jagatakse kaks korda aastas, märtsi- ja septembrikuus fondi komisjoni
otsusega. Rohkem saab leida: www.foundation.sscw.ee
4. Teavitustegevus. 2015 aastal on organisatsiooni pealehe www.sscw.ee kõrvale on arendatud endiselt ka teisi projektispetsiifilisi lehekülgi.
Jätkuvalt teavitab SLÜ oma venekeelse lugejad mis toimub Eesti kodanikuühiskonnas. Individuaalsete projektide raames on koostatud trükiseid
ja materjalid.
Kogu nimekiri 2015 aasta väljunditest on järgnev:
Infovoldikud ja trükised
Kogumik "Töökasvatus ja laste tulevik "
Projekti "Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi" infovoldik (eesti ja vene keeles)
Raamat "Tolerantne ja teadlik noor" eesti ja vene keeles
Ja muu trükised.
Veebilehed (ja kaasnevad interaktiivsed lahendused)
Foorumite veebileht koos kõikidega foorumi puudutavad materjalidega http://foorum.sscw.ee/
Ida-Virumaa kodanikuühiskonna võrgustik www.ivkv.ee
Laste ja Noorte abifondi veebileht www.foundation.sscw.ee
Tunnustus üritused
Traditsiooniline tunnustus üritus "Laste Sõber 2014" 6. juunil 2015.
Traditsiooniline tunnustus üritus "Ida-Virumaa Aasta 2015 vabaühendus", "Noorsädemeke" koostöös Ida-Virumaa Maavalitsusega ja
Ida-Virumaa Ettevõtluskeskusega. 24. novembril 2015.
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 II
Ida-Virumaa Noorfoorumi korraldamine.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Lisa nr

Raha

7 597

505

2

Nõuded ja ettemaksed

2 075

1 532

Varud

4 454

4 477

14 126

6 514

Nõuded ja ettemaksed

1 502

2 500

Materiaalne põhivara

1 400

2 145

Kokku põhivara

2 902

4 645

17 028

11 159

Võlad ja ettemaksed

1 561

2 784

Kokku lühiajalised kohustused

1 561

2 784

1 561

2 784

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

8 375

9 175

Aruandeaasta tulem

7 092

-800

15 467

8 375

17 028

11 159

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

340

210

3

19 993

29 353

4

Tulu ettevõtlusest

7 560

6 261

Muud tulud

2 116

4 586

30 009

40 410

-15 911

-27 875

-150

0

Mitmesugused tegevuskulud

-2 876

-4 007

Tööjõukulud

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

-2 249

-2 944

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-998

-4 000

Muud kulud

-710

-2 362

-22 894

-41 188

7 115

-778

0

1

-23

-23

7 092

-800

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

5
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

Lisa nr

340

210

3

19 993

29 353

4

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

7 560

6 261

Muud põhitegevuse tulude laekumised

2 116

4 586

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks

-150

0

-20 518

-38 244

-2 249

-2 944

0

1

7 092

-777

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused

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

7 092

-777

505

1 282

Raha ja raha ekvivalentide muutus

7 092

-777

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7 597

505

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

9 175

9 175

-800

-800

31.12.2014

8 375

8 375

Aruandeaasta tulem

7 092

7 092

15 467

15 467

Aruandeaasta tulem

31.12.2015
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Raamatupidamise aastaaruanne 2015. 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 2014a. 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.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

7 597

505

2015

2014

340

210

340

210

2015

2014

Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

19 993

29 353

4

Kokku annetused ja toetused

19 993

29 353

1 711

17 586

0

550

13 080

3 245

5 202

5 429

0

2 543

2015

2014

19 993

29 353

2015

2014

1 182

1 730

741

726

45

44

281

444

2 249

2 944

1

1

Kokku raha

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

sh eraldis riigieelarvest
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest
Erinevad fondid (kohalikud ja rahvusvahelised)
Eraisikud ja äriettevõtted
Mittetulundusühing

Rahalised ja mitterahalised annetused

Kokku annetused ja toetused

Lisa nr

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Pensionikulu
Tulumaks
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2015

31.12.2014

147

135
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