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TEGEVUSARUANNE

Tegevusealused,liikmeskond ja juhtimine
Organisatsioonieesmiirgiks laste ja noode inimeste kaasamineja vdimendamine, laste- ja
noorsooalasetegevusearendamine,osaleminelaste ja noorsootcidpoliitikaviiljatcititamisesja
rakendamises
ning Uhingu liikmete tihistehuvide eestseismine.
ja tegutsetakseavalikeshuvides.
MTU PeaceChild Eesti tegevuspdhinebkodanikualgatusel
MTU Peace Child Eesti on Suurbritannia orsanisatsiooniPeace Child Internationali Eesti
esindus.
MTU PEACE CHILD EESTI tegevuseiildpdhimdtted
.
.
.
.

vii2irtustabiga lastja noort
tegutsebavalikeshuvides
toetaboma tegevuseganoorteja lasteosalustja kaasamist
on avatuduuteleideedele

MTU PEACE CHILD EESTI tegevusep6hisuunad
Organisatsioon
Liikmete v6imestamineeestkosteja praktilisetegevuseteostamisekskohalikul tasandil,
koostcios.
kohalikestvajadustestliihtuvaltj a kohaliku omavalitsusega
Veldkond
MTU PeaceChild Eestijiilgib lasteja noorsootci<j
valdkonnastoimuvat. Juhib tihelepanulapse
parandamiseks.
Pakubvrilja ja viib ellu uusi
6igusterikkumistele,teeb ettepanekuidolukorra
algatusilaste,noorteja peredetoetamiseks.
Uhiskond
ja hoiakutekuiundamine
Lapseja noore6igustestteavitamineja iihiskonnavtiiirtushinnangute
lapseja nooredigusteja kaasatuseparemakstagamiseks.
Strateegilisedeesmf,rgidja pdhitegevusedon
vajalikud
MTU PeaceChild Eesti strateegilisedeesmiirgidia nendesaavutamiseks
pdhitegevused
on jiirgmised:
1. liitumine PeaceChild Internationali projektide ja programmidega
a. iihiste seisukohtade
viiljakujundamineorganisatsioonisiseseltaruteludeja tdhustatud
infoliikumise kaudu;
b. toimiva siisteemiloomine info kogumiseksja analiiiisimisekslasteolukomast.
2. Noorsootiiiija lastening noorte kaasamine
a. spetsialistidekoolitus;
b. avalikkuselesuunatudselgitustcici;
c. teabematerjalide j a erialakirj anduseviilj aandmine.
ja lastening noorte
e. toimiva mehhanismiloomine lasteja noortearvamuseviiljaselgitamiseks
kaasamiseks
oma tegevusekavandamisse;
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f. uute algatusteja ideedepakkuminening elluviimine, mis aitavadkaasavanemliku
edendaminelaste-ja noorteorganisatsioonidega.
t6hustamiselekoost<i<i
kasvatuspraktika

3. sidemeteja koostiiii arendamine teiste lasteja noortegaseotudorganisatsioonidega
Eestisja viilismaal
ga;
a. koostdtiv6rgustikuloomineja tugevdaminelaste-ja noorteorganisatsioonide
ja
projektidega;
algatuste
PeaceChild Internationali
b. liitumine koosto<ipartneri
5. organisatsioonipideva arengu tagamine
a. liikmetejdustamine/noorsootookandepinnalaiendamine- piirkondadesliikmete kaasamine,
koolitamine;
b. koostocit6hustaminesiseriiklikulja rahvusvaheliseltasandilpartneritega,kelle kohustusjaivdi
huvi on panustadalapse-ja noortesdbralikumai.ihiskonnakujundamisse(koostcidomavalitsuste
Liitis, Soomes,Rootsis.
liitudega,MTU- dega,avaliku sektoriga,partnerorganisatsioonidega
OsalemineEU koostoov6rgustikes);
tagamine
c. pidevamitmetasandilise(tocitajad,ndukogu,liikmeskond)arendustegevuse
p6hiviiiirtustesdnastamine,Organisatsioonitegevusemdju hindamisestisteemi
(Organisatsiooni
imago
viilja tootamine,suhtekorraldusstrateegia,
viiljatootamine,tocitajatemotivatsioonisiisteemi
kujundus).
MTU PeaceChild Eesti liikmeskondakuulub 50 fliiisilist isikut.
tegevuses(strateegilinejuhtimine,
juhtimine ja arendustoimib kolmetasandilises
Organisatsiooni
igaptievaneorganisatsioonitooja tegevustejuhtimine ning rakenduslik tci6, mis on seotud
projektidespi.istitatudeesmiirkidesaavutamisega).
Uhingu tegevustplaneeriv,juhtimist korraldav ja jiirelvalvet teostav organ on vanematekogu.
Viieliikmelise vanematekogu kolm liiget valitakse Liidu iildkogu poolt iiks aasta piirast
presidendivalimist salajaselhiiiiletuselkolmeks aastaks.
MTU PeaceChild Eesti tegevjuhikson Vassili Golikov, biirootootajatekoosseisusTaisi Valdlo,
Olga Sapr6kina,Aleksandra Jarova,Marko Savelli. Valdkonna-ja projektijuhid ning tootajad
projektidejuures olid Timo Uustal, Kristjan Puusild,Niina Golikova, Natalja Baraevaja Natalja
Zaitseva.
Tridtasudeiildsumma 2009. aastal moodustaskoos sotsiaalmaksuja todtuskindlustusmaksega
7890 krooni (eelmisel aastal 0 krooni). Toovdtulepingutealusel on arvestatud78i90 krooni
(eelmiselaastal0 krooni).
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TEGEVUSARUANNE 2OO9
MTU PeaceChild Eesti (PCE) tegevusoli 2009 aastaljaotatudkolme erinevavaldkonnavahel.
j a organisatsiooniarendamine.
I . Juhtimine,igap2ievatrio
2. Liitumine PeaceChild Internationaliprogrammideja projektidega
3. Noorsoot6<)

l. JUHTIMINE, IGAPAEVATOO .la ORGANISATSIOONI ARENDAMINE
Valdkonnaeesmiirgikson MTU PeaceChild Eesti tegevusetdhustamine,juhtimise efektiivsuse
parandamineja nende eesm?irkidenimel erinevatel koolitustel osaleminening kohalikul ja
rahvusvaheli
sel tasandilkoostociarendamine.
Tegevused:
1. MTU PeaceChild Eestijuhatusekoosolekudon toimunud Tallinnaskaks korda kuus.
2. MTU PeaceChild Eesti I Uldkoosolektoimus 18 detsemberTallinnaspeakontorisVdru tn 1646. Edasiselthakkavadiildkoosolekudtoimuma aprilli keskpaigas.
3. PCE osalesjiirgnevatelkoolitustelja konverentsidel:
IntegratsioonEestitihiskonnas2000-2007"25.03.2009jrirelhindamisekohtumine
Konverents,,Arieetikaga
korruptsioonivastu". 24.04.2009,
17.04.2009
KodanikuiihiskonnaSihtkapitaliaastakonverents
ArenduskoosolekSillamiielI 3.05.09
EuroopaNoored Infopiiev 13.04,Dzingel hotell, Tallinn (projekti toetusja kirjutamine )
Lastekaitse
liidu koolitus..K6neisikute
II koolitus"Pivarootsi15-16.05.2009
4. PCE on arendanudrahvusvahelistkoostoddjiirgnevatetegevustekaudu:
Arenduskoosolekud
PeaceChild IntemationaligaLondonis- maisja septembris2009.
ja videostuudioAspireStudiogaMoskvas-miifisis,
Kokkusaamisedkohalike organisatsioonidega
mais,juuni, juulis, oktoobrisja novembris.
2.LIITUMINE PEACE CHILD INTERNATIONALI
PROJEKTIDEGA

PROGRAMMIDE JA

Peace Child
MTU Peace Child Eesti on Uhendkuningriikide noorsootciciorganisatsiooni
Internationali(PCf ametlik esindusEestis.Sellesttulenevalton PCE tegevusetihekseesmtirgiks
liitumine PCI poolt juhitavateprogrammideja projektidega.
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Tegevused:
1. PeaceChild Alpha Omega 2009-2010on EuroopaKomisjoni programmist,,Kultuur 2007 2013) toetuse saanud Eesti, Ttirgi ja Suurbritannia vaheline kultuurikoostcid projekt. Projekti
eesmiirgikson algatadapdlvkondadeja kultuuride vahelist dialoogi kogukondadesi.ileEuroopa
ning arendadarahvusvahelistnoorsootddja kultuurialast koostood. On iihiskondlikeshuvides
PeaceChild
loodud projekt, mille algidee loojad on Uhendkuningriikidenoorsooorganisatsioon
ja
Intemational.Neid paeluseelkdigeidee religioonistkui i.ihendajast mitte eraldajast,aga sellest
kasvasviilja kultuurikoostoosuurprojekt,mis toob nooredja vanadkokku, et tihiselt arutadaelu
suurtekiisimustei.ile.Projekti on kaasatudkolm riiki: Uhendkuningriigid,Eestija Ttirgi. PCAO
ja
jaoks valmib uus teos, aga ta toetub PeaceChildile, muusikalile Kiilma Sdja ldpuaegades,
Alpha Omegale, oratooriumile, mille jOuline muusika sai esmaettekande Euroopa
RahukohtumiselCoventrvkatedraalisaastal1980.Teosehelilooiakson David Gordon.
Projekti pdhitegevusedtoimuvad 2010 aastal, kuid 2009 aasta tegevus h6lmas projekti
loovmeeskonnakokkupanekut, koostciopartneriteotsimist, meediakajastusealustamist ning
muud eeltood.
13.03.2009ProjektittldkohtumineTallinnas
27,03.2009 Projekti tutvustusiiritus Estonia Teatri Talveaias. Rahvusvahelisel teatriptieval
Estonia Talveaias peetud konverentsil osalesid Peace Child Internationali president David
Woollcombe,helilooja David Gordonja muusik Richard Sharpey,lavastajaNeemeKuningasja
Tiirgi suursaadikEestisSule Soysalning teisedkutsutudkiilalised erinevatestministeeriumitest,
mittetulundusiihingutestja muj alt.
2. Soolisevdimestamiseprojekt. PeacechildInternationalikoostoosviilja t<idtatudja Euroopa
Komisjoni poolt toetatud ,,Soolise v6imestamise projekti" eesmZirgiksoli suurendada
kultuuridevahelistkoostood soolise vdrddiguslikkusealal, et tugevdada naise aktiivset rolli
soorollidemuutuste
i.ihiskonnas,agaka harida mehi olema vastuvdtlikumadja aktsepteerivamad
suhtesja naistesuhtes,kes soovivadrealiseeridatiiielikult oma potentsiaali.Projekt lOppfaasiks
oli kiisiraamatu avaldamine, mida on v6imalik kasutada 6ppevahendinapartnerriikidesja
kasuliku vahendina teemaga tegelevatele mittetulundusi.ihinguteleja valitsusviilistele
institutsioonidele.Kiisiraamattriikiti Suurbritanniasia 50 tiikki on jOudnudEestisse.
Eestisviidi projekti raameslabi 10 koolitust, mille raameskogutud materjal kaasatikiisirtiiimatu
avaldamisse.
2009. PeaceChild Internationalipoolt
3. Advocacy projekt, mis viidi liibi september-detsember
loodud projekti eesmiirgikson edendadamitteformaalseteeskostealast dppimist noorte seas,et
neist saaksid edukad aktivistid, kes suudavadmobiliseerida noorte kogukonnad oma riigis
tuleviku probleemidelahendamiseks.Nende probleemideseasvdivad olla nii kliimamuutused,
viihematevdimalusteganoored kui noorsoopoliitikaja teised.20 esialgsettreenitudnoorteliidrit
10 osav6tjaga,mis viib projektist
viivad oma koduriikides liibi sarnasedeeskosteprogrammid,
osavddatekoguarvu200ni.
20 aktiivset noort i.ile Euroopa osalesid treeningprogrammisLondonis ja Briisselis, mis
keskendusnoorte avaliku esinemiseja eestkostetehnikate arendamisele,ning hdlmab muu
Brtisselis,mis toimus
hulgasEL institutsioonideja poliitika kujundamisealasttreeningsessiooni
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5ndal oktoobril. Berliini treeningsessioonil osalesid ka Euroopa Komisjoni ia UnO
InimasundusteProgrammi esindajad.
11.09.2009KokkusaamineTallinna kohalike organisatsioonidega.
21.09.2009.KokkusaamineIda-Virumaakohalike organisatsioonidega.
28.09.2009- 14. I 0 London- Briissel-London-Helsingi.
2009.
Kohaliku kampaanialiibiviimine lasteombudsmaniteemalseptember-detsember
ja
101lasttoompeale(Tallinnas20.11.2009 Sillamiiel18.11.2009)

3. NOORSOOToO
projektidekirjutamineja liibiviimine ning
Valdkonnaiildine eesmtirkon noorsootooalaste
arendamine.
kompetentsuste
noorsootci<ialaste
organisatsiooni
Tegevused:
1. Projekt ,,Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik." Sillamiie LastekaitseUhingu poolt loodud projekt,
mille eesmiirgiksoli seatudtdsta liikmete (sihtgruppide)teadlikkust,informeeritustlaste 6igusi
ja heaolupuudutavateki.isimustesuhtes,tutvustadaaktiivsekskodanikuksolemiseeeliseidning
edendadamotivatsiooni lastekaitseliikumise arendamiseksja tihingu tegevusesosalemiseks.
Tdstatadakitsaskohad,mis takistavad lapseja noore arengut ning kasvukeskkondakohalikul
Virumaa
tasandil. Selle lisaks keskendutakse mentorlussuhete kiiivitamisele Ida
vahel. Viidi lAbi mitmeid erinevaidtegevusi,PeaceChild Eesti toimis neist
lastekaitsei.ihenduste
j
kaaskonaldajana iirgnevais:
LaagerToilas.
Konverents,,MidatahabIda-VirumaaLaps?" Jdhvis20.04.2009'
Projekti rahastasKodanikutihiskonna Sihtkapital.
2. Projekt,,NooredAktiivsed Kodanikud Tegutsevad,"mis kestisaprillist 2009 kuni detsembrini
2009. Projekti eesmbrk oli tuua kokku erineva taustagaerinevastrahvusestnoori, et iihiselt
kiisitleda noore inimese rolli tihiskonnasja edendadasallivust ja kultuuridevahelistdialoogi.
Tutvustada noortele nende vdimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses
ning dpetadaja julgustada noori oma ideid tiiiustamaja ellu viima. Projekti
kaasartilikimises
raamesviidi labi mitmeid erinevaidtihistegevusi,nii informatiivseidkui ka kultuurilisi. Projekti
kultuurifestivalIdapohitegevustehulka kuulusid koolitused,noortelaagerRemnikus,3-pZievane
Virumaalj a rahvusvahelinekonverentsviimasesuuriiritusena.
Rahu
Ida-VirumaaKultuurifestival 2l .09.2009ja26-27.09.2009- FestivalalgasRahvusvahelise
liihikesed
korraldati
mille
raames
koolides,
lda-Virumaa
Piievatlihistamisega2lsel septembril
tutvustavadrahuseminarid,et edendadanoorte seasdiskussioonirahu ja rahu mdistega seotu
i.imber.Festivali p6hiprogramm 26 ja 27 septemberh6lmas Noortemarssi Narva tiinavatel
keskpiieval,mis kandis rahu ja iihtekuuluvustundesdnumit ja kust vdtsid osa ligi 200 noort.
Sellelejiirgnes mittetulundustihinguteInfolaat, kus osaleska LastekaitseLiit oma programmiga
,,Mul on 6igus!" Paeva ja kogu festivali k6rghetkeksoli Rugodivi Kultuurimajas toimunud
kontsert, koos 12 erineva rahvuskultuuriseltsija noorte tantsu- ja lauluseltsi Kohtla-Jiirvelt,
Narvast,Jdhvistja Sillamtielt.Festivaliprogrammviidi labi kaheskeeles,nii eestikui vene.
RahvusvahelineKonverents "Noorle OsaluseV6imalusedja Valjakutsed" 2I ja 22 november
2009 Tallinna Ulikoolis, Eestis.- Konverentsieesmiirgikson tuua kokku kohalikud noorteliidrid
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esindajad,ning akadeemilisesektori
ja nii rahvusvahelistekui kohalike valitsusinstitutsioonide
esindajad,et iihiselt kiisitledanoore inimeserolli tihiskonnasja kuidas edendadanoorte osalust
erinevateli.ihiskonnatasanditel.Konverentsikaks piieva keskendusidpoliitilisele ja sotsiaalsele
osalusele.Programm jagunes kolme paneeldiskussioonivahel. K6nelejate seas olid Eesti
NoorsootocjKeskusejuhataja Edgar Schliimmer, Tallinna Spordi- ja NoorsooametistllonaEvelyn Rannala, Euroopa Noortei.ihenduste Liidu esindaja Robert Lang, Suurbritannia
Peace Child Internationali presidentDavid Woolcombe, Exeteri Ulikooli
suurorganisatsiooni
professorTahir Abbas, PhD, ning esindajadEuroopaNoored Eesti Btiroost, LastekaitseLiidu
Noortekogustja mujalt
Projekti rahastasidIntegratsiooniSihtasutus,EuroopaKolmandateRiikide Kodanike
IntegreerimiseFond ning Haridus-ja Teadusministeerium.
in Europe"-viidi llbi Toilas 15.07.2009-2I.07.2009, Eesti,
3. Noortevahetusprojekt,,Deep2
vaheliseskoostoos.Osalejadolid vanuses15Taani, Portugalija Poola noorteorganisatsioonide
35 aastatjanendeseasoli nii dpilasi kui dpetajaidkui noorsootoogategelejaid,ning osalejatearv
oli jagatud v6rdselt erinevateosalejariikidevahel. Noorteleja noortegategelejatelev6imaldati
v6imalustja tihedat koost6odiihiskondlikult olulistel
hea suveilmagaaktiivset vabaajaveetmise
teemadel. Osalejad saabusidkdigepealt Tallinna ja neile korraldati linnaekskursioon,ning
seejiirelsdideti tiheskoosbussigaToilasse.Osalejaidoli kokku 37 ning noortevahetusprogramm
viid liibi Toila SpaHotellis, mis asubToila Oru pargi kdrval.
Programmipeateemaoli sotsiaalsekaasatuseedendamineliibi hariduse.Igale kuuestpiievastoli
kui
ette niihtud oma programm, mis sisaldaserinevaid grupitoometoodikaidnii segagruppides
rahvusgruppides,viidi labi t<iotoad,korraldati hariduslikke diskussioonening esitleti teooriat,
agaka leiti aegaaktiivsele ajaveetmiselenagu orienteerumineToila pargis. Projekti viidi labi
EuroopaUhenduseprogrammi EuroopaNoored toetuseabil.
4. EuroopaNoortekongressIzolas, Sloveenias.25ndastjuulist 1se augustini toimus Sloveenia
linnas Izolas jiirjekorras kolmas Euroopa Noortekongress. Uritus kuulub Suurbritannia
kus iga
organisatsiooniPeaceChild Intemationalipoolt juhitavasseNoortekongressideseeriasse,
aasta viiakse l?ibi vahelduvalt Euroopa v6i Maailma Noortekongresserinevatesmaailma
riikides, eelnevaidkongresseon liibi viidud nii Kanadas,Sotimaal,Austriasja mujal ning aastal
2010 toimub Maailma NoortekongressTiirgis, Istanbulis. Sloveenia Kongressil osales 62
NOEXCUSE
delegaati38st riigist. Kongressipeakorraldajaoli Sloveenianoofteorganisatsioon
Sloveniaja kongressi motoks oli Challenge, Suggest,Act (esita viiljakutse, paku lahendusi,
tegutse) ning peateemanakiisitleti vtihekindlustatudnoorte probleeme. Osalejadjagati viide
tririgruppi viie olulise probleemi vahel, mille hulka kuulusid liikumisv6ime, tervis,
mitteformaalneharidus, poliitiline ja iihiskondlik kaasatusning todtus. Ttiogruppidetegevuse
peaeesmiirgiksoli tihtse dokumendi, mille nimeks sai niidala l6pus Izola Deklaratsioon,viilja
trjritamine. Deklaratsioonis toodi vZilja osalejate pakutud lahendused probleemidele ning
dokumentiesitleti 3l seljuulil SloveeniaParlamendihoones.
5. Maroccostoimunud Leagueof Arab StatesYouth Forum Assilah-2009and the 2nd EuroArab meeting.Kiisitleti jiirgnevaid teemasid:migratsioonija integratsioonikiisimused,LAG
riikide koostcicikoos ELga, hariduseja kultuuri koostorj.
Kultuur ja Suhtlemine" november 2009-september2010. Projekti
6. Projekt ,,Regeneratsioon:
eesmtirgikson haarataerineva taustagaerinevastrahvusestnoori selleks, et labi multikultuurilise
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ja edendadasallivust
tirituste seeria,mis h6lmab kontserteja debatte,tutr.ustadaerinevaidkultuure
uhiskonda' Sedanii
ning teineteisem6istmistja avatumat suhtumistEestissekui multikultuursesse
ja kultuurideiileste teemade
liibi kultuuridevahelist kokkupuudete suurendamisekui ka rahr,uslasub vastutus kultuuri
kiisitlemise. Edendadaka ideed, et noortel, kui aktiivsel iihiskonnajdul,
juures. Teadvustadaerinevaid Eesti iihiskonnasolemasolevaidkultuuride vahelisi
taastootmise
julgustadanoori endid otsimaneile
probleemeja pakkudaneile viilja vdimalikke lahendusining
et nendes6naja
lahendusining tundma,et neile lahendusteotsimineon oluline, ning ka tundma,
rahvusvahelise
arvamus on tiihtis ning seda voetakse kuulda. Projekti viiakse l?ibi stinkroonis
suurprojektiPeaceChild Alpha Omega'ga.
antudajavahemikujooksul on jiirgnevad:
Pdhitegevused
4 muusikalistkontserttiritustEesti erinevatesmaakondades.
4 debattikohalikeskoolidesja noorteorganisatsioonides
1 suur0ritusAlpha OmegalavastusTallinnas'
1 suvekool.
Riikide Kodanike
Projekti konaldab MTU PeaceChild Eestija rahastavadEuroopaKolmandate
Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ia
Integreerimise Fond, Integratsiooni i;
Kultuurimini steerium.
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Maksuv6lad

0

Saadudettemaksed

0

Liihiajalised kohustused kokku

0

KOHUSTUSED KOKKU

0

NETOVARA
Eelmisteperioodideakumuleeritudtulem

0

Aruandeaastatulem

19691

NETOVARA KOKKU

1969r

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

1969r
10

aruanne
2009.a. Majandusaasta

MTU PEACECHILD EESTI
TULUDE JA KULUDE ARUANNE
(kroonides)
POHITEGEVUSETULUD

Lisanr

2009

Sihtotstarbelised
annetused
ia toetused

4s838

Teenused

64700
100

Liikmemaksud

110638

Pdhitegevuse
tulud kokku

POHITEGEVUSE KULUD

Lisa nr

Sihtotstarbeliselt
finantseeritudproj ektide
otsesedkulud

45704

Mitmesugused
tegevuskulud

35367
0

Tooj6u kulud
palgakulu

3275

sotsiaalmaksud

4615

Pdhivarakulum

2000

Pdhitegevusekulud kokku

90961

POHITEGEVUSETULEM

19677

Finantstuludja -kulud
Intressitulud

t4

Intressikulud

0

Kokku finantstulud ja -kulud
ARUANDEAASTA TULEM

l4

1969r

1.1,

aruanne
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2009

Lisa
Rahavood tegevusest

t9677

0

0
0

0
0

+19677

0

RAHAVOOD KOKKU

+19691

0

Raha ia raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ia raha ekvivalentidemuutus
Kursimuutused
Raha ja raha ekvivalendidperioodi l6pus

0
+19691
0

0
0
0

+ 19691

0

Tegevustulem
Korrigeerimised
Amortisatsioon
Tegevusegaseotudndueteia ettemaksetemuutus
Tegevusegaseotudkohustusteia ettemaksetemuutus
Kokku rahavood tegevusest

4

Rahavood investeerimistegevusest
Kokku rahavood investeerimistegevusest

2

RAHAVOOGUDEARUANNE (otsemeetod)
(kroonides)
Lisa

2009

2008

19677

0

Rahavood tegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised
Amortisatsioon
Tegevusegaseotudndueteja ettemaksete
muutus

0

Tegevusegaseotudkohustusteja
ettemaksetemuutus
Kokku rahavood tegevusest

+19677

Rahavood investeerimistegevusest
Saadudintressid

+14

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

+14

0

12
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)
Eelmisteperioodide
tulem
akumuleeritud

Netovara
Kokku

Saldo

3r.12.2008
Aruandeperioodi
tulem
Saldo
31.12.2009
Aruandeperioodi
tulem

0

19691

19691

13
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Finantsaruannetelisad

Lisa l.Raamatupidamise aastaaruande koostamiselrakendatud arvestusp6him6tted

2009. aastakohta on koostatudkoosk6lasEestihea
Konsolideeritudraamatupidamiseaastaaruanne
tunnustatudarvestus-ja
tuginebrahvusvaheliselt
Eestihea raamatupidamistava
raamatupidamistavaga.
seadusesning mida tiiienaruandlusep6himdtetele,mille pOhindudedon kehtestatudraamatupidamise
koostamiselon kasutatudjiitkuvalt varem
Toimkonnajuhendid. Aastaaruande
davadRaamatupidamise
andmedon olulisesosasv6rreldavad
Aruandesesitatudaruandeaasta
kasutatudarvestusp6himdtteid.
andmetega.Aastaaruanneon koostatudEestikroonides.
2008.a.majandusaasta

Muud n6uded
mis on iildjuhul vdrdne nendenominaal-viiiirtusega
K6iki muid noudeidkajastataksekorrigeeritudsoetusmaksumuses,

Raha ja raha ekvivalendid
Rahaning raha ekvivalentidenakajastatakseraha kassasja pangas,n6udmisenihoiuseidja liihiajalisi pangadeposiite.
Rahavoogudearuandeskajastatakserahavoogusidtegevusestkaudselmeetodil.
otsemeetodil.
ja finantseerimistegevusest
tulenevaidrahavoogusidkajastatakse
Investeerimis-

Varud
VarudearvestamiselkasutatakseFIFO meetodit.Varud hinnatakseliihtuvalt sellest,mis on madalam,
vOi netorealiseerimismaksumus.
kasnendesoetusmaksumus
MateriaalnepOhivara
Grupis loetaksemateriaalsekspohivaraksmateriaalsetvara kasulikuelueagaiile iihe aastaja maksumis koosneb
musegaalates5 000 kroonist. Materiaalnep6hivarav6etaksearvelesoetusmaksumuses,
seotudkulutustest,mis on vajamaksudestja otseseltsoetamisega
ostuhinnast,mittetagastatavatest
ja -asukohta.Kulutused,mis taastavadobjekti algsetseisundit
likud vara viimisekstema t66seisundisse
materiaalsetp6hivarasellejtitik(remont,hooldus)on kajastatudperioodikuludes.Bilansiskajastatakse
on maha arvatudakumuleeritudkulum javara viiZirtuselangusest
maksumuses,
st soetusmaksumusest

1.4
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aruanne

tulenevadallahindlused.Materiaalsep0hivaraamortiseerimiselkasutatakselineaarsetmeetodit.Amortisatsiooninormmiiiiratakseigale pOhivaraobjektile eraldi vastavaltsellekasulikuleelueale.
Amortisatsioonimiiiirade
vahemikudaastason p6hivaragruppidelejtirgmised:
Hoonedja rajatised

6-t5%

Masinadja seadmed

20-30%

Muu materiaalnep6hivara

30%

Maad ei amoniseerita.
Rahavoogudearuanne
Rahavoogudearuanneon koostatudotsemeetodil.P6hi-, investeerimis-ja finantseerimistegevusest
tulenevadrahavoodon
kajastatudotsemeetodilning aruandeperioodibrutolaekumisteja -viiljamaksetena.Rahanaon aruandeskajastatudkassas
olevatsularahanins arvelduskontodei iiiike.

Bilansipiievajiirgsedsiindm used

Raamatupidamiseaastaaruandeskajastuvad olulised vara ja kohustustehindamist m6jutanud asjaolud, mis ilmnesid
bilansikuupiievaja aruande koostamise piieva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodilvdi varasematel
perioodideltoimunudtehingutega.

Lisa 2

Raha ja pangakontod

31.12.2009

3 L 12.2008

Sularaha

133

0

Pangakontod

I7558

0

Kokku

t7691

0

Lisa 3. MaksunOudedja - kohustused

3r.12.2009
Maksuliik

Kohustus

Sotsiaalmaks
Isikutulumaks
Kogumispension
Ttitituskindlustusmaks
Kokku

L5

aruanne
2009.a. Majandusaasta

MTU PEACECHILD EESTI

Lisa 4.Materiaalne P6hivara

Masinad ja seadmed

Muu vara

Kokku

Soetusmaksumus
Aruandeperioodi
amortisatsioonikulu
N imekirj ast kustutatu kulum
Akumuleeritudkulum seisuga
31.12.2009

2000

2000

Jiiiikviilrtus

2000

2000

Jiiiikviiiirtus seisuga
31.t2.2009

2000

2000

t6
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PEACE CHILD EESTI AUDIITORI JARELDUSOTSUS
MAJANDUSTEGEVUSEKOHTA 2OO9

peaceChild Eesti audiitor Timo Uustal on tutvunud PeaceChild Eesti 2009 aastategevus-ja
finantsaruandega,raamatupidamisealgdokumentidega,ning kuulanud iira tegevjuhi VASSILI
GOLKOVI ja raamatupidajaTaisi Valdlo kommentaarid,miirgivad:
peace Child Eestis 2009 aastalrealiseeris7 erinevatekohaliku ja viilisriikide fondide ja ning
teisteinstitutsioonidepoolt fi nantseeritudprojekte.
peace Child Eesti raamatupidamine on korraldatud vastavalt Eesti seadustele'
Raamatupidamislikarvestus toimub nii projektide ja tegevuste l6ikes. Kulutusi projektide
realiseerimiseltehakseainult finantseerijagakooskdlastatudeelarvepiires. Projektideldppemisel
esitatakse finantseerijatele nii sisulised kui ka finantsaruanded koos koopiatega
Finantseerijateltpretensioonelaekunudei ole.
kuludokumentidest.
2010 aastal1. jaanuari seisugaPeaceChild Eesti kassasja pangakontodelraha viiiirtuses17691
EEK 2010 aastal jiitkuvate projektide ja organisatsiooni tegevuste algavate projektide
realiseerimiseks.
Peace Child Eesti oli p6hivara seisuga 31.12.2009 vriiirtuses 2000 krooni, mis oli
raamatupidamiseskaj astatud.
PeaceChild Eesti2009 aastaltulud olid viiiirtuses110638ja kulud 90961krooni.
PeaceChild Eesti audiitor otsustab:
NoustudapeaceChild Eesti juhataja ning raamatupidajapoolt koostatudja esitatud2009 aasta
ga.
majandusaastaaruande

Auditeeris:

il . {' . \ /- r ' 1 , '-1..'.
\ ' L

' l

I

't

Timo Uustal

26. mai2010.
Tallinn
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Peace Child Eesti majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandestja namatupidamise
Kiiesolevagakinnitame 2009. aastamajandusaastaaruandesesitatudandmete
aastaaruandest.
6issust:

' '/'

I

PeaceChild Eestijuh4taja:
-\'
-,
)--f'-y*
vassilicoriko/ i
l

-'

il:" ,,/'.1!=..........20r0.a.

.

-

\,

Allkiri

Audiitor:
:

t i

TimoUustal i ' it r""{, ' ?Allkiri

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta atuande, mis koosneb tegevusaruandestia
on labi vaadanudja heakskiitnud:
raamatupidamiseaastaaruandest
-","
PeaceChild Eestijuhatuse,liiklned: ,.
/
L
/' .,,\.-'"/j
VassiliGolikov

ii
q .;
/:.1.'."
.c.*:..?..:....'......2010.a.

Allkiri

TaisiValdlo
Allkiri

, ) .:i,.
NiinaGolikova

',t'

[- L.

allkiri
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