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Tegevusaruanne
Tegevuse alused, liikmeskond ja juhtimine
Organisatsiooni eesmärgiks laste ja noorte inimeste kaasamine ja võimendamine, laste- ja noorsooalase tegevuse arendamine, osalemine laste
ja noorsootööpoliitika väljatöötamises ja rakendamises ning Ühingu liikmete ühiste huvide eest seismine.
MTÜ Peace Child Eesti tegevus põhineb kodanikualgatusel ja tegutsetakse avalikes huvides.
MTÜ Peace Child Eesti on Suurbritannia organisatsiooni Peace Child Internationali Eesti esindus.
MTÜ PEACE CHILD EESTI tegevuse üldpõhimõtted
• väärtustab iga last ja noort
• tegutseb avalikes huvides
• toetab oma tegevusega noorte ja laste osalust ja kaasamist
• on avatud uutele ideedele
MTU PEACE CHILD EESTI tegevuse põhisuunad
Organisatsioon
Liikmete võimestamine eestkoste ja praktilise tegevuse teostamiseks kohalikul tasandil, kohalikest vajadustest lähtuvalt ja kohaliku
omavalitsusega koostöös.
Valdkond
MTÜ Peace Child Eesti jälgib laste ja noorsootöö 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 ja kaasatuse paremaks
tagamiseks.
Strateegilised eesmärgid ja põhitegevused on
MTÜ Peace Child Eesti strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud põhitegevused on järgmised:
1. liitumine Peace Child Internationali projektide ja programmidega
a. ühiste seisukohtade väljakujundamine organisatsiooni siseselt arutelude ja tõhustatud infoliikumise kaudu;
b. toimiva süsteemi loomine info kogumiseks ja analüüsimiseks laste olukorrast.
2. Noorsootöö ja laste ning noorte kaasamine
a. spetsialistide koolitus;
b. avalikkusele suunatud selgitustöö;
c. teabematerjalide ja erialakirjanduse väljaandmine.
a. toimiva mehhanismi loomine laste ja noorte arvamuse väljaselgitamiseks ja laste ning noorte kaasamiseks oma tegevuse kavandamisse;
b. uute algatuste ja ideede pakkumine ning elluviimine, mis aitavad kaasa vanemliku kasvatuspraktika tõhustamisele koostöö edendamine lasteja noorteorganisatsioonidega.
3. sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ja noortega seotud organisatsioonidega Eestis ja välismaal
a. koostöövõrgustiku loomine ja tugevdamine laste- ja noorteorganisatsioonidega;
b. liitumine koostööpartneri Peace Child Internationali algatuste ja projektidega;
4. organisatsiooni pideva arengu tagamine
a. liikmete jõustamine /noorsootöö kandepinna laiendamine - piirkondades liikmete kaasamine, koolitamine;
b. koostöö tõhustamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil partneritega, kelle kohustus ja/või huvi on panustada lapse- ja noortesõbralikuma
ühiskonna kujundamisse (koostöö omavalitsuste liitudega, MTÜ- dega, avaliku sektoriga, partnerorganisatsioonidega Lätis, Soomes, Rootsis.
Osalemine EU koostöövõrgustikes);
c. pideva mitmetasandilise (töötajad, nõukogu, liikmeskond) arendustegevuse tagamine (Organisatsiooni põhiväärtuste sõnastamine,
Organisatsiooni tegevuse mõju hindamise süsteemi väljatöötamine, töötajate motivatsioonisüsteemi välja töötamine, suhtekorraldusstrateegia,
imago kujundus).

MTÜ Peace Child Eesti liikmeskonda kuulub 100 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).
Ühingu tegevust planeeriv, juhtimist korraldav ja järelvalvet teostav organ on vanematekogu. Viieliikmelise vanematekogu kolm liiget valitakse
Liidu üldkogu poolt üks aasta pärast presidendi valimist salajasel hääletusel kolmeks aastaks.
MTÜ Peace Child Eesti tegevjuhiks on Vassili Golikov, bürootöötajate koosseisus Taisi Valdlo, Triin Sild, Marko Savelli. Valdkonna- ja
projektijuhid ning töötajad projektide juures olid Timo Uustal, Niina Golikova, Ekaterina Danilova. Audiitoriks oli määratletud Kristina Razinkova.
Töötasude üldsumma 2010. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 27232 krooni (eelmisel aastal 7890 krooni).
Töövõtulepingute alusel on arvestatud 27232 krooni (eelmisel aastal 7890 krooni).
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MTÜ Peace Child Eesti (PCE) tegevus oli 2010 aastal jaotatud kolme erineva valdkonna vahel.
1. Juhtimine, igapäevatöö ja organisatsiooni arendamine.
2. Liitumine Peace Child Internationali programmide ja projektidega
3. Noorsootöö
I. JUHTIMINE, IGAPÄEVATÖÖ JA ORGANISATSIOONI ARENG
Selle valdkonna eesmärk on arendada Peace Child Eesti tegevuse efektiivsust läbi koolituste ja teiste ürituste ning koostöö arendamine
kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.
Tegevused:
1. Peace Child Eesti meeskonna kohtumised on toimunud Tallinnas kaks korda kuus. Projekti meeskond on igakuuliselt kirjutanud projekte
kohalikesse ja rahvusvahelistesse taotlusprogrammidesse ja toetanud ning andnud Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt esitatud projektidele
kaaskirju partnerina ning vajadusel avaldanud toetust nende esitamisele erinevatesse taotlusprogrammidesse nagu Hasartmängu Nõukogu,
Euroopa Komisijoni Youth in Action, Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme ja teised.
2. Peace Child Eesti II Üldkoosolek toimus 13 detsember Tallinnas.
3. PCE võttis osa järgnevatest kohtumistest, koolitustest ja konverentsidest.

•

V Noorsootöö Forum „Edasi Tagasi, või hoopis Ära“ 11.03.2010

•

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aastakonverents 15.04.2010

•

Arengufondi 3 Arengufoorum „Eesti kasvuvisioon 2018: Maailmas edukas, koduselt armas" 06.05.2010

•

Lastekaitse Liidu arutelupäev 05.11.2010

•

"Hoog sisse!" Infopäev noorsootöö huvilistele ja noorsooprojektide kirjutajatele. 09.11.2010

•

Sotsiaalministeeriumi vastuvõtt 30.11.2010

•

Seminar „Kasu ja tasakaal: Sooline võrdõiguslikkus organisatsioonis“ 06.12.2010

•

Sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta lõpukonverents, 10.12.2010

•

Tallinna linnavalitsuse „Suured teod 2010“ tseremoonia 13.12.2010

•

Kultuuri Kontaktpunkti raamatu esitlus „EL projektid 2007—2010“ 17.12.2010

4. PCE on arendanud rahvusvahelist koostööd järgnevate tegevuste kaudu:
•

Arengukohtumised Peace Child Internationaliga Londonis ja Istanbul – Jaanuaris, Mai and August 2010.

•

Kohtumised kohalike organisatsioonidega ja Aspire Studioga Moskvas ja Eestis – Jaanuari - Oktoober 2010.

II. LIITUMINE PEACE CHILD INTERNATIONAL’I PROGRAMMIDE JA PROJEKTIDEGA
MTÜ Peace Child Eesti on Peace Child International’i (PCI) ametlik esindus Eestis. Sellega kaasnevalt on üks PCE tegevuse eesmärke liitumine
PCI-juhitud programmide ja projektidega.
Tegevused:
1. Peace Child Alpha Omega.
Peace Child – Alpha Omega 2008 - 2010“ on Euroopa Komisjoni programmist „Kultuur 2007-2013“ toetuse
saanud Ühendkuningriikide, Eesti ja Türgi vaheline kultuurikoostööprojekt, mille algidee loojad on Ühendkuningriikide noorsooorganisatsioon
Peace Child International ja Eestipoolne kaaskorraldaja oli Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Peace Child Eestiga. Peace Child Alpha
Omega projekt Eesti tasandil sisaldas nii hariduslikke kui kultuurilisi ettevõtmisi ja koosnes mitmest erinevast tegevusest. Kahe aasta
(2008-2010) jooksul osales projektis üle 2500 inimese. Eesmärgiks ei olnud pakkuda lahendusi, vaid soosida ja edendada kriitilist diskussiooni,
propageerida nägemust Eestist kui multikultuursest ühiskonnast ning tutvustada Eestis elavaid erinevaid kultuure ja rahvusi. Projekt toetus
kolmele kandvatele ideedele: kultuuridevaheline suhtlemine, põlvkond adevaheline suhtlemine ja religioonidevaheline suhtlemine.
Debatiseeriad ja infoseminarid Eesti koolides. Viidi läbi kokku 4 debatiüritust Tartus, Pärnus, Tallinnas ja Narvas, et anda noortele võimalus
ühiselt vahetada ideid ja leida uusi vaatenurki multikultuursuse teema ümber, mis aitavad leida innovatiivseid lahendusi ühiskonnas valitsevatele
probleemidele. Jagati põhiinformatsiooni üldteema kohta ja esitati järgnevaid küsimusi: Kas Eesti on multikultuurne riik? Mida oleks Eestis
sellises nägemises positiivset? Mis oleks Eesti sellisena nägemises negatiivset? Küsimus leidis elavat vastukaja noorte seas, eriti läbiviidud
koolide raames, ja oli lahknevaid arvamusi.
Tartu ja Pärnu debatiüritused võrreldes Narva ja Tallinna debatiüritustega toimusid eestikeelses keskkonnas. Selle eesmärgiks oli jälgida
multikultuursuse käsitluses toimuvaid erinevusi eestikeelse ja venekeelse kogukonna vahel. Kas neid üldse on? Milles nad väljenduvad?
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Märgata oli erinevusi.
Venekeelses keskkonnas toimunud debatiürituste keskpunkti tõusis vene keele ja kultuuri autonoomia küsimus ja peamised vaidluspunktid olid
autonoomia suurendamise võimalused Eestis ja sellega seotud teemad. Leiti, et Eesti ühiskonnas oleks ruumi kultuurilisele autonoomiale:
õppida oma keeles, televisioonis oma keelsed saated, tolerantne ja salliv suhtumine teiste kultuuride esindajatesse. Eestikeelne keskkond aga
keskendus pigem immigratsiooni küsimustele ja arutati selle üle, et kui meie riiki tuleb juurde suurel hulgal mustanahalisi või arengumaadest
pärit tööjõudu, mis siis saab Eesti riigist ja kultuurist. Kas see oleks positiivne muutus või tuleks selle vastu võidelda? Pooltargumendina toodi
välja näiteks Eesti rahvustunde püsivuse, mis eeldaks, et see nii kergesti ei kao ja tolerantsuse suurenemise; vastuargumendina konfliktiohu
suurenemise ja kuritegevuse suurenemise, sest need, kes siia tuleksid ei ole ti ngimata kõige haritumad ja edasipüüdlikumad inimesed. Vähe
pöörati tähelepanu hetke juba olemasolevale olukorrale.
Kontsertlavastus Peace Child Alpha Omega 1. juuni 2010, Vene Teater David Gordoni võimsal muusikal põhinev kontsertlavastus Peace Child
Alpha Omega toimus 1.06.2010 Vene Teatris Tallinnas, helilooja enda osavõtul. Kontsertlavastuse struktuuri moodustas David Gordoni
muusika, selle ümber lõid Reeda Toots ja Peeter Sauter loo, mis vaatles läbi "Eesti elulugude" erinevate inimeste lapsepõlve lugusid erinevatel
kümnenditel vahemikus 1920-2010. Projekti loovjuht oli Aarne Saluveer, osalesid Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli segakoor ja
sümfooniaorkester, ETV tütarlastekoor, Tallinna Ülikooli Kammerkoor ja Musamari lastekoor. Solistidena astusid üles Lili Kirikal, Anneliis Kits,
Anna Kutshinskaja, Taisi Pettai, Mikk Saar, Kristo Ukanis ning näitlejatena osalesid Terje Pennie, Taavi Tõnisson, Tiina Tõnis, Margus Tabor,
Teele Uustani ja Kristofer Henn Pai.
David Gordoni, kes on poeet ja filosoof, muusikalise tegevuse eesmärgiks on erinevuste ületamine. Seda nii kultuuride, religioonide kui
põlvkondadevahelises suhtlemises, ning tema laulusõnad käsitlevad samu teemasid. Eesti lavastuse Eesti loovmeeskonna poolt loodud
stsenaarium keskendus Eestis eri aegadel elanud erineva taustaga inimeste lapsepõlve lugudele. Eesmärgiga näidata, et ükskõik, mis rahvusest
me tegelikult oleme, meid kõiki ühendab Eestimaa ja Eesti saatus ja on alati ühendanud. Vahel on täiskasvanute vahel liialt barjääre, et seda
näha, kuid lapse silm näeb tõde.
Rahvusvaheline konverents: „Eesti 2050: Noorte tulevik vananevas ühiskonnas“ Järgneval päeval toimunud rahvusvahelise konverentsi
eesmärkideks oli edendada põlvkondadevahelist dialoogi läbi nii juba tunnustatud ekspertide kui noorte endi ja juhtivate noorteliidrite kaasamise
ja luua foorum konstruktiivseks aruteluks riigi arengusuundade üle ja anda noortele endile võimalus avaldada oma arvamust neid puudutavate
teemade kohta.
Konverentsi põhiteemad:
1. Noore inimese roll ühiskonnas täna ja homme
2. Erinevused kui ressurss
3. Noorsootöö – väärtus või koorem?
4. Põlvkondade vahelised suhted nüüd ja tulevikus.
5. Koostöö ja dialoog
6. Noorte tulevik – kas Eestis või välismaal?
Töö toimus kahes paneelis: ekspertide ja noorte. Es inejate hulgas olid Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi kohusetäitja Pille Vaher,
Arengufondi juhatuse esimees Ott Pärna, Lastekaitse Liidu president Katrin Saks, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusest Meie
Inimesed Lianne Ristikivi, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Agu Laius ja Ida-Virumaa Maavanem Riho Brevil. Noortepaneelis
osalesid Generation Europe’i suursaadik Timo Uustal, Eesti Puuetega Koja esindaja Getter Tiirik ja Koosvmeste juhataja Oliver Nahkur.
Väliskülalistena astusid üles Peacechild Internationali president David Woollcome, helilooja David Gordon, Peace Child Argentina esindaja
Eugenia Capalbo ja FredFoundationi juhataja Fred Matser.
Konverentsil oldi optimistlikud ja rõhutati koostöö vajalikkust ning noorte innovatsiooni efektiivse rakendamisvõimaluste otsimist. Populatsioon
vananeb ja noori ootavad ees mitmed katsumused, kuid noor inimene on oma olemuselt leidlik ja paanikaks ei ole põhjust.
Peace Child Alpha Omega õppejuhend Eesti poolse meeskonna poolt on koostatud ja esitatud juhtorganisatsioonile Peace Child Internationalile
Eestis läbi viidud projektil põhinevad õppeplaanid ja õppejuhend on koostamisel kolme riigi ko ostöös.
Projekti sponsorid ja toetajad Projekti toetasid Euroopa Komisjon, Kultuuriministeerium, Tallinna linn, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Euroopa
Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Coca-Cola Hellenic, Leibur, Aspire
Studio, Vene Teater, Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool ning Lastekaitse Liit. Meediatoetajateks on Eesti Rahvusringhääling, Delfi, Sky
Pluss, Russkoe Radio, Den za Dnjom, ja Postimees
2. E-Volution. Toetatud Euroopa Komisjoni poolt. Rahvusvahelist projekti juhib Ühendkuningriikide noorsootööorganisatsioon Peace Child
International ning osalevad partnerid üle Euroopa. Projekti raames on kokku pandud rahvusvaheline meeskond ja toimuvad töökohtumised
erinevates Euroopa riikides. Eestit esindab 23-aastane Raimo Pregel. Projekti esimene töökohtumine toimus 16.10-17.10.2010 Hollandis.
Erinevatest partnerriikidest pärit projekti E-Volution loovmeeskond, kelle hulgas oli nii kutsutuid spetsialiste kui partnerorganisatsioonide
esindajaid, kogunes Eindhovenisse, et ühiselt läbi viia arutelu ja diskussioonisessioon projekti E-Volution peaväljundina toimiva noortele
vanuses 13-25 suunatud jätkusuutliku arengu teemalise arvutimängu nimega „Sustainaville“ väljatöötamiseks. Sessioon sisaldas arvutimängu
loomise põhialuste tutvustamist ja nn brainstormingut, et ühiselt välja käia kõige sobivamaid ideid mängu loomiseks ja sihtgrupi efektiivseks
kaasamiseks. Peaeksperdina osales mänguguru Noah Falstein USAst ja projekti elluviimist toetab professionaalne arvutimängufirma. Projekt
lõppeb 2011 aasta augustis.
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Projekti eesmärgiks on luua põhjalik e-noorsootöövahend, mis käsitleks tulevikuväljakutseid, mis seisavad ees noortel eurooplastel; ning
treenida noori mõistma kuidas oma sõnumit efektiivselt edastada, et inspireerida ühtset tegevust.
Projekti tulemusena valmib E-Volution Planet Dashboard: globaalset aktiivsete noorte veebipõhine info- ja arendusressurss.
3. Road to Rio +20, Projekti eesmärk on panna ja hoida noorte sektor valitsuste vaateväljas ja lisada Rio +20 dokumenti keelelised väljendid,
mis panevad noored Jätkusuutliku Arengu Agenda südamesse ning mobiliseerida noori edendama Rio+20 teemasid:
1. Roheline Majandus;
2. Esilekerkivad probleemid;
3. Globaalse jätkusuutlikkuse valitsemine;
Väljundid:
1. Veebilehekülg noortele;
2. Globaalne ja regionaalne lobby platvorm noorte prioriteetidele Rio + 20;
3. Register noorte projektidele – parimad praktikad erinevatele jätkusuutliku elustiili valdkondadele.
4. Võistlus parimatele Noorte Äriplaanidele, et luua Roheline Majandus.
5. Sustainaville – arvuti mäng.
6. Noor te juhitud Monitooring ja Hindamissüsteem, noorte juhitud jätkusuutliku arengu teemal andmete kogumiseks.
7. 6-osaline raamatute seeria Jätkusuutliku Inimarengust + õppeplaanid
8. Uus Peace Childi muusikal- jätkusuutlik maailm 2050 ja noorte roll selles;
Projekti põhitegevused toimuvad aastal 2011. Siiani on toimunud:
September ja detsember 2010: eeltöö ja partnerite otsimine Road to Rio + 20;
Detsember 1. 2010: veebilehe arendus (http://www.roadtorioplus20.org/)
III. NOORSOOTÖÖ
Valdkonna eesmärk on noorsootööga seotud projektide kirjutamine ja rakendamine ning noorsootööalaste kompetentsuse arendamine.
Tegevused:
1. Projekt „Regeneratsioon: Kultuur ja Suhtlemine.” november 2009-september 2010. Projekti eesmärgiks on haarata erineva taustaga
erinevast rahvusest noori selleks, et läbi multikultuurilise ürituste seeria, mis hõlmab kontserte ja debatte, tutvustada erinevaid kultuure ja
edendada sallivust ning teineteisemõistmist ja avatumat suhtumist Eestisse kui multikultuursesse ühiskonda. Seda nii läbi kultuuridevahelist
kokkupuudete suurendamise kui ka rahvus- ja kultuurideüleste teemade käsitlemise. Edendada ka ideed, et noortel, kui aktiivsel ühiskonnajõul,
lasub vastutus kultuuri taastootmise juures. Teadvustada erinevaid Eesti ühiskonnas olemasolevaid kultuuride vahelisi probleeme ja pakkuda
neile välja võimalikke lahendusi ning julgustada noori endid otsima neile lahendusi ning tundma, et neile lahenduste otsimine on oluline, ning ka
tundma, et nende sõna ja arvamus on tähtis ning seda võetakse kuulda. Projekti viidi läbi sünkroonis rahvusvahelise suurprojekti Peace Child
Alpha Omega’ga.
Projekti „Regeneratsioon: Kultuur ja Suhtlemine“ eesmärgiks ei olnud pakkuda lahendusi, vaid soosida ja edendada kriitilist diskussiooni,
propageerida nägemust Eestist kui multikultuursest ühiskonnast ning tutvustada Eestis elavaid erinevaid kultuure ja rahvusi ning selle nimel viidi
läbi erineva suunitlusega tegevusi.
Toimusid debatid kohalikes koolides ja noorteorganisatsioonides, nende seas Mustamäe Humanitaargümnaasium, Narva Solodino
Gümnaasium, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium ja teised . Debatiürituste kõrval viidi läbi väikesed kontsertüritused, mis toimisid ettevalmistava
perioodina projekti suurürituse kontsertlavastuse Alpha Omega eel.
1 suurüritus Alpha Omega lavastus Tallinnas. 01.02. toimus Tallinnas „Alpha Omega“ kontsertlavastus projekti „Regeneratsioon: Kultuur ja
Suhtlemine“ raames Vene Teatris kell 14:00. Koostöös Sillamäe Lastekaitse Ühinguga korraldati enne õhtust ametlikku üritust kultuuride ja
põlvkondade vahelise suhtlemise teemaline kontsertlavastus „Alpha Omega, mis oli loodud Eesti, Ühendkuningriikide ja Türgi vahelise
kultuuriprojekti raames. Tegemist oli avalikkusele kinnise üritusega kuhu olid kutsutud projekti eelnevates ettevõtmistes osalenud noored,
partnerorganisatsioonide esindajad ja kohalike koolide noored, kes avaldasid soovi ja kes olid näidanud üles erilist aktiivsust nagu näiteks
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilased ning külalised Narva Koorikoolist.
Noorte Liidrite Suvekool viidi läbi Toila SPA Hotellis 19-22.07.2010. Kokku oli osalejaid 35, nii Ida-Virumaalt, Valgast, Raplamaalt, Tallinnast kui
teistest piirkondadest. Programm toimus kahes keeles, vene ja eesti. Suvekoolis osalesid nii õpilased vanuses 14-18 kui ka vanemad 18-27
aastased juba kogemustega noored, kes olid näidanud oma sooviavalduses üles tahet oma kogukonnas kaasa rääkida ja näidata üles initsiatiivi
probleemide lahendamisel. Suvekooli jooksul jagati nii üldteadmisi kui anti spetsiifilisi oskusi.
Suvekooli eesmärgiks oli kokku tuua erineva taustaga noori selleks, et edendada noorte kaasamist ühiskonna kujundamisse ja toetada noorte
aktiivset osalust kohalikul ja riiklikul tasandil. Suvekooli programm oli üles ehitatud mõistetele nagu kaasamine, osalemine ja liidriks olemine.
4-päevase programmi jooksul toimusid aktiivsed tegevused, nagu jäälõhkumiseks läbi viidud meeskonnamängud ja orienteerumine Toila Oru
Pargis. Veel toimusid informatiivsed workshop’id põhimõistete ja seotud teemade nagu stereotüübid ja kultuuridevahelise suhtlemise ümber ning
arutelud kogemuste jagamiseks. Programmi rikastasid ka kultuuriõhtud ja SPA keskuse külastamisvõimalus vabal ajal.
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Suvekoolile oli tahtjaid rohkem kui kohti ja osalejate seas oli toimunule positiivne vastukaja, leiti, et sellised üritused on noortele vajalikud ja
avaldati soovi järgmine kordki sarnastes ettevõtmistes osaleda. Neist 20 otsustasid astuda ka Peace Child Eesti liikmeks. Suvekooli lõpus
toimunud koosolekul kuulutati suvekooli läbiviimine edukaks ja otsustati programmi jätkata järgneval aastal.

DVD Kogu projektist on valminud DVD film kuhu on lisatud peale projektist valminud dokumentaalfilmi ka erinevate projekti tegevuste raames
kasutatud olulisim põhimaterjal (esitlused jne).
Projekti korraldab MTÜ Peace Child Eesti ja rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Integratsiooni ja
Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja Kultuuriministeerium.
2. „Alpha Omega päev.” MTÜ Peace Child Eesti korraldas 1. Juunil 2010 Vabaduse Väljakul nii lastele kui noortele suunatud haridusliku ja
kultuurilise tegusa päeva projekti „Alpha Omega“ raames nimega „Alpha Omega“ päev.
Üritus toimus Rahvusvahelisel Lastekaitse Päeval, eesmärgiga tähistada antud päeva, aga ka tuua päeva sügavamat multikultuursuse väljundit,
et edendada kultuuridevahelist suhtlemist ja kaasata erineva sotsiaalse ja kultuurilise taustaga lapsi ja noored ning nende vanemaid. Päeva
programm toimus kahes keeles – eesti ja vene. Esinejad ja osalised olid pärit nii Tallinnast kui Ida-Virumaalt (Narvast, Sillamäelt, Jõhvist,
Kohtla-Järvelt ja muu). Viidi läbi erinevad informatiivseid ja mängulisi üritusi lastele ja noortele, mis olid suunatud interaktiivsetele ja
mitteformaalsetele meetoditele. Üles oli pandud lava ja telk, kus toimusid töötoad.
Erinevad noorteorganisatsioonid olid kohal oma programmiga ja jagasid praktilist informatsiooni ning tutvustasid kultuuride tundmisega seotud
teemasid.
Päevajuhid olid Oliver Nahkur, Maria Derloš ja Vassili Golikov. Päeva korraldamisel osalesid Tallinna Noorte Infokeskus, Koosvmeste, AEGEE
Tallinn, Stability Consulting OÜ, Lastekaitse Liit, Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Peace Child International (UK). Esinesid duo „There’s People“,
tantsuteater Triple Bounce“ ja noortebänd „Our Story“. Projekti toetas Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.
4. Maailma Noortekongress Istanbulis Türgis. 30. juulist - 13. augustini 2010 toimus Türgis, Istanbulis järjekorras viies Maailma
Noortekongress. Üritus kuulub Suurbritannia organisatsiooni Peace Child Internationali poolt juhitavasse Noortekongresside seeriasse, kus iga
aasta viiakse läbi vahelduvalt Euroopa või Maailma Noortekongress erinevates maailma riikides, eelnevaid Maailma Noorte Kongresse on läbi
viidud nii Marokkos, Šotimaal, Kanadas ja mujal. Kongressil osales 1400 delegaati üle kogu maailma, nende seas seitse Eesti esindajat neljast
erinevast organisatsioonist. Kongressi peakorraldaja oli Türgi noorteorganisatsioon E-Genclik Association ja kongressi motoks oli "Imece", sõna
mis tähistab Türgi solidaarsussüsteemi, ühist töötatamist indiviidi või kogukonna heaolu nimel. Imece oli teemaks valitud seetõttu, et rõhutada
koostöö olulisust. Kongress keskendus koostööle arengu eesmärgil. Põhiteemadena käsitleti Noorte Juhitud Arengu (Youth-led Development)
edendamist, Maailma Aastatuhande Arengueesmärkide (Millenium Development Goals) järgset arengukava ja Kyoto/COP15 järgne
kliimamuutuste agenda. Maailma Noorte Kongressil valmis Istanbuli Action Plan (Istanbuli Tegevuskava). Kongrssist oli võimalus osa võtta ka
läbi Virtuaalse Kongressi ja jagada oma arvamusi ning esitada ettepanekuid.
5. Jätkusuutlik tööelu. Sillamäe Lastekaitse Ühingu loodud projekt, mida toetab Hasartmängu Nõukogu. Projekti „Jätkusuutlik tööelu“
eesmärgiks on edendada Ida-Virumaa sotsiaalset arengut läbi tööturu alase informatsiooni kvaliteedi ja leviku parandamise ning praktiliste
teadmiste ja oskuste pakkumise noortele.
Põhitegevused:
- Tööturu alane Mentorlusprogramm - mille raames toimuvad infoseminarid ja koolitused.
- Noorte loodud õppefilm „Ida-Virumaa kui koht enesearendamiseks“
- E lahendus - nõustamisportaal "Jätkusuutlik tööelu". Põhineb sotsiaalsel meedial. Võimaldab üles laadida oma pakkumised, jagada probleeme
ja küsida ekspertide nõu. Veebilehele laetakse üles ka kõik mentorlusprogrammi materjalid nii osalejatele kui teistele huvitatutele.
- Infokampaania - Üle Ida-Virumaa.
Projekti tulemusena on suurenenud osalejate teadlikkus Ida-Virumaa kohta üldisemalt ning spetsiifilisemalt sotsiaalse arengu küsimustes ja
motivatsioon osaleda ühiskonna arendamisel. Osalejate seas on edendatud ka teadmisi ja praktilisi oskusi e-demokraatiast.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon
Peace Child Eesti majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.
Käesolevaga kinnitame 2010; aasta majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust:

Peace Child Eesti juhataja:

Vassili Golikov ___________________________

"..3...." ......juuni..... 2011.a.

Allkiri

Audiitor:
Kristina Razinkova ___________________________

"...21.." ..juuni.... 2011.a.

Allkir

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on läbi vaadanud ja
heaks kiitnud:
Peace Child Eesti juhatuse liikmed:

Vassili Golikov

______________________________

"..10..." ....juuni.. 2011.a.

Allkiri

Taisi Valdlo
___________________________

"..10..." ...juuni.. 2011.a.

Allkiri

Niina Golikova
___________________________

"...10.." ..juuni.. 2011.a.

allkiri
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Bilanss
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Lisa nr

Raha

22 692

17 558

2

Kokku käibevara

22 692

17 558

22 692

17 558

17 558

0

5 134

17 558

22 692

17 558

22 692

17 558

Varad
Käibevara

Kokku varad

Kohustused ja netovara
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara

5
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Tulemiaruanne
(kroonides)

2010

02.03.2009 31.12.2009

200

100

Annetused ja toetused

130 000

41 930

Tulu ettevõtlusest

191 521

64 700

1 121

0

322 842

106 730

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-138 772

-80 296

Mitmesugused tegevuskulud

-144 575

-1 000

-27 232

-7 890

Põhivara kulum ja väärtuse langus

-5 997

0

Muud kulud

-1 144

0

-317 720

-89 186

5 122

17 544

Finantstulud ja -kulud

12

14

Aruandeaasta tulem

5 134

17 558

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud

Muud tulud
Kokku tulud

Kulud

Tööjõukulud

Kokku kulud

Kokku põhitegevuse tulem

5
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2010

02.03.2009 31.12.2009

200

100

Laekunud annetused ja toetused

130 000

41 930

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

164 289

64 700

27 232

0

1 121

0

322 842

106 730

322 842

106 730

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud

Väljamaksed töötajatele
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

Kokku netovara
Sihtkapital

Reservid

02.03.2009

0

Aruandeaasta
tulem
31.12.2009

Aruandeaasta
tulem
31.12.2010

Akumuleeritud
tulem
0

0

0

0

17 558

17 558

0

17 558

17 558

5 134

5 134

22 692

22 692
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2010. aasta kohta on koostatud ooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea
raamatupidamistava tugineb ahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud
raamatupidamise seaduses ning mida täien- davad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Aastaaruande koostamisel on kasutatud jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid. Aruandes esitatud aruandeaasta andmed on olulises
osas võrreldavad 2009.a. majandusaasta andmetega. Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes
kajastatakse rahavoogusid tegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid
kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed
Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmakumuses, mis on üldjuhul võrdsne nende nominaal- väärtusega
Varud
Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või
neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Grupis loetakse materiaalseks põhivaraks materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksu- musega alates 6 000 kroonist.
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
(kroonides)

31.12.2010

31.12.2009

Lisa nr

Sularaha kassas

13 758

0

1

Arvelduskontod

8 934

17 558

1

Arvelduskonto 1

934

0

1

Arvelduskonto 2

8 000

0

1

22 692

17 558

1

2010

02.03.2009 31.12.2009

18 130

4 615

9 102

3 275

27 232

7 890

1

0

31.12.2010

31.12.2009

Füüsilisest isikust liikmete arv

100

50

Juriidilisest isikust liikmete arv

1

1

Kokku raha

Lisa 3 Tööjõukulud
(kroonides)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 4 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
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Tegevjuhtkonnadeklaratsioon
ja raamatupidamise
aastaaruandest,
aruannekoosnebtegevusaruandest
PeaceChildEestimajandusaasta
aruandesesitatudandmete6igsust:
Kgesolevaga
kinnitamo2010;aastamajandusaasta

on labivaadanudja
raamatlpidamiseaastaaruandest
aruande,mis koosnebtegevusaruandestja
Juhatusepooltkoostatudmajandusaasta
heaksKitnud:
PeaceChildEestijuhatuseliikmed:

Aruande elektroonilised kinnitused
Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI (registrikood: 80282739) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Kinnitaja nimi

Kinnitaja roll

Kinnituse andmise aeg

Vassili Golikov

Juhatuse liige

01.07.2011

Resolutsioon:

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande,mis koosneb
tegevusaruandest ja raamatlpidamise aastaaruandest on läbiv aadanud ja
heaks Kitnud.

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 5341810

Mobiiltelefon

+372 55602993

E-posti aadress

basil.golikov@gmail.com

E-posti aadress

info@peacechild-estonia.org

