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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 laste- 

ja 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 131 füüsilist isikut üle Eesti. 

Organisatsiooni juhtimine ja arendus toimib kolmetasandilises tegevuses (strateegiline juhtimine, igapäevane organisatsioonitöö ja tegevuste 

juhtimine ning rakenduslik töö, mis on seotud projektides püstitatud eesmärkide saavutamisega). 

2014 aastal oli MTÜ Peace Child Eesti juhatuse liikmeks Anton Reingoldt ja tegevjuhiks Alar Kaljakin, bürootöötajate koosseisus Alar Kaljakin, 

Anton Reingoldt, Angelina Pinnonen ja ning valdkonna- ja projektijuhid ning töötajad/vabatahtlikud projektide/ürituste juures olid Vassili Golikov, 

Polina Matvejenkova, Alina Zahharova, Jevgenia Špiljova ja Jevgenia Burljajeva 

2014 aastal on organisatsiooni pealehe www.peaccechild-estonia.org kõrvale on arendatud koostöö partneritega endiselt ka teisi 

projektispetsiifilisi lehekülgi. Individuaalsete projektide raames on koostatud trükiseid. 

Kogu nimekiri 2014 aasta väljunditest on järgnev: 

- Infovoldikud ja trükised 

·         kogumik "Sääslikkus kui elustill" (eesti ja vene keeles) 

·         Infovoldik Peace Child Eesti 2009-2014 

- Veebilehed (ja kaasnevad interaktiivsed lahendused) 

·         Projekti "Säästlikkus kui elustiil" sustainable.sscw.ee/ 
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TEGEVUSARUANNE 2014 

 

MTÜ Peace Child Eesti (PCE) tegevus oli 2014 aastal jaotatud kahee erineva valdkonna vahel. 

1. Juhtimine, igapäevatöö ja organisatsiooni arendamine. 

2. 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 Kodanikuühiskonna

Sihtkapital, Hasartmängu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu ja teised. 

2. Aastal 2014 toimus Peace Child Eesti üldkoosolek juunis Tallinnas.  

3. PCE võttis osa järgnevatest kohalikest kohtumistest, koolitustest ja konverentsidest: 

• „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja korduvõigusrikkumiste ennetamine“ kontaktseminar

7.08.2014 Tallinna 

• Maanteeameti liikluskasvatuse projektikoolitus Tallinnas veebruaris 2014 

• EMSL ja Praxis korraldavsad seminar: kuidas aitab koostöö avaliku ja ärisektoriga vabaühendustel oma eesmärke saavutada? 

• Konverents „Tööränne ja hargmaisus Põhja- ja Baltimaades“ 7. märtsil 2014, Tallinnas 

• 20.02.14 Tallinnas kogemusseminar "Lastekaitseühing ja kogukond" 

• Konverents „Nutikalt netis – hoia ennast ja oma raha!“ 11.02.14 kell 9.30 Meriton Hotellis. Tasuta! 

• Uuringu „Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013” tulemuste tutvustamine 19.02.14 Nordic Hotel Forumis 

• EMSL ja Praxis korraldavad II töötuba: Kuidas luua ettevõtete ja avaliku sektoriga toimivat partnerlust? 

• Anna Lindhi Fondi Eesti võrgustiku kohtumine 04.03.2014 Tallinnas 

• Tulevikugrupi arutelud "Kuidas jõuda tõrjutute ja vähe kaasatuteni ning mis kasu sellest on?" 5.03.2014 Tallinnas 

• Ühisseminari programmide tutvustamiseks „Riskilapsed ja –noored“, „Kodune ja sooline vägivald“ ja „Rahvatervis“ 6.05.14 Tallinnas 

• Konverents “Võrdne kohtlemine ja vabaühenduste roll” 06.06.2014 Tallinnas 

• 13.mail 2014 seminar „Laste ja noorte valdkondadeülese tugisüsteemi väljaarendamise lähtealused“ Tallinnas 

• „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja korduvõigusrikkumiste ennetamine“ kontaktseminar

7.08.2014 Tallinna 

• Kutse vabakonna tulevikutrendide inspiratsiooniseminarile 27.08.14 Tallinnas 

• Meeste tervise seminar „meestele meestest" 26.09.15 

• EAPNi Konverents: Kas tont Euroopast? - 17.09.14 Riigikogu konverentsisaalis 

• 18.12.14 Tallinnas Central Baltic pogrammi INTERREG projektitaotluse koostamise seminar 

• Tallinna Spordi ja noorsooameti üritused. http://www.tallinn.ee/noorteinfo/ 

 

Peace Child Eesti 2014 a. on teinud uue atraktiivse veebilehe koos kõikide vajalike süsteemidega. ning veel areneb veebilehe kasutaja

sõbralikuks. Ametlik veebilehe aadress on www.peacechild-estonia.org 

 

4. PCE on arendanud nii kohalikku kui rahvusvahelist koostööd erinevate tegevuste kaudu:

• Koostöövõrgustikku kuuluvad valitsusasutused nagu Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja mitmed teised. Riiklikud katuseorganisatsioonid

nagu näiteks Eesti Noorteühenduste Liit ja mitmed teised. Haridusasutused Tallinnas ja mujal Eestis – Tallinna Mustamäe

Humanitaargümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Haaberesti Vene Gümnaasium ja paljud teised. Äriettevõtted nagu Tallink

Grupp, Raddison Hotels, Rockstar OÜ ja mitmed teised. Mitmed riiklikud ja piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused nagu näiteks

Sillamäe Lastekaitse Ühing.

  

II. NOORSOOTÖÖ 

 

Valdkonna eesmärk on noorsootööga seotud projektide kirjutamine ja rakendamine ning noorsootööalaste kompetentsuse arendamine. 

Noorsootöö valdkond jagunes järgnevateks programmideks mille raames toimusid konkreetsed projektid: 

·         Aktiivse kodaniku programm 

·         Soolise võrdõiguslikkuse programm 

·         Noorte osaluse ja co-managemendi programm 

·         Jätkusuutliku arengu programm 

·         Vabatahtliku tegevuse arengu programm 

·         Sotsiaalse kaasatuse ja tervisliku eluviisi teadlikkuse tõstmise programm 

Samuti on programmide raames sellel aastal ette võetud ka Tartu ja Ida-Virumaa piirkonna arendamine ja selle kaudu osalemine koolituste 

korraldajana ja nõustajana projektides. 

http://www.tallinn.ee/noorteinfo/
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Tegevused: 

Tallinna Kesklinna perepäev
19. 04 2014 kell 16:00-18:45 toimus Tallinnas Kalevi Keskstaadionil kesklinna perepäev "Liigume koos!", millest võttis osa üle 50 pere,

kokku üle 150 osalise. Perepäeva osaleja moodustasid 2-4 perest koosnevad võistkonnad ning kaardi järgi orienteerudes läbisid 10 punkti,

milles igas ühes erinev tegevus. Igast punktist saadud tähtedest moodustus 10täheline sõna: "Südamerõõm". Mänge viisid läbi Tallinna Kalevi

treenerid ning vabathatlikud, kelle seas oli ka kaks Peace Child Eesti liiget.

Peace Child Eesti terviseseminar Paldiskis
16. aprillil 2014 korraldas Peace Child Eesti riikliku Südamenädala raames Paldiski linna elanikele südametervise seminari teemadel:

liikumine, toitumine ning eluviis. Seminari viis läbi Peace Child Eesti koolitaja, tervisedendaja Alar Kaljakin, kes rääkis toitumise, liikumise

ning vaimse tervise põhialustest, andis nii teoreetilisi kui ka praktilisi näpunäiteid oma eluviisi muutmiseks. Grupivestluste käigus sai igaüks

jagada oma teadmisi, kogemusi ja muresid teiste osalejatega ning üheskoos mõelda liikumisvõimaluste üle Paldiski linnas. Seminari osalejate

seas oli ka raamatukogu ja kooli töötajaid, kes saavad antud koolitust jagada teiste linnaelanike ning koolinoortega.

Peace Child Eesti tähistas oma juubelit - 5 aastat NOORTE võimestamist!
20. veebruaril 2014 Peace Child Eestil sai viie aastaseks! Peace Child Eesti juhtkond otsustas selle puhul sügisel 30 novembril 2014

tähistas pidulikult juubelit Tallinnas koos oma liikmetega, partneritega ja väliskülalistega.  Täname kõiki oma partnereid ja sponsoreid

ning soovime, et edukas koostöö jätkuks. Kindlasti täname ka oma organisatsiooni liikmeid ja vabatahtlike, kelle abita poleks olnud

võimalik kõiki neid suuri ja põnevaid toimunud üritusi ellu viia. Eritänud meie sõpradele Tallinna Spordi ja Noorsooametist,

Kodanikuühiskonna SA, Häsarmängude Nõukogude Fond, Avatud Eesti Fond,  Integtatsiooni ja Migratsiooni SA Meie inimesed, Tallink Grupp,

Tallink Hotels ja palju teised!

Juubelipeol oli tore näha enamus meie partnereid, sponsoreid, liikmeid, vabatahtlikke ja inimesi, kelle elu oleme oma tegevuste kaudu suutnud

positiivses võtmes mõjutada. Peol saame üheskoos meenutada vanu häid aegu ning vaadata tulevikku pannes paika järgmiste aastate

eesmärgid ja tegevused.

Noorte Huviala Festival "NoHu 2014"
MTÜ Peace Child Eesti korraldas 30.08 2014 Tallinna Kalevi Keskstaadionil Noorte Huviala Festivali "NoHu 2014" eesmärgiga noori

huvitegevusse kaasates ennetada noorte riskikäitumist ning kuritegevust. Tasuta ürituse sihtgrupiks on noored vanuses 7-25. NoHu raames

toimusid praktilised töötoad (ekstreemsport, jalgpall, tants, tsirkus, muusika, käsitöö, šokolaadi tegemise ning crafity töötuba), kus noored said

tulla ning tasuta erinevad sportlikke ning mittesportlikke hobisid proovida. Lisaks toimus noorteorganisatsioonide laat, kus erinevad noortega

tegelevad MTÜd saavad võimaluse end tutvustada. Üritus lõppeb esinemiste ning peaesineja kontserdiga.

NoHu korraldusmeeskonda kaasati üle 40 noore üle Eesti, lisaks soovisime kaasata erinevaid noorsoospetsialiste toetamaks võimalikult palju

riiklikke noorsoovaldkonna eesmärke ning kaasata noori, kel puudub huvitegevus.  

Jätkusuutliku arengu programm ja programmijuhend "Säästlikus kui elustiil"
Peace Child Eesti ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu koostöö teostati Tallinnas ja Ida-Virumaal ellu pilootprojekti „Säästlikkus kui Elustiil“ mille

raames loodi samanimeline programmijuhend õpetajatele ja noorsootöö spetsialistidele kasutamiseks koolitundide täiendamisel või

mitteformaalse hariduse raames.

Juhendi alusmaterjaliks on Peace Child Internationali inglise keelne materjal. Eesti oludele vastava kohandatud versiooni loomiseks pandi kokku

töögrupp ja viidi läbi kokku kolm töökohtumist kus arutleti programmi sisu täpsemalt, valiti välja interaktiivsed harjutused mida programmi

kaasata. Töökoosolekute eesmärgiks oli kaasata haridusspetsialiste endid programmijuhendi valmimisse.

Programmijuhend kujundatakse ja saadetakse trükki aasta teises pooles. Pilootprojektis osales kokku 12 Ida-Virumaa ja 3 Tallinna

üldhariduskooli. Pilootprojekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmi raames. Eesti ja vene keelse

programmijuhendi koostamisprotsessi juhiti Peace Child Internationali Eesti esinduse Peace Child Eesti poolt.

Rohkem infot saab leida projekti veebilehel www.sustainable.sscw.ee

Peace Summit Koreas
Peace Child Eesti võttis osa üritusest "The World Alliance of Religions and Peace Summit2014” mis toimus Seoulis, Lõuna- Koreas

16-20.09.2014. Üritust korraldasid International Peace Youth Group ja Heavenly Culture, World Peace ja Restoration of Light. Kohtumise

peateema oli spirituaalsete traditsioonide roll maailma rahu loomisel. Kohtumisel analüüsitakse praeguse hetke konfliktiolukordi ja juhtumeid

minevikust, et seeläbi pakkuda lahendusi ja kasutada interreligioosse dialoogi võimalust mille suurimaks eesmärgiks oleks rahu edendamine ja

tagamine.

Rahvusvaheline konverents Gruusias
UNITED for Intercultural Action koostöös Centre for Interethnic Cooperation & Consultations organiseerisid Euroopa konverentsi inglise keelse 

pealkirjaga, "What Divides Europe? Bridging Traditional Values and Fundamental Rights" 13-18 Oktoober 2014, Bakuriani, Gruusias Konverents 

oli suunatud enamuse ja vähemuste omavahelise suhtluse arendamisele. Arutelud otsisid võimalusi kogukondade vaheliste koalitsioonide 

tekkimiseks, mis põhineks ühisel inimõiguste raamistikul ja ühiskonna traditsioonilistest väärtustest aru saamisel ning mõistmisel kuidas see 

mõjutab vähemuste igapäevaelu. Osaleja töötasid käsikäes uute strateegiate ja vastumeetmete väljatöötamiseks rahvuslikul ja Euroopa tasandil. 

Konverentsi põhiteemad: 1. Mitmekesisus vähemuskogukondade sees 2. Kogukondade vaheline diskriminatsioon 3. Vähemuskogukondade 

võimestamine 4. Kuidas teha koostööd valitsusinstitutsioonidega 5. Kuidas luua koalitsioone. Töömeetodite ja seega ka tegevuste hulka 

kuuluvad paneeldiskussioonid, töögrupid, loengud, töötoad, poliitilised kohvikud,esitlused, debatid, kultuuridevahelised mängud ja muud
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tegevused. Konverentsist võtavad osa 80 osalejat (Euroopa Nõukogu riikidest) kes esindavad rahvusvahelisi või rahvuslike võrgustike/

vabaühendusi, inimõiguste või vähemusõiguste organisatsioonide esindajad. Vassili Golikov oli valitud konverentsi üheks 80 osaleva

organisatsiooni esindajaks, Sillamäe Lastekaitse Ühingu esindajana, läbi konkursi, kus otsiti UNITED for Intercultural Action poolt osalejad, kellel

on olemas taust ja kogemused vähemuste eeskoste ja vähemuste vahelise suhtluse kohta, mida nad on võimelised jagama ja seeläbi aktiivselt

panustama programmi ning kellel on võime tagada tulemuste levitamine ja tulemuste jätkusuutlikkus. Tema põhitöö konverentsil oli seotud

töögrupiga mille pealkiri on " Does the majority relate with minorities?" – töögrupp käsitleb enamuse vaatenurka ja kuidas osalevates riikides

enamus suhtleb ja seostub vähemuse või erinevate vähemusgruppidega, mis on teema millega Sillamäe Lastekaitse Ühing kui peamiselt vene

rahvusest liikmete organisatsioon on väga tihedalt seotud. Lisaks Vassili korralda konverentsi raames oma töötoa pealkirjaga "Minorities and

civil society development" mis pakub efektiivseid meetodeid (loodud organisatsiooni eelneva kogemuse põhjal) sellest kuidas luua kaasav ja

mittediskrimineeriv vabaühenduste keskkond ning edendada Riigi, MTÜde ja teiste aktivistide omavahelist koostööd ja vahetada parimaid

praktikaid. Olen ainus esindaja Eestist. 

Euroopa Nõukogu noorte eskpertide kohtumine
Peace Child Eesti osales Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu ekspertide kohtumisel "Mapping of barriers encountered by young people in

vulnerable situations" Noorte poliitika arutlemiseks. Kohtumine toimus 30.09-02.10.2015 Strasbourgis, Prantsusmaal.

Baltic Sea NGO Forum
Foorum toimus 02-03.06.2014 Turkus Soomes. XII BS NGO Foorumi peateema oli “MTÜde roll aktiivse ja innovatiivse kodanikuühiskonna

loomisel“. Foorumi osalejad arutlesid kaasamist ja MTÜde otsustusprotsessides osalemise ja nende mõjutamise võimaluste suurendamist

Läänemere riikides. XII LM NGO Foorumi lõplik dokument “NGOs Creating an Active and Innovative Civil
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 184 126

Nõuded ja ettemaksed 182 622

Kokku käibevara 366 748

Põhivara   

Materiaalne põhivara 2 049 1 869

Kokku põhivara 2 049 1 869

Kokku varad 2 415 2 617

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 180 440

Kokku lühiajalised kohustused 180 440

Kokku kohustused 180 440

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 177 2 169

Aruandeaasta tulem 58 8

Kokku netovara 2 235 2 177

Kokku kohustused ja netovara 2 415 2 617
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 100 100

Annetused ja toetused 5 750 4 700

Tulu ettevõtlusest 2 390 3 940

Muud tulud 140 1 302

Kokku tulud 8 380 10 042

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -5 113 -5 701

Mitmesugused tegevuskulud -2 876 -3 695

Põhivara kulum ja väärtuse langus -180 -595

Muud kulud -150 -39

Kokku kulud -8 319 -10 030

Põhitegevuse tulem 61 12

Muud finantstulud ja -kulud -3 -4

Aruandeaasta tulem 58 8
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 100 100 2

Laekunud annetused ja toetused 5 350 4 700 3

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 2 390 3 940  

Muud põhitegevuse tulude laekumised 540 1 302  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -8 139 -9 465  

Laekunud intressid 0 1  

Makstud intressid -3 -4  

Kokku rahavood põhitegevusest 238 574  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -180 -565  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -180 -565  

Kokku rahavood 58 9  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 126 117  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 58 9  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 184 126  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 2 169 2 169

Aruandeaasta tulem 8 8

31.12.2013 2 177 2 177

Korrigeeritud saldo

31.12.2013
2 177 2 177

Aruandeaasta tulem 58 58

31.12.2014 2 235 2 235
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne 2014. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele,mille

põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eelmiste perioodide võrdlusandmed on viidud vastavusse uue käsitlusega. Aruandes

esitatud aruandeaasta andmed on olulises osas võrreldavad 2013a. majandusaasta andmetega. Sillamäe Lastekaitse Ühingu arvestusvaluutaks

on euro ja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke, nõudmiseni

hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid tegevusest kaudsel meetodil. Investeerimisja

finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmakumuses, mis on üldjuhul võrdsne nende nominaal- väärtusega.

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või

neto realiseerimismaksumus, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Grupis loetakse materiaalseks põhivaraks materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksu- musega alates 320 eurost.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt

soetamisega seotud kulutustest, mis on vaja- likud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Kulutused, mis taastavad objekti algset

seisundit (remont, hooldus) on kajastatud perioodikuludes. Bilansis kajastatakse materiaalset põhivara selle jääkmaksumuses,st

soetusmaksumusest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara

amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi vastavalt selle

kasulikule elueale.

Amortisatsioonimäärade vahemikud aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned ja rajatised 6-15%

Masinad ja seadmed 20-30%

Muu materiaalne põhivara 30%

Maad ei amortiseerita.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Raha kontol 12 126 2

Sularaha 172 0 2

Kokku raha 184 126 2
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Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 131 120

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2015

Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI (registrikood: 80282739) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANTON REINGOLDT Juhatuse liige 05.07.2016

Resolutsioon:

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb

tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on läbi vaadanud ja

heaks kiitnud üldkogu poolt.



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 58320266

Mobiiltelefon +372 55602993

E-posti aadress info@peacechild-estonia.org

Veebilehe aadress www.peacechild-estonia.org


