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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 141 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). 

 

2015 aastal oli MTÜ Peace Child Eesti juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks Anton Reingoldt, bürootöötajate koosseisus Alar Kaljakin, Anton 

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

Matvejenkova, Stepan Bondarenko, Hristo Neiland, Alina Zahharova, Jevgenia Špiljova ja Jevgenia Burljajeva 

2015 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 2015 aasta väljunditest on järgnev: 

- Infovoldikud ja trükised 

·         Infovoldik Peace Child Eesti 2015 

·         Teadlik ja salliv noor kodanik
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MTÜ Peace Child Eesti (PCE) tegevus oli 2015 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 2015 toimus Peace Child Eesti üldkoosolek juunis Tallinnas. 

 

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

• Seminar Tallinnas „Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamat“ 8 jaanuaril 2015. 

• 29.01.15 Tallinnas toimus keskkonnaprogrammi infopäev „praktilisi näpunäiteid toetuste taotlemisel“ 

• Kohtumine Norra vabaühenduste liidu katusorganisatsiooniga - vahetame kogemusi ja räägime tulevikust. 30. jaanuar 2015 Tallinnas. 

• Koolitusel "Terviseilmajaam — koolitused kogukondadele!" veebruari kuu jooksl 

• Ümarlaua kohtumine „Ennetav sotsiaaltöö soorollide perspektiivist“.5.-6.veebruaril Riias 

• EAPNi huvikaitse töögrupi koosolek 17.02.2015 Tallinnas 

• Euroopa Tegevus Nädal Rassismi Vastu 2015 

• Konverents 27.03.2014 „Tööränne Põhja- ja Baltimaades. sisserände uued trendid ning valmisolek muutusteks“ 

• 10. aprillil 2015 töö-, pere- ja eraelu tasakaalu teemalisene seminaril Tallinnas 

• 16. aprillil 2015 Tallinnas terviseprofiili koostamise koolitus 

• Lahenduste Päev 22. aprillil Tallinna Teletornis 

• EAPN Eesti võrgustiku vaesuse ümarlaud 11.05.15 kell 15.00 Tallinnas 

• Konverents „Kui mees on mees?“ Tallinnas 29.05.15 

• Tervisedenduse konverents 2015 „Laste heaolu – meie ühine vastutus“ 5.06.15 Tallinnas 

• Kaasamise kevadkool 2015: Kuidas jõuda ühiselt suurema mõjuni? - 5.06.15 Tallinnas, 

• Konverents "Laps interneti võrgus" Tallinnas 9.06.2015 Nordic Hotel Forumis 

• The Baltic States Student Spring International Festival - 27-30. juuni Sankt-Peterburgis, Venemaal 

• HIVi ja narkomaania valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite VII suvekool 24-25.08.2015 Nelipüha järeves 

• Rahvusvaheline konverents "City Water" 8-9 Septemberil 2015 Tallinnas 

• EMSLi liikmekluubi koos Briti-Eesti Kaubanduskojaga 10.09.2015 Tallinnas. 

• MTÜ SOS Lasteküla konverents „Aita last – mõtetest tegudeni“ Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskus 16. septembril 2015 

• Kolme EL programmi infopäev 17. septembril 2015 Tallinnas 

• Projekti "Tervise ilmajaam – koolitus kogukondadele" lõppkonverents 18.09.15 Tallinnas 

• PCE, SLÜ ja FNUF koostöö koosolek Stockholis, Rootsis 18-21.09.2015 

• Koostöövõimekuse taotlusvooru infopäev Tallinnas 6.10.15 

• FNUF, Sillamäe Lastekaitse Ühingu ja Peace Child Eesti ühine töökosoolek Rootsi Instituuri projektitaotluse valmistamiseks Tallinnas, 

12-13.10.2015 

• Noorte arengukonverents 2015 „Maailm on meie teha“ Tallinna Ülikoolis 30. oktoobril 2015 

• Rahvusvaheline koverents "The Baltic dialogue − 2015" 4-6. november 2015 Turku, Soome 

• KÜSKi Kogemuspäev Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskus 11. novembril 2015 

• Eesti, Rootsi ja Soome ALF võrgustikud esmakordselt kohtusid 13.11.15 Tallinnas arutada koostöö võimalused ja kaasaegsed väljakutsed 

Vehemere regioonil. 

• Lastekaitse Liidu konverents "Ära löö last - ka sõnadega" 20.11.2015 Tallinnas 

• Konvernts "Deinstitutsionaliseerimine Eestis. Senised kogemused ja väljakutsed edaspidiseks" Tallinnas 1. detsembril 2015 

• Koostööseminar "Üksi? Koos!" 16.12.2015 Tallinnas 

Kohtumine Soome partneritega 28.12.205 Helsinkis 

 

Peace Child Eesti 2015 a. on jätkuvalt areneb oma ametliku 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. 

 

https://xbrl.rik.ee/report_customize/n%20www.peacechild-estonia.org%20
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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. 

 

TEGEVUSED: 

 

"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. 

Projekti 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) 

• Seminar Narvas (25. Septembril 2015) 

• Seminar Tallinnas (24. Septembril 2015) 

• Noortefoorumi kaaskorraldamine 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. 

 

Kodanikuühiskond Eestis: noored tulevad 

Projekti raames viidi läbi koolituste seeria alapealkirjaga "Kodanikuühiskond Eestis - noored tulevad", mille eesmärgiks on anda osalejatele 

ülevaade kodanikuühiskonnast ja kodanikuühiskonna arengust Eestis kombineerides teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi ning demonstreerida 

kodanikuühiskonna praktilist väärtust ja teha põhjalikum ülevaade kodanikuühiskonna toimimise olulisest osast, milleks on projektikirjutamine ja 

– juhtimine. Ning seeläbi integreerida venekeelsed üldhariduskoolide noored tugevamalt Eesti kodanikuühiskonda. 

Koolituste seeria koosnes 10st 1 tunnisest osast mis toimuvad korra nädalas. Koolituste seeriat viisime läbi Tallinna ja Ida-Viru koolides. 

Koolituste seeria koosneb järgnevatest alateemadest: 

1. Sissejuhatus. Kodanikuühiskonna mõiste + Vabaühendused ja nende roll 

2. Kodanikuühiskonna ajalooline areng Eestis. Kodanikuühiskond postsotsialistlikus muutuses 

3. Kommunikatsioon noorete ja vabaühenduse eluringis 

4. Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon. Kodanikuühiskonna ja avaliku sektori vaheline koostöö 

5. SEMINAR I: Projektikirjutamine ja juhendamine. Teooria 

6. SEMINAR II: Projektikirjutamine ja juhendamine. Praktika 

7. Vabatahtlik tegevus ja selle arendamine 

8. Euroopa mõju Eesti kodanikuühiskonnale: Euroopa kodakondsus, võrgustikutöö ja Euroopa rahastus. 

9. SEMINAR III: Kodanikuühiskonna saavutused Eestis: Praktilised näited 

10. Kokkuvõtted. Kodanikuühiskonna tulevik 

Koolitusseera toimus eesti keeles võimaldades vajadusel ka tõlget vene keelde. Seda seetõttu, et pakkuda noortele võimalust praktiseerida eesti 

keelt ja tunda ennast kindlamalt kodanikuühiskonna temaatikas ka eesti keeles, aga samaaegselt tagada, et nad saavad toimuvast 100% aru. 

Koolitustel 2015 a. võtis osa rohkem kui 300 õpilast. 

 

Kodanikuühiskonna areng Ida-Virus 2015 

Peace Child Eesti panustas kas Ida-Virus organisatsioonide võimekuse tõstsmisele läbi koolitusteseeria. 

PCE aitanud Sillamäe LÜle 2015 aastal 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. 

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
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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 mida teostas osa koolitustes ka Peace Child Eesti. 

 

Rahvusvaheline tasand 

Peace Child Eesti 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“. Peace Child Eesti (PCE) osales ja jagas oma kogemusi ennetavast

tööst noorte ja lastega tegelevate organisatsiooniga. Peace Child Eestit esindas noorsootöötaja Stepan Bondarenko. 

· Baltic See NGO Forum 2015 - 10. ja 11. juunil 2015 toimus Tallinnas XIII Läänemeremaade Kodanikeühenduste Foorum. PCE 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. 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. PCE poolt osales Vassili Golikov. 

· 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 PCE esindaja Vassili Golikov, kes hiljem oli kutsutud

Kliimamuutuste konverentsile Pariisis detsembris 2015. 

·          
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Varad   

Käibevara   

Raha 574 184

Nõuded ja ettemaksed 826 182

Kokku käibevara 1 400 366

Põhivara   

Materiaalne põhivara 2 435 2 049

Kokku põhivara 2 435 2 049

Kokku varad 3 835 2 415

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 1 210 180

Kokku lühiajalised kohustused 1 210 180

Kokku kohustused 1 210 180

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 235 2 177

Aruandeaasta tulem 390 58

Kokku netovara 2 625 2 235

Kokku kohustused ja netovara 3 835 2 415
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 150 100  

Annetused ja toetused 2 490 5 750  

Tulu ettevõtlusest 3 214 2 390  

Muud tulud 56 140  

Kokku tulud 5 910 8 380  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -3 880 -5 113  

Mitmesugused tegevuskulud -1 153 -2 876  

Tööjõukulud -260 0 3

Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 -180  

Muud kulud -227 -150  

Kokku kulud -5 520 -8 319  

Põhitegevuse tulem 390 61  

Muud finantstulud ja -kulud 0 -3  

Aruandeaasta tulem 390 58  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 150 100  

Laekunud annetused ja toetused 2 490 5 350  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 3 214 2 390  

Muud põhitegevuse tulude laekumised 56 540  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -5 263 -8 139  

Väljamaksed töötajatele -257 0  

Laekunud intressid 0 -3  

Kokku rahavood põhitegevusest 390 238  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -180  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 -180  

Kokku rahavood 390 58  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 184 126  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 390 58  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 574 184 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 2 177 2 177

Aruandeaasta tulem 58 58

31.12.2014 2 235 2 235

Aruandeaasta tulem 390 390

31.12.2015 2 625 2 625
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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

Aastaaruande koostamisel on kasutatud tagasiulatuvalt Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ning sellest tulenevalt on

sihtfinantseerimise kajastamise arvestus- põhimõtted muutunud. Eelmiste perioodide võrdlusandmed on viidud vastavusse uue

käsitlusega. Aruandes esitatud aruandeaasta andmed on olulises osas võrreldavad 2014.a. majandusaasta andmetega. Peace Child

Eesti 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

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 Lisa nr

Raha kontol 574 12 2

Sularaha 0 172

Kokku raha 574 184  

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Palgakulu 150 0 3

Sotsiaalmaksud 64 0  

Pensionikulu 4 0  

Tulumaks 37 0

Töötuskindlustusmakse 5 0

Kokku tööjõukulud 260 0  

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 0  

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 141 131

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2016

Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI (registrikood: 80282739) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANTON REINGOLDT Juhatuse liige 07.07.2016

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 55602993

Mobiiltelefon +372 58320266

E-posti aadress info@peacechild-estonia.org

Veebilehe aadress www.peacechild-estonia.org


