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TEGEVUSARUANNE

Tegevuse alused, liikmeskond ja juhtimine

Organisatsiooni eesmiirgiks laste ja noode inimeste kaasamine ja vdimendamine, laste- ja

noorsooalase tegevuse arendamine, osalemine laste ja noorsootcidpoliitika viiljatcititamises ja

rakendamises ning Uhingu liikmete tihiste huvide eest seismine.

MTU Peace Child Eesti tegevus pdhineb kodanikualgatusel ja tegutsetakse avalikes huvides.

MTU Peace Child Eesti on Suurbritannia orsanisatsiooni Peace Child Internationali Eesti
esindus.

MTU PEACE CHILD EESTI tegevuse iildpdhimdtted

. vii2irtustab 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 p6hisuunad
Organisatsioon
Liikmete v6imestamine eestkoste ja praktilise tegevuse teostamiseks kohalikul tasandil,
kohalikest vaj adustest liihtuvalt j a kohaliku omavalitsusega koostcio s.
Veldkond
MTU Peace Child Eesti jiilgib laste ja noorsootci<j valdkonnas toimuvat. Juhib tihelepanu lapse
6iguste rikkumistele, teeb ettepanekuid olukorra parandamiseks. Pakub vrilja ja viib ellu uusi
algatusi laste, noorte ja perede toetamiseks.
Uhiskond
Lapse ja noore 6igustest teavitamine ja iihiskonna vtiiirtushinnangute ja hoiakute kuiundamine
lapse ja noore diguste ja kaasatuse paremaks tagamiseks.

Strateegilised eesmf,rgid ja pdhitegevused on
MTU Peace Child Eesti strateegilised eesmiirgid ia nende saavutamiseks vajalikud
pdhitegevused on jiirgmised:
1. liitumine Peace Child Internationali projektide ja programmidega
a. iihiste seisukohtade viiljakujundamine organisatsiooni siseselt arutelude ja tdhustatud
infoliikumise kaudu;
b. toimiva siisteemi loomine info kogumiseks ja analiiiisimiseks laste olukomast.
2. Noorsootiiii ja laste ning noorte kaasamine
a. spetsialistide koolitus;
b. avalikkusele suunatud selgitustcici;
c. teabematerj alide j a eri al akirj anduse viilj aandmi ne.
e. toimiva mehhanismi loomine laste ja noorte arvamuse viiljaselgitamiseks ja laste ning noorte
kaasamiseks oma tegevuse kavandamisse;
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f. uute algatuste ja ideede pakkumine ning elluviimine, mis aitavad kaasa vanemliku

kasvatuspraktika t6hustamisele koost<i<i edendamine laste- ja noorteorganisatsioonidega.

3. sidemete ja koostiiii arendamine teiste
Eestis ja viilismaal

laste ja noortega seotud organisatsioonidega

a. koostdtiv6rgustiku loomine ja tugevdamine laste- ja

b. liitumine koosto<ipartneri Peace Child Internationali
noorteorganisatsioonide ga;
algatuste ja projektidega;

5. organisatsiooni pideva arengu tagamine
a. liikmete jdustamine /noorsootoo kandepinna laiendamine - piirkondades liikmete kaasamine,

koolitamine;
b. koostoci t6hustamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil partneritega, kelle kohustus jaivdi

huvi on panustada lapse- ja noortesdbralikuma i.ihiskonna kujundamisse (koostcid omavalitsuste

liitudega, MTU- dega, avaliku sektoriga, partnerorganisatsioonidega Liitis, Soomes, Rootsis.

Osalemine EU koostoov6rgustikes);
c. pideva mitmetasandilise (tocitajad, ndukogu, liikmeskond) arendustegevuse tagamine
(Organisatsiooni p6hiviiiirtuste sdnastamine, Organisatsiooni tegevuse mdju hindamise stisteemi

viiljatootamine, tocitajate motivatsioonisiisteemi viilja tootamine, suhtekorraldusstrateegia, imago

kujundus).

MTU Peace Child Eesti liikmeskonda kuulub 50 fliiisilist isikut.

Organisatsiooni juhtimine ja arendus toimib kolmetasandilises tegevuses (strateegiline juhtimine,

igaptievane organisatsioonitoo ja tegevuste juhtimine ning rakenduslik tci6, mis on seotud

projektides pi.istitatud eesmiirkide saavutamisega).

Uhingu tegevust planeeriv, juhtimist korraldav ja jiirelvalvet teostav organ on vanematekogu.

Viieliikmelise vanematekogu kolm liiget valitakse Liidu iildkogu poolt iiks aasta piirast

presidendi valimist salaj asel hiiiiletusel kolmeks aastaks.

MTU Peace Child Eesti tegevjuhiks on Vassili Golikov, biirootootajate koosseisus Taisi Valdlo,

Olga Sapr6kina, Aleksandra Jarova, Marko Savelli. Valdkonna- ja projektijuhid ning tootajad
projektide juures olid Timo Uustal, Kristjan Puusild, Niina Golikova, Natalja Baraeva ja Natalja

Zaitseva.

Tridtasude iildsumma 2009. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja todtuskindlustusmaksega

7890 krooni (eelmisel aastal 0 krooni). Toovdtulepingute alusel on arvestatud 78i90 krooni
(eelmisel aastal 0 krooni).
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TEGEVUSARUANNE 2OO9

MTU Peace Child Eesti (PCE) tegevus oli 2009 aastal jaotatud kolme erineva valdkonna vahel.

I . Juhtimine, igap2ievatrio j a organisatsiooni arendamine.

2. Liitumine Peace Child Internationali programmide ja projektidega

3. Noorsoot6<)

l. JUHTIMINE, IGAPAEVATOO .la ORGANISATSIOONI ARENDAMINE

Valdkonna eesmiirgiks on MTU Peace Child Eesti tegevuse tdhustamine, juhtimise efektiivsuse
parandamine ja nende eesm?irkide nimel erinevatel koolitustel osalemine ning kohalikul ja
rahvusvaheli sel tasandil koo stoci arendamine.

Tegevused:

1. MTU Peace Child Eesti juhatuse koosolekud on toimunud Tallinnas kaks korda kuus.

2. MTU Peace Child Eesti I Uldkoosolek toimus 18 detsember Tallinnas peakontoris Vdru tn 16-
46. Edasiselt hakkavad iildkoosolekud toimuma aprilli keskpaigas.

3. PCE osales jiirgnevatel koolitustel ja konverentsidel:

Integratsioon Eesti tihiskonnas 2000-2007" 25.03.2009 jrirelhindamise kohtumine
Konverents,,Arieetikaga korruptsiooni vastu" . 24.04.2009,
Kodanikuiihiskonna Sihtkapitali aastakonverents 17 .04.2009
Arenduskoosolek Sillamiiel I 3.05.09
Euroopa Noored Infopiiev 13.04, Dzingel hotell, Tallinn (projekti toetus ja kirjutamine )
Lastekaitse liidu koolitus..K6neisikute II koolitus" Pivarootsi 15-16.05.2009

4. PCE on arendanud rahvusvahelist koostodd jiirgnevate tegevuste kaudu:

Arenduskoosolekud Peace Child Intemationaliga Londonis - mais ja septembris 2009.
Kokkusaamised kohalike organisatsioonidega ja videostuudio AspireStudioga Moskvas -miifisis,

mais, juuni, juulis, oktoobris ja novembris.

2.LIITUMINE PEACE CHILD INTERNATIONALI PROGRAMMIDE JA
PROJEKTIDEGA

MTU Peace Child Eesti on Uhendkuningriikide noorsootciciorganisatsiooni Peace Child
Internationali (PCf ametlik esindus Eestis. Sellest tulenevalt on PCE tegevuse tiheks eesmtirgiks
liitumine PCI poolt juhitavate programmide ja projektidega.
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Tegevused:

1. Peace Child Alpha Omega 2009-2010 on Euroopa Komisjoni programmist ,,Kultuur 2007 -

2013) toetuse saanud Eesti, Ttirgi ja Suurbritannia vaheline kultuurikoostcid projekt. Projekti
eesmiirgiks on algatada pdlvkondade ja kultuuride vahelist dialoogi kogukondades i.ile Euroopa
ning arendada rahvusvahelist noorsootdd ja kultuurialast koostood. On iihiskondlikes huvides
loodud projekt, mille algidee loojad on Uhendkuningriikide noorsooorganisatsioon Peace Child
Intemational. Neid paelus eelkdige idee religioonist kui i.ihendajast ja mitte eraldajast, aga sellest
kasvas viilja kultuurikoostoo suurprojekt, mis toob noored ja vanad kokku, et tihiselt arutada elu
suurte kiisimuste i.ile. Projekti on kaasatud kolm riiki: Uhendkuningriigid, Eesti ja Ttirgi. PCAO
jaoks valmib uus teos, aga ta toetub Peace Childile, muusikalile Kiilma Sdja ldpuaegades, ja

Alpha Omegale, oratooriumile, mille jOuline muusika sai esmaettekande Euroopa
Rahukohtumisel Coventrv katedraalis aastal 1980. Teose helilooiaks on David Gordon.

Projekti pdhitegevused toimuvad 2010 aastal, kuid 2009 aasta tegevus h6lmas projekti
loovmeeskonna kokkupanekut, koostciopartnerite otsimist, meediakajastuse alustamist ning
muud eeltood.

13.03. 2009 Projekti ttldkohtumine Tallinnas
27,03.2009 Projekti tutvustusiiritus Estonia Teatri Talveaias. Rahvusvahelisel teatriptieval
Estonia Talveaias peetud konverentsil osalesid Peace Child Internationali president David
Woollcombe, helilooja David Gordon ja muusik Richard Sharpey, lavastaja Neeme Kuningas ja

Tiirgi suursaadik Eestis Sule Soysal ning teised kutsutud kiilalised erinevatest ministeeriumitest,
mittetulundusiihingutest ja muj alt.

2. Soolise vdimestamise projekt. Peacechild Internationali koostoos viilja t<idtatud ja Euroopa
Komisjoni poolt toetatud ,,Soolise v6imestamise projekti" eesmZirgiks oli suurendada
kultuuridevahelist koostood soolise vdrddiguslikkuse alal, et tugevdada naise aktiivset rolli
i.ihiskonnas, agaka harida mehi olema vastuvdtlikumad ja aktsepteerivamad soorollide muutuste
suhtes ja naiste suhtes, kes soovivad realiseerida tiiielikult oma potentsiaali. Projekt lOppfaasiks
oli kiisiraamatu avaldamine, mida on v6imalik kasutada 6ppevahendina partnerriikides ja

kasuliku vahendina teemaga tegelevatele mittetulundusi.ihingutele ja valitsusviilistele
institutsioonidele. Kiisiraamat triikiti Suurbritannias ia 50 tiikki on jOudnud Eestisse.

Eestis viidi projekti raames labi 10 koolitust, mille raames kogutud materjal kaasati kiisirtiiimatu
avaldamisse.

3. Advocacy projekt, mis viidi liibi september-detsember 2009. Peace Child Internationali poolt
loodud projekti eesmiirgiks on edendada mitteformaalset eeskoste alast dppimist noorte seas, et
neist saaksid edukad aktivistid, kes suudavad mobiliseerida noorte kogukonnad oma riigis
tuleviku probleemide lahendamiseks. Nende probleemide seas vdivad olla nii kliimamuutused,
viihemate vdimalustega noored kui noorsoopoliitika ja teised. 20 esialgset treenitud noorteliidrit
viivad oma koduriikides liibi sarnased eeskosteprogrammid, 10 osav6tjaga, mis viib projektist
osavddate koguarvu 200ni.

20 aktiivset noort i.ile Euroopa osalesid treeningprogrammis Londonis ja Briisselis, mis
keskendus noorte avaliku esinemise ja eestkoste tehnikate arendamisele, ning hdlmab muu
hulgas EL institutsioonide ja poliitika kujundamise alast treeningsessiooni Brtisselis, mis toimus
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5ndal oktoobril. Berliini treeningsessioonil osalesid ka Euroopa Komisjoni ia UnO

Inimasunduste Pro grammi esindaj ad.
1 1 .09.2009 Kokkusaamine Tallinna kohalike organisatsioonidega.
21 .09 .2009. Kokkusaamine Ida-Virumaa kohalike organisatsioonidega.
28.09 .2009 - 1 4. I 0 London- Briissel-London-Helsingi.
Kohaliku kampaania liibiviimine laste ombudsmani teemal september-detsember 2009.

101 last toompeale (Tallinnas 20.11.2009 ja Sillamiiel 18.1 1 .2009)

3. NOORSOOToO

Valdkonna iildine eesmtirk on noorsootooalaste projektide kirjutamine ja liibiviimine ning

organisatsiooni noorsootci<ialaste kompetentsuste arendamine.

Tegevused:

1. Projekt ,,Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik." Sillamiie Lastekaitse Uhingu poolt loodud projekt,

mille eesmiirgiks oli seatud tdsta liikmete (sihtgruppide) teadlikkust, informeeritust laste 6igusi
ja heaolu puudutavate ki.isimuste suhtes, tutvustada aktiivseks kodanikuks olemise eeliseid ning

edendada motivatsiooni lastekaitse liikumise arendamiseks ja tihingu tegevuses osalemiseks.

Tdstatada kitsaskohad, mis takistavad lapse ja noore arengut ning kasvukeskkonda kohalikul

tasandil. Selle lisaks keskendutakse mentorlussuhete kiiivitamisele Ida Virumaa

lastekaitsei.ihenduste vahel. Viidi lAbi mitmeid erinevaid tegevusi, Peace Child Eesti toimis neist

kaaskonaldaj ana j iirgnevai s :
Laager Toilas.
Konverents,,Mida tahab Ida-Virumaa Laps?" Jdhvis 20.04.2009'
Proj ekti rahastas Kodanikutihiskonna Sihtkapital.

2. Projekt,,Noored Aktiivsed Kodanikud Tegutsevad," mis kestis aprillist 2009 kuni detsembrini
2009. Projekti eesmbrk oli tuua kokku erineva taustaga erinevast rahvusest noori, et iihiselt

kiisitleda noore inimese rolli tihiskonnas ja edendada sallivust ja kultuuridevahelist dialoogi.

Tutvustada noortele nende vdimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses
kaasartilikimises ning dpetada ja julgustada noori oma ideid tiiiustama ja ellu viima. Projekti

raames viidi labi mitmeid erinevaid tihistegevusi, nii informatiivseid kui ka kultuurilisi. Projekti
pohitegevuste hulka kuulusid koolitused, noortelaager Remnikus, 3-pZievane kultuurifestival Ida-

Virumaal j a rahvusvaheline konverents viimase suuriiritusena.

Ida-Virumaa Kultuurifestival 2l .09.2009 ja26-27.09.2009 - Festival algas Rahvusvahelise Rahu

Piieva tlihistamisega 2lsel septembril lda-Virumaa koolides, mille raames korraldati liihikesed
tutvustavad rahuseminarid, et edendada noorte seas diskussiooni rahu ja rahu mdistega seotu

i.imber. Festivali p6hiprogramm 26 ja 27 september h6lmas Noortemarssi Narva tiinavatel
keskpiieval, mis kandis rahu ja iihtekuuluvustunde sdnumit ja kust vdtsid osa ligi 200 noort.

Sellele jiirgnes mittetulundustihingute Infolaat, kus osales ka Lastekaitse Liit oma programmiga

,,Mul on 6igus!" Paeva ja kogu festivali k6rghetkeks oli Rugodivi Kultuurimajas toimunud
kontsert, koos 12 erineva rahvuskultuuriseltsi ja noorte tantsu- ja lauluseltsi Kohtla-Jiirvelt,

Narvast, Jdhvist ja Sillamtielt. Festivali programm viidi labi kahes keeles, nii eesti kui vene.

Rahvusvaheline Konverents "Noorle Osaluse V6imalused ja Valjakutsed" 2I ja 22 november

2009 Tallinna Ulikoolis, Eestis. - Konverentsi eesmiirgiks on tuua kokku kohalikud noorteliidrid
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ja nii rahvusvaheliste kui kohalike valitsusinstitutsioonide esindajad, ning akadeemilise sektori

esindajad, et iihiselt kiisitleda noore inimese rolli tihiskonnas ja kuidas edendada noorte osalust

erinevatel i.ihiskonna tasanditel. Konverentsi kaks piieva keskendusid poliitilisele ja sotsiaalsele

osalusele. Programm jagunes kolme paneeldiskussiooni vahel. K6nelejate seas olid Eesti

Noorsootocj Keskuse juhataja Edgar Schliimmer, Tallinna Spordi- ja Noorsooametist llona-

Evelyn Rannala, Euroopa Noortei.ihenduste Liidu esindaja Robert Lang, Suurbritannia

suurorganisatsiooni Peace Child Internationali president David Woolcombe, Exeteri Ulikooli
professor Tahir Abbas, PhD, ning esindajad Euroopa Noored Eesti Btiroost, Lastekaitse Liidu

Noortekogust ja mujalt

Projekti rahastasid Integratsiooni Sihtasutus, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike
Integreerimise Fond ning Haridus- ja Teadusministeerium.

3. Noortevahetusprojekt,,Deep2 in Europe" -viidi llbi Toilas 15.07.2009 -2I.07.2009, Eesti,

Taani, Portugali ja Poola noorteorganisatsioonide vahelises koostoos. Osalejad olid vanuses 15-

35 aastatja nende seas oli nii dpilasi kui dpetajaid kui noorsootooga tegelejaid, ning osalejate arv

oli jagatud v6rdselt erinevate osalejariikide vahel. Noortele ja noortega tegelejatele v6imaldati
hea suveilmaga aktiivset vabaajaveetmise v6imalust ja tihedat koost6od iihiskondlikult olulistel

teemadel. Osalejad saabusid kdigepealt Tallinna ja neile korraldati linnaekskursioon, ning

seejiirel sdideti tiheskoos bussiga Toilasse. Osalejaid oli kokku 37 ning noortevahetusprogramm
viid liibi Toila Spa Hotellis, mis asub Toila Oru pargi kdrval.

Programmi peateema oli sotsiaalse kaasatuse edendamine liibi hariduse. Igale kuuest piievast oli

ette niihtud oma programm, mis sisaldas erinevaid grupitoometoodikaid nii segagruppides kui
rahvusgruppides, viidi labi t<iotoad, korraldati hariduslikke diskussioone ning esitleti teooriat,
agaka leiti aega aktiivsele ajaveetmisele nagu orienteerumine Toila pargis. Projekti viidi labi
Euroopa Uhenduse programmi Euroopa Noored toetuse abil.

4. Euroopa Noortekongress Izolas, Sloveenias. 25ndast juulist 1se augustini toimus Sloveenia
linnas Izolas jiirjekorras kolmas Euroopa Noortekongress. Uritus kuulub Suurbritannia
organisatsiooni Peace Child Intemationali poolt juhitavasse Noortekongresside seeriasse, kus iga
aasta viiakse l?ibi vahelduvalt Euroopa v6i Maailma Noortekongress erinevates maailma
riikides, eelnevaid kongresse on liibi viidud nii Kanadas, Sotimaal, Austrias ja mujal ning aastal
2010 toimub Maailma Noortekongress Tiirgis, Istanbulis. Sloveenia Kongressil osales 62
delegaati 38st riigist. Kongressi peakorraldaja oli Sloveenia noofteorganisatsioon NOEXCUSE
Slovenia ja kongressi motoks oli Challenge, Suggest, Act (esita viiljakutse, paku lahendusi,
tegutse) ning peateemana kiisitleti vtihekindlustatud noorte probleeme. Osalejad jagati viide
tririgruppi viie olulise probleemi vahel, mille hulka kuulusid liikumisv6ime, tervis,
mitteformaalne haridus, poliitiline ja iihiskondlik kaasatus ning todtus. Ttiogruppide tegevuse
peaeesmiirgiks oli tihtse dokumendi, mille nimeks sai niidala l6pus Izola Deklaratsioon, viilja
trjritamine. Deklaratsioonis toodi vZilja osalejate pakutud lahendused probleemidele ning
dokumenti esitleti 3l sel juulil Sloveenia Parlamendihoones.

5. Maroccos toimunud League of Arab States Youth Forum Assilah-2009 and the 2nd Euro-
Arab meeting. Kiisitleti jiirgnevaid teemasid: migratsiooni ja integratsiooni kiisimused, LAG
riikide koostcici koos ELga, hariduse ja kultuuri koostorj.

6. Projekt ,,Regeneratsioon: Kultuur ja Suhtlemine" november 2009-september 2010. Projekti
eesmtirgiks on haarata erineva taustaga erinevast rahvusest noori selleks, et labi multikultuurilise
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tirituste seeria, mis h6lmab kontserte ja debatte, tutr.ustada erinevaid kultuure ja edendada sallivust

ning teineteisem6istmist ja avatumat suhtumist Eestisse kui multikultuursesse uhiskonda' Seda nii

liibi kultuuridevahelist kokkupuudete suurendamise kui ka rahr,us- ja kultuurideiileste teemade

kiisitlemise. Edendada ka ideed, et noortel, kui aktiivsel iihiskonnajdul, lasub vastutus kultuuri

taastootmise juures. Teadvustada erinevaid Eesti iihiskonnas olemasolevaid kultuuride vahelisi

probleeme ja pakkuda neile viilja vdimalikke lahendusi ning julgustada noori endid otsima neile

lahendusi ning tundma, et neile lahenduste otsimine on oluline, ning ka tundma, et nende s6na ja

arvamus on tiihtis ning seda voetakse kuulda. Projekti viiakse l?ibi stinkroonis rahvusvahelise

suurprojekti Peace Child Alpha Omega'ga.

Pdhitegevused antud ajavahemiku jooksul on jiirgnevad:

4 muusikalist kontserttiritust E esti erinevates maakondades.

4 debatti kohalikes koolides ja noorte organisatsioonides

1 suur0ritus Alpha Omega lavastus Tallinnas'

1 suvekool.

Projekti konaldab MTU
Integreerimise Fond,
Kultuurimini steerium.

Peace Child Eesti ja rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike

Integratsiooni i; Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ia
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BILANSS

(kroonides)

VARAD

r:iInuvaRa

Rahaja pangakontod

Nduded ostjate vastu

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Kiiibevara kokku

POHIvARA

Materiaalne pdhivara

Pdhivara kokku

VARAD KOKKU

KOHUSTUSBD JA NETOVARA

KOHUSTUSED

Liihiajalised kohustused

Tarnij atele tasumata arved

V6lad tririvdtjatele

Maksuv6lad

Saadud ettemaksed

Liihiajalised kohustused kokku

KOHUSTUSED KOKKU

NETOVARA

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Aruandeaasta tulem

NETOVARA KOKKU

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

2009. a. Majandusaasta aruanne

Lisa nr

2

31.12.2009

17691

0

0

17691

2000

0

19691

0

0

0

0

0

0

0

19691

1969r

1969r
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MTU PEACE CHILD EESTI

TULUDE JA KULUDE ARUANNE

(kroonides)

POHITEGEVUSE TULUD Lisa nr

Sihtotstarbelised
annetused ia toetused

Teenused

Liikmemaksud

Pdhitegevuse tulud kokku

2009. a. Majandusaasta aruanne

2009

POHITEGEVUSE KULUD

Sihtotstarbeliselt
finantseeritud proj ektide
otsesed kulud

Mitmesugused
tegevuskulud

Tooj6u kulud

palgakulu

sotsiaalmaksud

Pdhivara kulum

Pdhitegevuse kulud kokku

POHITEGEVUSE TULEM

Finantstulud ja -kulud

Intressitulud

Intressikulud

Kokku finantstulud ja -kulud

ARUANDEAASTA TULEM

Lisa nr

4s838

64700

100

110638

45704

35367

0

3275

4615

2000

90961

19677

t 4

0

l 4

1969r

1.1,



MTU PEACE CHILD EESTI 2009. a. Maiandusaasta aruanne

Lisa 2009

Rahavood tegevusest

Tegevustulem
Korrigeerimised
Amortisatsioon 4
Tegevusega seotud nduete ia ettemaksete muutus

t9677 0

Tegevusega seotud kohustuste ia ettemaksete muutus
Kokku rahavood tegevusest +19677 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

0
0

0
0

Rahavood investeerimistegevusest

RAHAVOOD KOKKU +19691 0

Raha ia raha ekvivalendid perioodi alguses 0 0

Raha ia raha ekvivalentide muutus +19691 0

Kursimuutused 0 0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi l6pus 2 +19691 0

RAHAVOOGUDE ARUANNE (otsemeetod)

(kroonides)

Rahavood tegevusest

Tegevustulem

Korrigeerimised

Amortisatsioon

Tegevusega seotud nduete ja ettemaksete
muutus

Tegevusega seotud kohustuste ja

ettemaksete muutus

Kokku rahavood tegevusest

Rahavood investeerimistegevusest

Saadud intressid

Kokku rahavood investeerimistegevusest

Lisa 2009

19677

+19677

+ 1 4

+14

2008

0

0

0

0

12



MTU PEACE CHILD EESTI

NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

2009. a. Maiandusaasta aruanne

Eelmiste perioodide
akumuleeritud tulem Netovara

Kokku

Saldo

3r.12.2008

Aruandeperioodi
tulem

Saldo
31.12.2009

Aruandeperioodi
tulem

0

19691

19691

13



MTU PEACE CHILD EESTI 2009. a. Maiandusaasta aruanne

Finantsaruannete lisad

Lisa l.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusp6him6tted

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2009. aasta kohta on koostatud koosk6las Eesti hea

raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja

aruandluse p6himdtetele, mille pOhinduded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida tiiien-

davad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Aastaaruande koostamisel on kasutatud jiitkuvalt varem

kasutatud arvestusp6himdtteid. Aruandes esitatud aruandeaasta andmed on olulises osas v6rreldavad

2008.a. majandusaasta andmetega. Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Muud n6uded

K6iki muid noudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on iildjuhul vdrdne nende nominaal- viiiirtusega

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, n6udmiseni hoiuseid ja liihiajalisi pangadeposiite.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid tegevusest kaudsel meetodil.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse liihtuvalt sellest, mis on madalam,

kas nende soetusmaksumus vOi neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne pOhivara

Grupis loetakse materiaalseks pohivaraks materiaalset vara kasuliku elueaga iile iihe aasta ja maksu-

musega alates 5 000 kroonist. Materiaalne p6hivara v6etakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb

ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vaja-

likud vara viimiseks tema t66seisundisse ja -asukohta. Kulutused, mis taastavad objekti algset seisundit

(remont, hooldus) on kajastatud perioodikuludes. Bilansis kajastatakse materiaalset p6hivara selle jtitik-

maksumuses, st soetusmaksumusest on maha arvatud akumuleeritud kulum javara viiZirtuse langusest

1.4



MTU PEACE CHILD EESTI 2009. a. Maiandusaasta aruanne

tulenevad allahindlused. Materiaalse p0hivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amorti-

satsiooninorm miiiiratakse igale pOhivara objektile eraldi vastavalt selle kasulikule elueale.

Amortisatsioonimiiiirade vahemikud aastas on p6hivara gruppidele jtirgmised:

Hooned ja rajatised

Masinad ja seadmed

Muu materiaalne p6hivara

6 - t 5 %

20-30%

30%

Maad ei amoniseerita.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. P6hi-, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on
kajastatud otsemeetodil ning aruandeperioodi brutolaekumiste ja -viiljamaksetena. Rahana on aruandes kajastatud kassas
olevat sularaha nin s arvelduskontode i iiiike.

Bilansipiievajiirgsed siindm used

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist m6jutanud asjaolud, mis ilmnesid
bilansikuupiieva ja aruande koostamise piieva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil vdi varasematel
perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

31.12.2009 3 L 12.2008

Sularaha 1 3 3 0

Pangakontod I  7558 0

Kokku t7691 0

Lisa 3. MaksunOuded ja - kohustused
3r.12.2009

Maksuli ik Kohustus

Sotsiaalmaks

Isiku tulumaks

Kogumispension

Ttitituskindlustusmaks

Kokku

L5



MTU PEACE CHILD EESTI

Lisa 4.Materiaalne P6hivara

Soetusmaksumus

Masinad ja seadmed

2009. a. Majandusaasta aruanne

Muu vara Kokku

Aruandeperioodi
amortisatsioonikulu

N imekirj ast kustutatu kulum

Akumuleeritud kulum seisuga
31.12.2009

Jiiiikviilrtus

J iiiikviiiirtus seisuga
31.t2.2009

2000

2000

2000

2000

2000

2000

t6



MTU PEACE, CHILD EESTI 2009. a. Majandusaasta aruanne

PEACE CHILD EESTI AUDIITORI JARELDUSOTSUS
MAJANDUSTEGEVUSE KOHTA 2OO9

peace Child Eesti audiitor Timo Uustal on tutvunud Peace Child Eesti 2009 aasta tegevus- ja

finantsaruandega, raamatupidamise algdokumentidega, ning kuulanud iira tegevjuhi VASSILI

GOLKOVI ja raamatupidaja Taisi Valdlo kommentaarid, miirgivad:

peace Child Eestis 2009 aastal realiseeris 7 erinevate kohaliku ja viilisriikide fondide ja ning

teiste institutsioonide poolt fi nantseeritud proj ekte.

peace Child Eesti raamatupidamine on korraldatud vastavalt Eesti seadustele'

Raamatupidamislik arvestus toimub nii projektide ja tegevuste l6ikes. Kulutusi projektide

realiseerimisel tehakse ainult finantseerijaga kooskdlastatud eelarve piires. Projektide ldppemisel

esitatakse finantseerijatele nii sisulised kui ka finantsaruanded koos koopiatega

kuludokumentidest. Finantseerijatelt pretensioone laekunud ei ole.

2010 aastal 1. jaanuari seisuga Peace Child Eesti kassas ja pangakontodel raha viiiirtuses 17691

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

raamatupidamises kaj astatud.

Peace Child Eesti 2009 aastal tulud olid viiiirtuses 110 638 ja kulud 90961krooni.

Peace Child Eesti audiitor otsustab:
Noustuda peace Child Eesti juhataja ning raamatupidaja poolt koostatud ja esitatud 2009 aasta

maj andusaastaaruande ga.

Auditeeris:

Timo Uustal

26. mai2010.
Tallinn

' -1.. ' . I ' t
\ ' L  ' li  { /

l .  ' .  \ - r ' 1 ,
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MTU PEACE CHILD EESTI 2009. a. Majandusaasta aruanne

Peace Child Eesti majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja namatupidamise

aastaaruandest. Kiiesolevaga kinnitame 2009. aasta majandusaasta aruandes esitatud andmete

6issust:

I  - '

Peace Child Eesti juh4taja: ' '/'
- \ '

vassili coriko/ i 
-, 

)--f'-y* . il:" ,,/'.1!=..........20r0.a.
l -

\,
Allkiri

Audiitor:
:  t i

Timo Uustal i ' it r""{, ' ?-

Allkiri

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta atuande, mis koosneb tegevusaruandest ia

raamatupidamise aastaaruandest on labi vaadanud ja heaks kiitnud:

-","

i-Peace Child Eesti juhatuse,liiklned: ,. 
.,, "/j q .; i/  L / '  \ .- '  / : .1. ' ." .c.*:. .?..: . . . . ' . . . . . .2010.a.VassiliGolikov

Al lk i r i

Tais iVald lo

Allkiri

, ) .:i,.
Niina Golikova ',t ' [- L.

allkiri
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Aruande elektroonilised kinnitused
Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI (registrikood: 80282739) 02.03.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi Kinnitaja roll Kinnituse andmise aeg

Vassili Golikov Juhatuse liige 08.06.2010

Resolutsioon:

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb

tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on läbi vaadanud ja

heaks kiitnud.

Vassili Golikov

Peace Child Eesti juhatuse liige



Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress basil.golikov@gmail.com

E-posti aadress info@peacechild-estonia.org

Mobiiltelefon +372 5341810

Mobiiltelefon +372 55602993


