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Tegevusaruanne

PEACE CHILD EESTI/PEACE CHILD ESTONIA

Missioon: võimestada noori ja edendada jätkusuutlikku arengut.

Visioon: noored kui lahendus, mitte probleem.

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

 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

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.

d)  toimiva mehhanismi loomine laste ja noorte arvamuse väljaselgitamiseks ja laste ning noorte kaasamiseks oma tegevuse kavandamisse;

e)  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 110 füüsilist ja 1 juriidilist 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).

2011 aastal on toimunud ka juhatuse liikmete seas muudatused. MTÜ Peace Child Eesti juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks oli kuni septembrini

2011 Vassili Golikov, bürootöötajate koosseisus Taisi Valdlo, Triin Sild, Anne-Liisa Antsma ja Marko Savelli. Vassili Golikov astus septembri

lõpus tagasi nii juhatuse liikme kui ka tegevjuhi kohalt. Juhatuse ainuliikmena ning MTÜ Peace Child Eesti tegevjuhina jätkab Taisi Valdlo.

Vassili Golikov on organisatsiooniga endiselt seotud bürootöötaja rollis. Valdkonna- ja projektijuhid ning töötajad projektide juures olid Timo

Uustal, Pille-Riin Pettai, Juri Verbitsky. Audiitoriks oli määratletud Kristina Razinkova.



4

Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2011. a. majandusaasta aruanne

Töötasude üldsumma 2011. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 5377,18 EUR (eelmisel aastal 27 232 eesti

krooni). Töövõtulepingute alusel on arvestatud 5377,18 EUR (eelmisel aastal 27232 krooni).

TEGEVUSARUANNE 2011

MTÜ Peace Child Eesti (PCE) tegevus oli 2011 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 Kodanikuühiskonna

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

 

2. Aastal 2011 toimusid Peace Child Eesti üldkoosolekud 13 aprill 2011 ja 30 september 2011 Tallinnas.

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

-        VI Noorsootöö Foorum 10.03.2011

-        Conference on School Linking and Cross-Cultural Integration, British Council 30.03.2011

-        EVTA 2011 ringreis 07.05.2011

-        EAS mentorluskonverents 05.10.2011

-        Lastekaitse Liidu ning Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi konverents „Kuidas elad Eestimaa laps?“ 17.11.2010

-        EVTA raamatu „Olen vabatahtlik, muudan maailma! esitlus 22.11.2011

-        Õpetajate ümarlaud Eesti NATO Ühing 02.12.2011

-        Lastekaitse Liidu arutelupäev Siseministeeriumis 08.12.2011

-        Tallinna linnavalitsuse „Suured teod 2010“ tseremoonia 12.12.2010

4. PCE on arendanud rahvusvahelist koostööd järgnevate tegevuste kaudu:

-        Arengukohtumised Peace Child Internationaliga Londonis – seal hulgas viiepäevane sõit Londonisse Jaanuaris ja Detsembris 2011.

-        Kohtumised kohalike organisatsioonidega ja Aspire Studioga Moskvas ja Eestis   Märts  - Oktoober  2011.

 

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. Road to Rio +20, Projekti eesmärk oli 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
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8. Uus Peace Childi muusikal- jätkusuutlik maailm 2050 ja noorte roll selles;

  

 

III. 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 

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

nõustajana projektides.  

 

 

Tegevused:  

 

1. Jätkusuutlik tööelu. 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühing viis Ida-Virumaa piirkonnas ellu projekti „Jätkusuutlik tööelu“, mille eesmärgiks on edendada Ida-Virumaa sotsiaalset 

arengut läbi tööturu alase informatsiooni kvaliteedi ja leviku parandamise ning praktiliste teadmiste ja oskuste pakkumise noortele. MTÜ Peace 

Child Eesti osales projektis partnerina. 

Projekti raames toimusid: 

· 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 jätkusuutlikkuse peamine tagaja on projekti raames üles pandud e-lahendus - nõustamisportaal "Jätkusuutlik tööelu" 

http://tooelu.sscw.ee. Loodud spetsiaalselt Ida-Virumaa arendamiseks, mille kaudu saavad MTÜd ja omavalitsused omavahel kommunikeeruda 

ja oma tegemistest teada anda, avaldada töökuulutusi niing osalejad esitada omapoolseid kommentaare. Võimaldab üles laadida oma pakkumisi 

aga ka jagada probleeme ja küsida ekspertide nõu. 

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. 

 

 

2. Tallinna Soolise Võrdõiguslikkuse Noorteseminar 

Noorteseminar ise viidi läbi MTÜ Peace Child Eesti poolt ja Tallinna Spordi- ja Noorsooameti toetusel ning toimus Euroakadeemias ja selle 

läbiviimisesse oli suurel määral kaasatud ka  Sotsiaalministeerium ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. Seminarist võtsid osa 55 noort vanuses 

14-26 aastat, kes olid pärit erinevatest noorteorganisatsioonidest ja haridusasutustest üle Tallinna. Seminaril esinesid Lee Maripuu ja Christian 

Veske Sotsiaalministeeriumi Soolise Võrdõiguslikkuse osakonnast ja interaktiivset osa juhtis professionaalne soolise võrdõiguslikkuse teema 

koolitaja Maret Prits. Käsitluse all oli soolise võrdõiguslikkuse üldolukord Eestis, hoiakute ja stereotüüpide roll soolise ebavõrdsuse kujunemisel 

ning meetodid ebavõrdsuse vähendamiseks. Viidi läbi ka erinevaid rollimänge ning grupitööd, et jõuda selgusele, kuidas saaks paremini 

edendada Eestis võrdõiguslikkust erinevates valdkondades. Seminarile ole osalejate seas positiivne vastukaja ning leiti, et seminar oli sisukas, 

ettekanded olid head ja osalejad said palju uut informatsiooni. 

Projekti raames toimusid ka koolitused – läbi viidud koostöös professionaalse soolise võrdõiguslikkuse koolitaja Maret Pritsiga, kes on oma töös  

keskendunud just eelkõige 3R (representation, resources ja realia) meetodile ja viib läbi koolitusi nii noortele, organisatsioonidele ja 

institutsioonidele.  Kokku viidi läbi 4 ühepäevalist koolitust. Projekti raames läbi viidud väikesemahulise küsitluse tulemustest selgus, et soolise 

võrdõiguslikkuse ja eriti soolise võimendamise teemadest ei pea noored ennast eriti tugevaks, ja leiavad, et neid teemasid võiks tihedamini 

kajastada ja läbi viia sarnaseid koolitusi.   

 

 

3. Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng 

 

MTÜ Peace Child Eesti ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt loodud projekti raames toimus 19.07-24.07.2011 Tallinnas rahvusvaheline 

noorteüritus „Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng“ koos osavõtjatega üle Euroopa ning esindajatega Aasiast, Afrikast ja mujalt, 

eesmärgiga edendada noorte rolli jätkusuutlikus arengus. Kohtumise läbiviimiseks toimus ligi kuue kuu pikkune ettevalmistusperiood, mille 

raames pandi paika 10 riigi esindajatest koosnev organiseerimiskomitee ja toimus ka aprilli keskel ettevalmistav kohtumine Tallinnas. Osalejate 

leidmiseks viidi läbi sooviavalduste esitamise konkurss kuhu laekus ligi 500 avaldust, millest valiti peale hindamisprotsessi välja ligikaudu 120 

inimest. 

 

19.07 toimus Kohtumise avatseremoonia Raekoja platsil, Tallinnas, mis oli Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng kultuuriline ja

http://tooelu.sscw.ee/
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hariduslik avaüritus koos mitmekesise programmiga, kus osalesid kultuuriesindajad ja kõnepidajad nii Eestist kui Euroopast ja mujalt. Üritus oli 

avatud kõigile huvilistele. Avatseremoonial pidi avakõne Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Muusikalise ja loovprogrammi juht oli 

Aarne Saluveer, esinesid ETV Tütarlastekoor, Georg Otsa nimelise Muusikakooli Big Band jt. Kohal olid erikülalised Euroopa Nõukogust, 

Euroopa Komisjonist,  ÜRO Keskkonnaprogrammist, Stakeholder Forumist, Euroopa Noortefoorumist, Välisministeeriumist, ja esindajad teistest 

ministeeriumitest (k.a. ministrid) ja mujalt. Samuti osalevad Tallinna linna esindajad ja paljude Euroopa erinevate riikide suursaadikud. 

Avaüritusest tehti interneti vahendusel ning Eesti Rahvusringhäälingu kaasabil ja toetusel otseülekanne veebilehtedel www.err.ee ja 

www.eym2011.eu 

Kohtumise põhitöö toimus alateemadeks jaotatud töögruppides, milleks olid loodusressursid, haridus jätkusuutliku arengu nimel, linnaruumi 

areng, prügimajandus, põllumajandus, sotsiaalne heaolu ja taastuvenergia. Iga töögrupp selgitas oma teema osas välja peamised väljakutsed ja 

lahendused, mis koguti kokku ühisesse deklaratsiooni, mida esitleti esmakordselt 23.07.2011 Mustpeade majas toimunud vastuvõtul. 

Deklaratsioon tehakse kättesaadavaks elektrooniliselt ning deklaratsiooni raamistikus välja töötatud kohalike initsiatiivide edendamiseks on 

loodud Kohtumise ametlikule veebiaadressile www.eym2011.eu hinnangu ja monitooringu süsteem.          

Kohtumist toetasid Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna linn ja Hollandi Välisministeerium. 

Partnerite seas olid Euroopa Noortefoorum, EarthSummit2012, Stakeholder Forum, Venemaa Noorteliit, Hollandi Noortenõukogu, Rio+Twenties 

ja mitmed teised. 

 

 

4. Co-management projekt   

 

MTÜ Peace Child Eesti oli projekti „Co-management“ põhipartner ja kuna Peace Child International on Co-management metoodika üks peamisi 

arendajad siis MTÜ Peace Child Eesti tegutses antud projekti raames metoodika tõlgendusega Eesti tasandil ning oli projektis koolitaja. 

Co-management on inglise sõna, mis otsetõlkes tähendab kaasjuhtimist ja on oma olemuselt Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud noorte 

otsustusprotsessi kaasamise süsteem. Kohalikud omavalitsused ja maavalitsused on noortele kõige lähemal asuvad osalemise tasandid, 

mistõttu on neil ka suur roll noorte osaluses. Noori kaasates tagavad võimud olukorra, kus noored ainult ei kuule ega õpi demokraatiat ja 

kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena. 

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt loodud projekt pealkirjaga „Co-management projekt“, viidi läbi koostöös kolme kohaliku omavalitususte 

üksustega, haridusasutustega ja kohalike MTÜdega Vaivara ja Jõhvi vallas ning Kiviõli linnas. Co-management projekti eesmärgiks oli edendada 

dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses. Projekti rahastas 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja kaasrahastas Kiviõli Linnavalitsus. 

          Lisaks toimusid tegevused sellel suunal, et omavalitsuste esindajatega koostöös luua strateegiadokument, mis kajastaks võimalikku teed 

efektiivse ja kaasava noortepoliitikani maakonnas, ning noorte osaluse parandamiseni, noorte algatuste mõju tugevdamiseni ja noortele 

suunatud tegevuste efektiivsuse parandamiseni. Otsida optimaalsemaid dialoogivorme ja parimaid koostööpraktikaid ning luua tee efektiive 

praktilise koostööni. Kogu projekti „Co-mamangament“ eeltöö tulemusena, kaasa arvatud Ida-Virumaa Noortefoorum 2012, on valminud 

„Ida-Virumaa Co-management strateegia 2012 – 2015“, mille sisu on üles ehitatud co-managemendi teooria ja metoodika kaudu ning sisaldab 

kolme alateemat: 

1. Noorte osaluskogud Ida-Virumaal 

2. Kohaliku omavalitsuse koostöö koolidega noorte aktiivsuse edendamise nimel (õpilasesindused, kooliressursid, huvijuhid jms.) 

3. MTÜde ja noorteühenduste kaasamine regionaalse arengu edendamisse. 

Strateegia on tehtud avalikuks lingil http://co-management.sscw.ee/index.php?id=10794. Valminud strateegia põhjal on koostatud ja trükkimisel 

käsiraamat „Co-management Ida-Virumaal“ Sisu poolest on tegemist Co-managemendi teooriast ja metoodika laiema käsitlusega, 

hetkeolukorrast Eestis ja Ida-Virumaal kaasa arvatud peamistest võimalustest noorel osaleda otsustusprotsessides, ning ka projekti raames 

välja töötatud strateegilistest lahendustest, mis avaldatud eraldi dokumendina pealkirjaga „Co-management strateegia Ida-Virumaal“. 

Elektrooniline variant raamatust avaldatakse http://co-management.sscw.ee Projekti lõpufaasis on toimunud ka ettevalmistavad tegevused 

co-managemendi teooria efektiivsemaks rakendamiseks Tallinna piirkonnas (nt koostöös Tallinna noortevolikogu eesistuja Vladimir Svetiga, kes 

oli ka toimunud Ida-Virumaa Noortefoorumil moderaator). 

 

 

5. Homne vabatahtlik – volunteer for tomorrow 

 

Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 raames ja Sillamäe Lastekaitse Ühingu (SLÜ), Tallinna Spordi ja Noorsooameti, Vaivara 

Vallavalitsuse ja MTÜ Peace Child Eesti koostöös viidi läbi projekti "Homne vabatahtlik – volunteer for tomorrow !" mille eesmärgiks oli tõsta 

teadlikkust vabatahtlikkusest endast, et motiveerida ja võimestada noori hakkama vabatahtlikuks ning koordineerida noortele suunatust 

vabatahtlikus töös. 

Projekt „Homne Vabatahtlik“, inglise keelse pealkirjaga „Volunteer for tomorrow“ oli suunatud sellele, et noored saaksid ise paremini aru 

vabatahtliku tegevuse võimalustest ja väärtustest ning oleksid valmis ka ise hakkama vabatahtlikeks. Projekti põhitegevusteks olid üle-Eestilised 

infoseminarid, konverentsiseeria kolmes keeles ja vabatahtlike tegevnädal 24-30.102011, mida aitasid lisaks SLÜle ellu viia ka Tallinna Spordi- 

ja Noorsooamet, Vaivara Vallavalitsus, MTÜ Peace Child Eesti ja teised partnerid üle Eesti. 

Projekti peamiseks väljundiks on noorte vabatahtlikku tegevusse kaasamise strateegia, mis on suunatud ühiskonna erinevatele 

institutsioonidele. Strateegia, mille välja töötamisel on arvesse võetud noorte arvamusi ning soove ja ekspertide tähelepanelikkust ning teadmisi, 

peaks tulevikus tõstma vabatahtlikkuse väärtust ning noorte teadmisi ja motiveeritust. Alustööna on läbi viidud infoseminarid igas Eesti 

maakonnas, aga strateegia loomine on toimunud eelkõige läbi 3-osalise konverentsiseeria kuhu on kaasatud nii vastava valdkonna eksperdid 

kui noored ise. Esimesena toimus 21-22.10.2011 noortekonverents „Vabatahtlik töö – kellele ja milleks?“ ja ekspertidele suunatud 

konverents-seminar „Vabatahtlik tegevus eksperdi silma läbi“, kus välja pakutud lahenduste põhjal on koostati tööversioon. Viimasel

http://www.err.ee/
http://www.eym2011.eu/
http://www.eym2011.eu/
http://co-management.sscw.ee/index.php?id=10794
http://co-management.sscw.ee/


7

Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI 2011. a. majandusaasta aruanne

konverentsil „Noored-vabatahtliku tegevuse tulevik?“ osalejad töötasid läbi tööversiooni ja pakkusid välja konkreetseid tegevusi sinna lisamiseks.

Valminud strateegia on leitav alloleva lingi alt: http://vabatahtlik2011.sscw.ee/?id=11121 Strateegiaga toimub uuel aastal põhjalik levitusprotsess

kuhu on kaasatud nii ministeeriumid kui teised ühiskondlikud institutsioonid. Projekti väljunditeks on ka koolidele suunatud õppematerjal ja

projektiinitsiatiivide andmebaas vabatahtlikkuse edendamiseks 

 

 

6. Vabal tahtel vabatahtlik 

 

MTÜ Peace Child Eesti viidi läbi projekt „Vabal tahtel vabatahtlik“ mida toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti eesmärgiks oli edendada

Tallinna sotsiaalset arengut läbi vabatahtliku töö valdkonna koordineerimise ja võrgustikutöö ning jätkusuutlikkuse tagamise läbi uute

vabatahtlike kaasamise ja motiveerimise - eelkõige noorte – ning vabatahtlikuse valdkonnas osalemise lihtsustamise. 

Projekti raames toimusid 4 seminari Tallinnas, mis kaasasid juba kogemustega vabatahtlikke aga ka olid motiveeriva suunitlusega; 2-päevane

konverents „Vabatahtlik tegevus – kellele ja milleks?“ teoreetilise arutelu ja võrgustikutöö läbiviimiseks; Tallinna Vabatahtlike Tegevnädal, mis

toimus 24.10 – 30.10.2011 ja pakkus noortele ja vanematele üle Tallinna vabatahtlikkust tegevusest konkreetset praktilist kogemust ning kaasas

ka uusi organisatsioone nagu näiteks Tallinna Lastekodu vabatahtliku tegevuse temaatikasse. Tallinnas lõid Tegevnädala jooksul noored

kaasa korrastustöödel Lindakivi lasteaias, Männiku ja Kristiine noortekeskuse koristuspäeval ning Tallinna Lastekodu piirdeaia

parandamisel. Tallinnas tehti koos noortega koristustöid ka Nõmme Spordikeskuses, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli lapsed kogusid Loomade

Hoiupaigale toidukraami. Pääsküla noortekeskuse ekstreemhallis toimusid korrastustööd, mis lõppesid 29. oktoobril seinamaalingute

tegemisega. Lisaks toimusid antud ajavahemikul infopäevad ja mõttekojad ning teised vabatahtlikkuse alase teadlikkuse tõstmisele

suunatud üritused. Kolme tegevprojekti viidi läbi veel 2012 aastal. 

Projekti viimastel nädalatel toimub töö veel projekti väljunditega. Valmimas on ka Tallinna vabatahtliku tegevuse andmebaas,

www.peacechild-estonia.org alalehena. Samuti avaldatakse andmebaasi veebilehel elektroonilise variandina projekti kogumik „Tallinna

vabatahtlik“, mis on suunatud Tallinna piirkonnale ja selle peamine eesmärk on pakkuda sissejuhatavat infot vabatahtlikkuse teema kohta

üldisemalt, välja tuua peamised võimalused Tallinnas osaleda ühiskonnaelus vabatahtlikuna ja ka tutvustada vabatahtliku passi kui võimalust

vabatahtlikust tegevusest rohkem iseendale kasu saada.

http://vabatahtlik2011.sscw.ee/?id=11121
http://www.peacechild-estonia.org/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2011 31.12.2010

Varad   

Käibevara   

Raha 2 852 1 450

Nõuded ja ettemaksed 600 0

Müügiootel põhivara 390 0

Kokku käibevara 3 842 1 450

Põhivara   

Materiaalne põhivara 460 0

Kokku põhivara 460 0

Kokku varad 4 302 1 450

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 450 1 122

Aruandeaasta tulem 2 852 328

Kokku netovara 4 302 1 450

Kokku kohustused ja netovara 4 302 1 450
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2011 2010 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 140 13  

Annetused ja toetused 27 641 8 309  

Tulu ettevõtlusest 6 047 12 240  

Muud tulud 500 72  

Kokku tulud 34 328 20 634  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -23 882 -8 869  

Mitmesugused tegevuskulud -2 110 -9 240  

Tööjõukulud -5 377 -1 740  

Põhivara kulum ja väärtuse langus -77 -383  

Muud kulud 0 -73  

Kokku kulud -31 446 -20 305  

Põhitegevuse tulem 2 882 329  

Finantstulud ja -kulud -30 -1  

Aruandeaasta tulem 2 852 328  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2011

Rahavood põhitegevusest  

Liikmetelt laekunud tasud 140

Laekunud annetused ja toetused 27 641

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 6 048

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -27 520

Väljamaksed töötajatele -5 377

Makstud intressid -30

Muud rahavood põhitegevusest 500

Kokku rahavood põhitegevusest 1 402

 

Kokku rahavood 1 402

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 450

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 402

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 852
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Reservid Akumuleeritud tulem

31.12.2009 0 0 1 122 1 122

Aruandeaasta tulem   328 328

31.12.2010   1 450 1 450

Korrigeeritud saldo 31.12.2010   1 450 1 450

Aruandeaasta tulem   2 852 2 852

31.12.2011   4 302 4 302
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2011. 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 2010.a. majandusaasta andmetega. Aastaaruanne on koostatud Eurodes.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt

on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist

15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti

kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel

perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

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.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Grupis loetakse materiaalseks põhivaraks materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksu- musega alates 383 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)

 31.12.2011 31.12.2010 Lisa nr

Sularaha kassas 504 879 2

Arvelduskontod 2 348 571 2

Arvelduskonto 1 1 60 2

Arvelduskonto 2 1 511 2

Arvelduskonto 3 2 346 0  
Kokku raha 2 852 1 450 2

Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

  

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus 460 460 460

Akumuleeritud kulum 0   
Jääkmaksumus 460 460 460

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

 2011

Masinad ja seadmed 460

Muud masinad ja seadmed 460

Kokku 460

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

 2011 2010

Palgakulu 4 043 1 159

Sotsiaalmaksud 1 334 582

Kokku tööjõukulud 5 377 1 741

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1
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Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus Peace Child Eesti

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud Eesti

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2011 31.12.2010

Füüsilisest isikust liikmete arv 110 100

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2011

Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 0 0

 2011

Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 0 0

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Aruandluskeskkond ei kuva

ridasid, mille väärtus on null, seega vaid numbrite sisestamisel, ei kuvata vastavat teavet koondvaates ega pdf-aruandes.
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste

heaolu edendavad ühendused
94993 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5341810

Mobiiltelefon +372 55602993

E-posti aadress info@peacechild-estonia.org

Veebilehe aadress www.peacechild-estonia.org


