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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

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, Taanis, Rootsis,

Venemaalt. 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 120 füüsilist isikut ja üks juriidiline isik

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

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

2012 aastal oli MTÜ Peace Child Eesti juhatuse liikmeks ja tegevjuhiks Taisi Valdlo, bürootöötajate koosseisus Vassili Golikov, Triin Sild, 

Anne-Liisa Antsma ja Marko Savelli. Valdkonna- ja projektijuhid ning töötajad projektide juures olid Olga Perminova, Timo Uustal, Pille-Riin 

Pettai, Juri Verbitsky. Audiitoriks oli määratletud Kristina Razinkova. 

Töötasude üldsumma 2012. aastal moodustas koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 2155 eurot (eelmisel aastal 5377 eurot). 

Töövõtulepingute alusel on arvestatud  2155 eurot (eelmisel aastal 5377 eurot). 
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TEGEVUSARUANNE 2012 

 

MTÜ Peace Child Eesti (PCE) tegevus oli 2012 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 2012 toimus Peace Child Eesti üldkoosolek aprillis Tallinnas. 

 

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

• Noorte Strateegia Konverents NOVO! 19.10.12 Tallinnas

• Vabaühenduste kärajad 19.10.12 Tallinnas

• Koolitus "Ühtsed alused kodanikeühenduste rahastamiseks" 8.11.12 Tallinna

• Lastekaitse Liidu aastakonverents "Kuidas kasvatame - piits või pitsa?" 21.11.12

• KÜSKi infopäev "Uued taotlusvoorud" 27.11.2012 Tallinnas

• Sotsiaalse ettevõtluse seminar "START SMART! Social and profitable" 03-04.12

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

Kohalikku koostöövõrgustikku kuuluvad valitsusasutused nagu Vaivara Vallavalitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja mitmed teised. Riiklikud

katuseorganisatsioonid nagu näiteks Eesti Noorteühenduste Liit, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus ja mitmed teised. Haridusasutused

Tallinnas ja mujal Eestis – Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum ja paljud teised. Äriettevõtted nagu

Tallink, Meriton Hotels, Reklaamikink, Webgate OU, ja mitmed teised. Mitmed riiklikud ja piirkondlikult tegutsevad mittetulundusühendused nagu

näiteks Sillamäe Lastekaitse Ühing, Kogukonna Arengu Ühing ja mitmed teised.

UNITED for Intercultural Action peakorraldajana organiseeris 12-17 novembrini konverentst inglise keelse pealkirjaga, "Wake Up

Europe: It's Time to Act! Creative approaches to tackle discrimination" Raaseporis Soomes, mis oli suunatud uute strateegiate ja

parimate jagamisele Euroopa diskriminatsioonivastase liikumise nimel. UNITED on iseseisev ja avatud võrgustik kuhu hetkel kuulub 550 toetajat

ligi 48st Euroopa riigist, kes töötavad koos vabatahtlikkuse alusel, kes viib läbi sarnaseid konverentse kaks või kolm korda aastas. Antud

konverents oli osa projektist "Euroopa altpoolt üles: Diskriminatsioonivastase noorsootöö võimekuse tõstmine". Konverentsi kohalik

peakorraldaja oli Soome noorteühenduste liit Alliansi. Nädala aja pikkuse põhjaliku programmi jooksul toimusid paneeldiskussioonid koos

kohalike ja rahvusvaheliste ekspertidega, kuus eriteemalist töögrupi, võimalik oli valida mitmete praktiliste töötubade vahel ning õhtusesse

programmi kuulusid poliitilised kohvikud, kultuuridevahelised mängud ja muud tegevused, et võimaldada nii kogemuste jagamist ja teineteiselt

õppimist kui ka võrgustikutööd. Konverentsist võtsid osa 85 osalejat (Euroopa Nõukogu riikidest) kes esindasid eri taustaga

rahvusvahelisi või rahvuslike rassismivastaseid, fašismivastaseid, põgenike, inimõiguste või vähemuste õiguste organisatsioonide

esindajad. Nende seas nii UNITED võrgustiku liikmed kui toetajad Soomest, Prantsusmaalt, Hollandist, Moldovast, Kreekast, Bulgaariast,

Venemaalt ja mujalt. Järgmine konverents toimub Leedus mais 2013.

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

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

ja nõustajana projektides.
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Tegevused: 

1. 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 Koostatud ja trükitud kahes keeles käsiraamat 

„Co-management: Teel koostöö poole...“ 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 on avaldatud projekti veebilehel http://co-management.sscw.ee 

 

2. 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 2011 märts kuni 2012 märts läbi projekt "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 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, mõne osa ka viisime l 

bi ka 2012 aasta aluses jaanuaris-veebruaris, konverentsiseeria kolmes keeles oktoobrist - detsembrini 2011 ja vabatahtlike tegevnädal 

24-30.10.2011, 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 

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 on toimunud 2012 aastal põhjalik levitusprotsess kuhu on kaasatud nii ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, ettevõtted, 

vabaühendused  kui ka teised ühiskondlikud institutsioonid. Ametlik tagasiside on saadud ka Haridus- ja Teadusministeeriumilt ning 

Siseministeeriumilt. Projekti väljunditeks on ka koolidele suunatud õppejuhend mis on välja antud 2012 aastal ja projektiinitsiatiivide andmebaas 

vabatahtlikkuse edendamiseks aadressil http://vabatahtlik2011.sscw.ee 

 

3. Vabal tahtel vabatahtlik 

MTÜ Peace Child Eesti viis 2011-2012 läbi projekt „Vabal tahtel vabatahtlik“ mida toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja kus Sillamäe 

Lastekaitse Ühing osales partnerina/ nõuandjana. 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

http://co-management.sscw.ee/index.php?id=10794
http://co-management.sscw.ee/
http://vabatahtlik2011.sscw.ee/?id=11121
http://vabatahtlik2011.sscw.ee/
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suunatud üritused. Kolme tegevprojekti viidi läbi veel 2012 aastal. 

Valminud on Tallinna vabatahtliku tegevuse andmebaas, www.peacechild-estonia.org alalehena. Samuti on avaldatud 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. 

 

4. Kodanikuühiskond Eestis 

Projekti „Kodanikuühiskond Eestis“ raames viidi Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt (MTÜ Peace Child Eesti osales partneri ja koolitusprogrammi

juures ühe väljatöötajana) läbi samanimeline koolituste seeria eesmärgiga 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. Seda just venekeelsete

üldhariduskoolide õpilastele, eesmärgiga tekitada neis sügavamat huvi Eesti kodanikuühiskonna vastu ning seeläbi integreerida vene noori

tugevamalt Eesti ühiskonda. Koolitusseeria läbiviimise lõpus viidi osalejate seas läbi tagasisideküsitlus osalenud õpilaste seas. Küsitluse kaudu

kogutud andmed näitasid, et õpilaste reaktsioon materjalile oli positiivne, nad leidsid, et said uut informatsiooni mida nad enne ei teadnud ning

on nüüd rohkem huvitatud kodanikuühiskonna teemadest, rahul oldi ka koolitajate ja koolitusseeria struktuuriga. Iga osaleja sai koolitusseeria

läbides ka allkirjastatud sertifikaadi kus toodi välja käsitletud teemad ja nende maht. Lisaks sellele võib olulise tulemusena välja tuua selle, et

projektis võttis osa ka Narva 6. Kool ja nende juhtkond on planeerimas kodanikuühiskonna teema sügavamalt sisse viia enda õppekavasse. 

Vastavalt esialgsest plaanist suuresti vähendatud toetusele tuli teha projekti struktuuris ümberkorraldusi ja läbi viia uusi läbirääkimisi elluviimise

edukuse tagamiseks. Lõppkokkuvõttes asukohtade ja koolitajatega läbirääkimiste ning kulu ja tegevusest saadava kasu ja osalejate võimalikult

suure arvu tagamise eesmärgil tehtud analüüsi tulemuseks oli see, et me viisime projekti läbi kahes osas Sillamäe ja Narva linnas. Narva

koolituse seeria viiakse elu 2013 aasta Jaanuaris - Veebruaris 2013. 

Koolitusseeria käsitles kõiki planeeritud alateemasid:

• Kodanikuühiskonna mõiste.

• Kodanikuühiskonna ajalooline areng Eestis. Kodanikuühiskond postsotsialistlikus muutuses

• Vabaühendused ja nende roll

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

• Projektikirjutamine ja juhendamine. Teooria ja Praktika

• Vabatahtlik tegevus ja selle arendamine

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

• Kodanikuühiskonna saavutused Eestis: Praktilised näited

• Kodanikuühiskonna tulevik

Logistiliselt tuli aga toimumiskohtade ja koolitajatega läbi rääkides ellu viia struktuuriline muudatus – jagati kogu koolitusmaterjal kolmeks

suuremaks osaks. Neist kaks esimest hõlmasid kogu teoreetilist materjali ja kolmas viidi läbi seminari vormis ning hõlmas sisuliselt ka grupitöid

ja praktilise ülesandena oma projektiidee väljatöötamist ning ettekandmist. Koolituste seeria oli 100% samamahuliseks võrreldes planeerituga

ning seda nii sisuliselt kui ajalises mahus (10 tundi Sillamäel).

Tallinn

Sama koolitusprogramm viidi 2012 aastal täies mahus ellu ka Tallinnas, seekord MTÜ Peace Child Eesti poolt ja koostöös Sillamäe Lastekaitse

Ühingu ja Euroakadeemiaga. Programm kestis kokku 10 nädalat ja toimus Euroakadeemia poolt eraldatud ruumides. Kogu programmist osa

võtsid 50 noort. Nende seas Euroakadeemia tudengid, aga ka MTÜ Peace Child Eesti liikmed, kes olid avaldanud soovi koolitusprogrammis

osaleda.

Nii Ida-Virumaal kui Tallinnas on koolitusprogrammile tagasiside olnud positiivne. Seetõttu on plaanis jätkata koolitusprogrammi elluviimist ka

2013 aastal erinevates Tallinna üldhariduskoolides.

5. Vabatahtlikud kogukonna heaks

Projekti „Vabatahtlik kogukonna heaks“ viib läbi Kogukonna Arengu Ühing (MTÜ Peace Child Eesti osales projekti koolitajana) ja selle 

eesmärgiks on arendada vabatahtlikku tegevust Sillamäe linnas ja seeläbi Sillamäe üldist sotsiaalset arengut. Projekti peamine tegevus on 

„Sillamäe vabatahtlike klubi“ loomine. Selle saavutamiseks on projektis ette nähtud infoseminaride ja teavituse läbiviimine Sillamäel. Peale 

klubiliikmete leidmist toimub klubi pidulik avaüritus ja klubiliikmetele on ette nähtud ka koolitused. Klubil on esmaselt planeeritud 10 põhiliiget ja 

klubitegevus toimub vähemalt 5 päeval kuus. 

1. Infoseminarid - Sillamäel viiakse läbi neli infoseminari, millega käib kaasas ka linnapõhine teavituskampaania (läbi meediakanalite ja 

partnerite infokanalite). Infoseminaride kaudu jagatakse üldist sissejuhatavat infot vabatahtliku tegevuse olemuse ja vajalikkuse kohta ning 

seotakse sissejuhatav informatsioon Sillamäe linna olukorra ja linna raames pakutavate võimalustega. Infoseminarid toimivad ka  peamiste 

vahenditena mille kaudu levitatakse infot loodava klubi olemuse ja planeeritud tegevuste kohta. Seda selleks, et otsida infoseminaride osalejate 

seast klubiliikmeid. 

2. Klubi avaüritus - Teavitustegevuste ja infoseminaride kaudu otsitakse klubile liikmeid. Huvitatud isikud täidavad lühikese sooviavalduse 

osalemiseks. Klubi loomise esimese osana on planeeritud avaüritus, mis sisaldab sissejuhatavat informatsiooni klubi olemuse ja tegevuse kohta, 

ning mis annab ka võimaluse klubiliikmetel üksteisega kohtuda. Tegemist on laiema piduliku avaüritus kuhu kaasatakse organisatsiooni aktiviste, 

projekti osalejaid, KOV esindajaid ning kindlasti ka juba kogemusega vabatahtlikke. 

3. Klubiliikmete koolitus - Klubi jätkusuutlikkuse tagamiseks on projekti raames ette nähtud 3 teoreetilist koolitust klubiliikmetele, mis

http://www.peacechild-estonia.org/
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puudutavad vabatahtlikkuse teemat põhjalikumalt ja üldoskusi nagu planeerimine, organiseerimine, konfliktilahendamine jms. Kindlasti

räägitakse seal siis nii motivatsioonist kui ka kaasamisest. Esialgselt võib öelda, et kui jagada kolmeks, siis peateemad oleksid: 

a.         Vabatahtlikud, vabatahtlike kaasamine ja juhtimine 

b.         Tegevuse planeerimine ja elluviimine 

c.         Riskikanalüüs, meeskonnatöö ja konfliktilahendamine  

Projekti tulemusena on loodud Sillamäele igakuiselt tegutsev vabatahtlike klubi, mille kaudu on tagatud vabatahtlike järjepidev kaasamine nii

Ühingu tegevusse kui ka Sillamäe linnaelusse. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

 

Peace Child Eesti majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.
Käesolevaga kinnitame  2012. aasta majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust:

Peace Child Eesti juhataja: 
Taisi Valdlo              ___T. VALDLO____                                   "..7.." ..juuni.. 2013.a.

 Allkiri      

Audiitor:

 Kristina Razinkova       __K.__RAZINKOVA_____               "..14.."  ..juuni.. 2013.a.

 Allkiri     

 

Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise

aastaaruandest on läbi vaadanud ja heaks kiitnud:

Peace Child Eesti juhatuse liikmed: 

Vassili Golikov                    __V.__GOLIKOV___               "..21.."  ..juuni.. 2013.a.

 Allkiri     
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Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 117 2 852 2

Nõuded ja ettemaksed 550 600  

Müügiootel põhivara 500 390  

Kokku käibevara 1 167 3 842  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 1 304 460  

Kokku põhivara 1 304 460  

Kokku varad 2 471 4 302  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 302 0  

Kokku lühiajalised kohustused 302 0  

Kokku kohustused 302 0  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 4 302 1 450  

Aruandeaasta tulem -2 133 2 852  

Kokku netovara 2 169 4 302  

Kokku kohustused ja netovara 2 471 4 302  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 200 140  

Annetused ja toetused 8 360 27 641  

Tulu ettevõtlusest 2 801 6 047  

Muud tulud 2 014 500  

Kokku tulud 13 375 34 328  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -7 994 -23 882  

Mitmesugused tegevuskulud -2 632 -2 110  

Tööjõukulud -2 155 -5 377 3

Põhivara kulum ja väärtuse langus -1 304 -77  

Muud kulud -1 410 0  

Kokku kulud -15 495 -31 446  

Põhitegevuse tulem -2 120 2 882  

Finantstulud ja -kulud -13 -30  

Aruandeaasta tulem -2 133 2 852  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 200 140  

Laekunud annetused ja toetused 8 360 27 641  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 2 801 6 048  

Muud põhitegevuse tulude laekumised 2 014 0  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -12 641 -27 520  

Väljamaksed töötajatele -2 155 -5 377  

Laekunud intressid 2 0  

Makstud intressid -12 -30  

Muud rahavood põhitegevusest 0 500  

Kokku rahavood põhitegevusest -1 431 1 402  

 

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -1 304 0  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 304 0  

 

Kokku rahavood -2 735 1 402  

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 2 852 1 450  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 735 1 402  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 117 2 852 1
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

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

Aruandeaasta tulem -2 133 -2 133

31.12.2012 2 169 2 169
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne 2012. 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 2011.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.

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, 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)

 31.12.2012 31.12.2011 Lisa nr

Sularaha kassas 100 504  

Arvelduskontod 17 2 348  

Arvelduskonto 1 1 1  
Arvelduskonto 2 1 1  
Arvelduskonto 3 15 2 346  

Kokku raha 117 2 852 2

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011 Lisa nr

Palgakulu 1 824 4 043 3

Sotsiaalmaksud 331 1 334 3

Kokku tööjõukulud 2 155 5 377 3

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1  

Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 120 110

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2012 31.12.2011

Nõuded Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 0 0 0 0



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2013

Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTI (registrikood: 80282739) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VASSILI GOLIKOV Juhatuse liige 24.06.2013

Resolutsioon:
Käesolevaga kinnitan 2012. aasta majandusaasta aruandes esitatud

andmete õigsust. Aruanne on heaks kiitnud üldkogu.



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


