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Tegevusaruanne

MTÜ Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit on jätkuvalt tegutsev ülevabariigiline organisatsioon. Liikmeid on liidul üle vabariigi ca 300.

EKLVL kontor asub Tallinna Heleni Kooli ruumides Ehte 7. 

Liidu juhtimine

Üldkogu koosolek toimub üks kord aastas.

Volikogu koosolek toimub 2–3 korda aastas.

Volikogu on ümber valitud 2018. aasta kevadel ja selles oli 2018. aastal 9 liiget:

1. Alo Lääne

2. Epp Müil

3. Janne Oja

4. Marilin Prants

5. Mari Reilson

6. Toomas Sepp

7. Marko Uripea

8. Jaanus Olev

9. Timo Aarmaa

Revident: Alo Lääne

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele 1–2 korda kuus. Juhatuses on kaks liiget:

1. Toomas Sepp

2. Epp Müil

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit (EKLVL) on 1991. aastal moodustatud üle-eestiline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on kaasa

aidata kuulmispuuetega laste ja nende perekondade integreerumisele ühiskonda, neile võrdsete võimaluste tagamisele osavõtuks võrdväärsest

elust. Liidu sihiks on eelkõige toetada ja nõustada neid peresid, kus kasvavad kuulmispuudega lapsed, samuti tõstatada kuulmispuuetega laste

ja nende perede probleemid laiemas avalikkuses.

EKLVL peamised tegevusalad:

1. Perede ja ametnike nõustamine kõigis kuulmispuudega lapsega peret puudutavates küsimustes

2. Laste hariduse, huvitegevuse, kutseõppe ja tööhõive arendamisele kaasaaitamine;

3. Laste-, keele- ja rahvusvaheliste laagrite korraldamine;

4. Koolitused peredele: viipekeele kursused, loengud, vestlusringid, konverentsid;

5. Tehniliste abivahendite kättesaadavuse parandamine kuulmispuuetega inimestele;

6. Viipekeele propageerimine ühiskonnas;

7. Trükiste, infomaterjalide väljaandmine: infoleht ja -voldikud, veebilehe arendus jms;

8. Koostöö teiste analoogilist tööd tegevate organisatsioonidega Eestis ja mujal;

9. Kuulmispuudega lapsi ja peresid puudutava seadusandluse parandamine: seadusandlusesse parandusettepanekute tegemine,

10. seaduste tutvustamine peredele, kaitseb kuulmispuuetega laste ja nende perede huve võimu- ja valitsusorganites.

2011. aastast on EKLVL liikmeks ka Implantaadilaste Selts. Implantaadilaste Selts koondab sisekõrva implantaati (SI) kasutavate laste 

peresid. 

Implantaadilaste Seltsi peamisteks eesmärkideks on implantaadiga seotud küsimuste ja probleemide väljaselgitamine, nende avalikustamine ja 

lahenduste otsimine; info jagamine, koolitused; osalemine SI laste haridusküsimuste aruteludel. 

 

Välissuhted 

EKLVL kuulub FEPEDA (Euroopa kuulmispuuetega laste vanemate organisatsioonide katusorganisatsioon) liikmete hulka. Viimastel aastatel 

pole EKLVL esindajad FEPEDA koosolekutest sõidukulude tõttu kohapeal osa võtnud. 

 

2019. aasta olulisemate EKLVL-i projektide kokkuvõtted 

 

Aaastakoosolek 13. aprillil 2019 Loodusmuuseumis 

Nii nagu juba aastatepikkuseks tavaks, oleme aastakoosoleku teinud koos Implantaadilaste Seltsi peredega ning mõnes Tallinna 

kultuuriasutuses. Seekord külastasime värskelt renoveeritud Loodusmuuseumi. Koosolek oli rohkearvuline ning lisaks lastele eriprogramm, kus
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lapsed meisterdasid šokolaadist loomi, said uurida topiseid ja tutvuda topisetegija tööga ning kõigil oli võimalus teha tutvust virtuaalprillide kaudu

paistva maailmaga. 

 

Talgud Rummusaares 4.-5. mail 2019 

Siingi on tegu pika traditsiooniga, kus EKLVL on koostöös Lions Klubi Tallinn Kristiinega tervitanud Rummusaares kevadet ning seadnud

ühisjõul kasutusvalmis puhkekeskuse ruumid ja territooriumi. Lisaks EKLVLile on juba kolmandat aastat talgutöid eest vedanud OÜ Targalt

Talitaja Jaanus Olevi juhtimisel.

Ühtlasi saime ka sel aastal oma talgud kirja üleriigilisse Teeme ära programmi, olime osakene enam kui 40 000-lisest vennaskonnast, kes oma

maast lugu peab.

Kohale olid ka seekord tulnud nii Viilebergide suguvõsa esindajad, lionsklubi Tallinn Kristiine liikmed oma leedide ja laste(laste)tega, Eesti

Kuulmispuudega Laste Vanemate Liidu ja Implantaadilaste Seltsi liikmed peredega aga ka mitmed Kurtide Noorte Organisatsiooni liikmed.

Kokku sai sel päeval Rummusaares kokku 42 suurt ja väikest talgulist.

Kõige pisemad tegid alles esimesi saame või õppisid neid. Aga ilmselt jätsid kõik meelde ja said sellega korraliku teadmise, mis need talgud on.

Tehtud sai mehemoodi (naised ärgu pahandagu, nii lihtsalt öeldakse).

Naiste eestvedamisel sai kogu territoorium riisutud, lehed jm risu kokku kantud ja hoolikate turvameetmete all ka ära põletatud.

Üleliigne rämps ja „väsinud“ mööblitükid said ka majast välja ja hulk ruumi jälle elamisele juurde võidetud. Ka komandandi toa saime suures

osas puhtaks ja peagi saame selle ka teise ruumi üle kolitud.

Kogu peamaja sai korralikult koristatud ja ka aknad pestud, tolm majast välja imetud ja toad kasutamiskõlblikuks muudetud.

Tublide puuseppade brigaad sai erinevatest mööblitükkidest kokku koguni 4 uut narivoodit, mida hädasti majutusvõimaluste laiendamiseks vaja

oli.

Grillikoja tegime ka korda – puhtaks kui prillikivi. Lapsed kogenud töödejuhataja targal ja eestvedaval juhtimisel ladusid ka klotsid ilusti seinte

äärde paika, tulealustuseks jäävad pilpad aga korralikult kastidesse. Toolid ning laud ja pingid pesti ära lausa seebiveega!

Saemeeste brigaad sai peaaegu jagu suurest hunnikust ehitustöödest alles jäänud materjalist ja ladustasid need korralikult riita. Tänu neile

saavad saunalised nüüd kütet vedada lähemalt, lausa sauna nurga tagant. Ka saun ise sai puhtamaks kui kunagi varem ja samavõrra

puhtamaks seal hiljem ka talgulised ise.

Suurim töö, mida plaanisime, 2 aiamajakese paigaldus, jäi kahjuks meist olenematutel asjaoludel tegemata. Majakesed lihtsalt ei jõudnud

tarnijalt, Hansapostilt, kohale ka mitte nädal lubatust hiljem. Selle eest saime omalt poolt kõik vajaliku tehtud puhuks, kui need peaksid siiski

saabuma. Mõlema maja alused on korralikult ette valmistatud ja ainult ootavad kauba saabumist.

Suur töö sai ära tehtud ka spordiväljaku ümbert, kus tegevust segavad põõsad on maha võetud ja oksad lõkkesse veetud ning aia ümbrus korda

tehtud. Kasutajate rõõmuks ja ka silmale hea vaadata.

Kahtlemata vajab ka eraldi ära märkimist köögitoimkond, kes sai hakkama nii lõunasupi, võileibade kui ka grilliõhtu ettevalmistamisega.

Päev lõppes, nagu sel puhul eesti rahval ikka kombeks on, korraliku sauna ja grilliga. Kõik õnnitlesid üksteist tublide saavutuste puhul, tublid

lapsed said preemiaks ka komme ja kooki.

Suured tänud kõikidele talgulistele korraldajate poolt! Olite üleütlemata tublid ja leidsite ise töö, kui keegi otseselt seda teile ette ütlemaski ei

olnud.

Rummusaare on meile kõigile armas ja selle hea käekäigu nimel oleme ka edaspidi valmis siia tuleme ja kaasa aitama kõiges, milles oskame. 

 

Lastelaager Rummusaares 28. juuli - 2. august 2019 

Nii nagu eelmisel aastal, oli ka sel aastal põhikorraldajaks OÜ Targalt Talitaja, kellele sekundeeris EKLVL poolt laagrijuht Külli Terras-Masing. 

Abiks olid ka vabatahtlikud ning aktiivsed lapsevanemad. Lastel oli põnev ja arendav ning kindel plaan on lastelaagrite traditsiooni hoida ja 

korraldada laagreid igal aastal. Osales 22 last. 

 

Perelaager 17.-18. august 2019 

Laagrilisi oli kokku 56, neist 24 eri vanuses last. 

Tegevusi jätkus kõigile - korraldasime tradistioonilise isade-laste jalgpallimatši, lisaks kõiksugu muid sportlikke mänge. Oli tradistiooniline ühine 

grillimine ja muidugi saun. 

Selle aasta aruteluteemaks valisime abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuse taotlemise. Võimalusi tutvustasid Mari Reilson Tartu Ülikooli 

kliinikumi kõrvakliinikust ning Diana Leguš Tervise Abist. 

 

Traditsiooniline uusaasraüritus 19. jaanuaril 2020 

Meeleolukas perede aastavahetuspidu toimus seekord Tallinna Sadamas reisilaeva Baltic Queen pardal koguni 84 osavõtjaga! Suur tänu
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korraldajatele ja sponsoritele nii sadamas kui laeval! 

 

Rummusaare arendamine 2019 

 

2019. aastal sai Rummusaare maja tänu EPIFondi rahastusele põhjalikult renoveeritud.

Lions Klubi Tallinn Kristiine abil soetasime kaks kämpingumaja. Need said korraliku katuse ja sisustuse ja ootavad peatselt külastajaid.

Renoveerimisprojekti tööd olid:

1. Välisfassaadi soojustus, voodrilaudade paigaldus, vajalikud kaasnevad tööd: Tellingute paigaldus, vana plastikust voodrilaua

imitatsioonfassaadi eemaldamine ja utiliseerimine. Veelekete poolt kahjustatud puit- ja soojustusmaterjalide eemaldamine ja asendamine

uutega. Hoone välispinnale 45x95 ning 45x45 höövelprusside ja soojustuse Isover KL33 paigaldus. Välisvoodrilaudiseks höövelmaterjal

kuusk UTVK 21x146 AB, aknaplekkide ning aknapiirdelaudade paigaldus.

2. Pööningu soojustamine ja korstnaplekkide paigaldus: Soojustus puistevillaga, korstnaplekkide vahetus.

3. Välistrepile kaldtee paigaldus: Kahjustatud rõdu talade vahetus, terrassilaudade vahetus, trepi ümberehitus, kaldtee ehitus.

Vt fotosid: Pildigalerii.

Kuulmisrehabilitatsiooni programm 2020 - 2025

Koostöös teitse kuulmispuudega inimeste ühingutega algatasime Kuulmisrehabilitatsiooni programmi aastateks 2020 - 2025. Tegu on viienda

samalaadse dokumendiga. Programmi koostamist toetatakse Sotsiaalministeeriumi väikeprojektide taotlusvooru kaudu. Programm valmib 2020.

aasta lõpuks.

 

https://drive.google.com/drive/folders/17uMMtKuiLeMIa5cbunpXMjF4oFTvWC_u?usp=sharing
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 5 196 8 078 2

Kokku käibevarad 5 196 8 078  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 369 369 4

Kokku põhivarad 369 369  

Kokku varad 5 565 8 447  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 539 1 960 5

Kokku lühiajalised kohustised 539 1 960  

Kokku kohustised 539 1 960  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 19 572 19 572  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -13 085 -9 034  

Aruandeaasta tulem -1 461 -4 051  

Kokku netovara 5 026 6 487  

Kokku kohustised ja netovara 5 565 8 447  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 320 601 6

Annetused ja toetused 53 694 29 765 7

Tulu ettevõtlusest 2 000 943  

Kokku tulud 56 014 31 309  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -48 781 -25 563 8

Mitmesugused tegevuskulud -1 683 -2 288  

Tööjõukulud -7 011 -7 249 9

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 0 -256 3

Muud kulud 0 -4  

Kokku kulud -57 475 -35 360  

Põhitegevuse tulem -1 461 -4 051  

Aruandeaasta tulem -1 461 -4 051  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -1 461 -4 051

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 0 256

Kokku korrigeerimised 0 256

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 0 88

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -1 421 1 079

Kokku rahavood põhitegevusest -2 882 -2 628

Kokku rahavood -2 882 -2 628

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 078 10 706

Raha ja raha ekvivalentide muutus -2 882 -2 628

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 196 8 078
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 19 572 -9 034 10 538

Aruandeaasta tulem 0 -4 051 -4 051

31.12.2018 19 572 -13 085 6 487

Aruandeaasta tulem 0 -1 461 -1 461

31.12.2019 19 572 -14 546 5 026
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

See on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev ning avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete

kogum, mille põhinõuded kehtestatakse Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Bilanss ning tulude ja kulude aruande koostamisel on kasutatud ainult sobivaid kirjeid, mis iseloomustavad kõige paremini liidu

majandustegevust. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja pangakontodena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad,

ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need vara objektid, mille soetusmaksumus ületab 2 000 eurot ühiku kohta ning kasulik

eluiga on üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara

soetamisega seotud otsestest kuludest: teenustasud, mittetagastuvad maksud jne. Edasine materiaalse põhivara kajastamine bilansis toimub

tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Asutus kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsiooni arvestatakse üks kord aastas majandusaasta lõpus.

Igale põhivarale on omistatud amortisatsiooninorm, lähtudes tema kasulikust elueast.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti väärtust, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti

soetusmaksumusele. Muud põhivaraga seotud kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Madalama soetusmaksumusega (kuni 2 000 eurot) ja lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle

peetakse arvestust bilansiväliselt. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    2000

Annetused ja toetused

Asutuse peamiseks sissetulekuallikaks on sihtotstarbeline finantseerimine, mille kajastamisel kasutatakse brutomeetodit. Põhikirjaliste kulude 

sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist s.t sihtfinantseering kajastatakse tuluna selles perioodis, 

mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks antud sihtfinantseering oli mõeldud. Laekunud, kuid kasutamata sihtfinantseeringud 

kajastatakse bilansi passivas kohustusena. 

 

Mittesihtotstarbelised toetused kajastatakse tuludes laekumise hetkel. 

 

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Varade soetamiseks toetusena saadud summa
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kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tuludesse soetatud vara kasuliku eluea jooksul. 

Tulud

Liikme- ja sisseastumismaksud ning muud tasud liikmetelt kajastatakse raamatupidamises tuluna siis, kui need laekuvad, sest liikmetega

pole sõlmitud lepinguid, mille alusel tekiks nõudeõigus. Järgmise perioodi eest laekunud tasusid tuludesse ei võeta.

Tulu muust majandustegevusest s.o teenuste ja kaupade müüki ning renditulu kajastatakse tuluna tekkepõhiselt esitatud arve alusel.  

Kulud

Kõik kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Arvelduskontod 4 950 7 683

Kassa 246 395

Kokku raha 5 196 8 078

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 1

Sotsiaalmaks 77 108

Kohustuslik kogumispension 5 6

Töötuskindlustusmaksed 2 3

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 84 118
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Lisa 4 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2017  

Soetusmaksumus 369 27 283 2 180 29 832

Akumuleeritud kulum 0 -27 283 -1 924 -29 207

Jääkmaksumus 369 0 256 625

  

Amortisatsioonikulu 0 0 -256 -256

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 369 27 283 2 180 29 832

Akumuleeritud kulum 0 -27 283 -2 180 -29 463

Jääkmaksumus 369 0 0 369

  

Amortisatsioonikulu 0 0 2 180 2 180

Ümberliigitamised 0 0 -2 180 -2 180

Muud ümberliigitamised 0 0 -2 180 -2 180

  

31.12.2019  

Soetusmaksumus 369 27 283 0 27 652

Akumuleeritud kulum 0 -27 283 0 -27 283

Jääkmaksumus 369 0 0 369
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Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 141 141  

Võlad töövõtjatele 235 235  

Maksuvõlad 84 84 3

Muud võlad 79 79  

Muud viitvõlad 79 79  

Kokku võlad ja ettemaksed 539 539  

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 1 524 1 524  

Võlad töövõtjatele 239 239  

Maksuvõlad 118 118 3

Muud võlad 79 79  

Muud viitvõlad 79 79  

Kokku võlad ja ettemaksed 1 960 1 960  

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2019 2018

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 180 136

Laagrite osalustasud 140 465

Kokku liikmetelt saadud tasud 320 601

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 51 734 28 605

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 1 960 1 160

Kokku annetused ja toetused 53 694 29 765
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Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2019 2018

Energia 3 928 3 953

Kütus 3 928 3 953

Remonditööd 39 618 18 675

Üür ja rent 300 0

Lähetuskulud 0 400

Inventar 3 948 0

Tellitud teenused 0 60

Toitlustamiskulud 638 0

Viipekeele tõlge 349 1 543

Ürituste kulud 0 932

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
48 781 25 563

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 5 240 5 747

Sotsiaalmaksud 1 771 1 942

Puhkuse kohustuse muutus koos maksudega 0 -440

Kokku tööjõukulud 7 011 7 249

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 300 300

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1


