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Tegevusaruanne

MTÜ Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit on jätkuvalt tegutsev ülevabariigiline organisatsioon.

Liikmeid on liidul üle vabariigi ca 300.

Liidu juhtimine

Üldkogu koosolek toimub üks kord aastas.

Volikogu koosolek toimub 3–4 korda aastas. Volikogu on ümbervalitud 2018. aasta kevadel ja selles oli 2020. 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:

• Perede ja ametnike nõustamine kõigis kuulmispuudega lapsega peret puudutavates küsimustes

• Laste hariduse, huvitegevuse, kutseõppe ja tööhõive arendamisele kaasaaitamine;

• Laste-, keele- ja rahvusvaheliste laagrite korraldamine;

• Koolitused peredele: viipekeele kursused, loengud, vestlusringid, konverentsid;

• Tehniliste abivahendite kättesaadavuse parandamine kuulmispuuetega inimestele;

• Viipekeele propageerimine ühiskonnas;

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

• Koostöö teiste analoogilist tööd tegevate organisatsioonidega Eestis ja mujal;

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

• 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
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EKLVL kuulub FEPEDA (Euroopa kuulmispuuetega laste vanemate organisatsioonide katusorganisatsioon) liikmete hulka. 2020. aastal toimusid

mõlemad FEPEDA volikogu koosolekud Zoomis, osales Epp Müil.

Peamised aruteluteemad FEPEDAs:

• Kuidas jõuab koroona-info kurtideni? Viipekeeletõlke, subtiitrite teema. Üldiselt on riiklikel pressikonverentsidel ka tõlge, nii nagu meil.

• Kuidas toimub kurtide koduõpe, kas on piisavalt tuge? Mitmetes riikides HEV-õpilaste koduõppe korraldamisega raskusi.

• Küsitlus vanematele 2020, kokkuvõtet esitletakse 2021 kevadel. Eestist 49 vastust (2012. aastal 48).

• Fepeda fotokampaania. Igast organisatsioonist võiks olla eesmärk saada vähemalt 10 pilti lastest. Vanemad peavad olema nõus, et lapse

pilti ja eesnime võib kasutada Fepeda veebis, FB-s, trükistel.

Valmistatakse ette rahvusvahelist Fepeda noortevahetust. 16+ vanustele, vahetusperedes elamine. Kas oleks lühiajaline, nt 2 kuud, või kogu

õppeaasta, on lahtine. Eestvedaja Šveits. Käivitataks 2022.

• Presidendivalimised lükati edasi 2021. aasta kevadesse, mil FEPEDA uueks presidendiks valiti senine asepresident Andre Cuenca

Prantsusmaalt.

 

EKLVL peamised üritused ja osalused 2020

Koroona-aasta pitser

• 19. jaanuaril uusaastapidu reisilaeval Baltic Queen.

• 7. mai aastakoosolek Zoomis

• 9.-10. mai Rummusaare talgud

• 14.-19. juuli Rummusaare lastelaager

• 15.-16. august Perelaager Rummusaares

• veebruarist lõppes tööleping pikaaegse Rummusaare komandandi Merike Konradiga.

• Alustasime kuulmisrehabilitatsiooni programmi uuendamist.

• 4. apr ja  24. okt FEPEDA volikogude koosolekud Zoomis, osales Epp Müil.

2020. olulisemate projektide kokkuvõte

Rummusaare arendamine ja talgud 2020 9.-10. mail

Rummusaare puhkekeskus on alates 2016. aasta juunist renditud OÜ Targalt Talitajale, mida juhib EKLVL liige Jaanus Olev.

Talgulisi oli 2020. aastal tavapärasest oluliselt vähem, töid tehti rõõmu ja eduga: kokku 14 täiskasvanut, 4 last ja Ruudi. Sai veedetud mõnus

päev värskes õhus. Päris palju ka ära tehtud:

• Langetatud vana vaher, mis oli juba ühe oma oksa iseseisvalt langetanud. Korralikult siis ka laasitud ja oksad ära lõkkeplatsile viidud

• Koristatud grillikoda ja saun

• Sauna eest kõdunenud pink ära koristatud ja pakkudest tehtud uued istumispingid

• Pumplale tehtud uus kaas

• Saetud hulk ehitusjääkidest puitu

• Riisutud kogu territoorium

• Oksad palliplatsilt lõigatud ja koristatud

• Majas täielik puhastus läbi viidud: tolm võetud, madratsid, tekid ja padjad klopitud, aknad pestud.

Lisaks siis sai ka maja varustatust parandatud erinevate kodumasinatega ja muu köögi inventariga. Polegi nii vähe!

Peeti kinni praeguse aja reeglitest, sest nii suurel territooriumil polnud see kuigi keeruline.

Osalesid lisaks Olevite perele LC Tallinn Kristiine ja Spordiklubi LiVal Sport tublid abilised.

Hea seltskonnaga oli lust toimetada ja töö lausa lendas käes. Nii saame Rummusaare suveks ilusaks, mugavaks ja hubaseks kõigile väikestele

ja suurtele külalistele, keda loodame taas sel suvel väga näha!

14. – 19. juuli 2020 Lastelaager Rummusaares

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. Koroonaohu tõttu oli laste arv väiksem kui tavapäraselt, siiski sai osaleda 15 last.
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19. jaanuaril uusaastapidu reisilaeval Baltic Queen

Üritus sai teoks tänu laevafirma Tallink sponsorlusele ja Lionsklubi Tallinn Kristiine toetusele. Suur tänu!

Laev oli küll ankrus, aga meeleolu laes. Tegu oli üle mitme aasta kõige rahvarohkema üritusega: osales 43 last ja 50 täiskasvanut. Laevakokad

olid valmistanud suurepärase lõuna. Elevust tekitas tore mustkunstietendus, kus trikkide juures said assisteerida ka lapsed. Soovijad said

lahedad näomaalingud ning laevale tuli kinke tooma Jõuluvana.

15.-16. augustil 2020 perelaager Rummusaares

Selle aasta perelaager toimus 15.-16.augustil jälle Rummusaares. Maja oli saanud uue väljanägemise, muru korralikult niidetud, tubades uued

mugavad madratsid. Kõik oli meie tulekuks valmis.

Enne seda olid mitmed lapsed samas ka juulikuus oma suvelaagri samas ära pidanud – oli tore nagu ikka. Vahvad kasvatajad, huvitavad

teemad, iga päev tõi midagi uut, andis lastele uusi tarkusi ja põnevat tegevust.

Eelmise aasta kokkusaamisel tutvusime põhjalikumalt abivahendite ja nende saamise tingimustega. Nüüd oli hea saada ka tagasisidet, et

mitmed meist olid ka neid võimalusi kasutanud ja oma kodudesse head alarmsüsteemid saanud.

Selle aasta põhiteemaks oli esmaabi andmine. Suured tänud Eesti Punasele Ristile, kes ise oma jõududega kohale tuli ja meile oma tarkusi

jagas. Kuidas toimida, kui söögitükk on kurku kinni jäänud, mida teha, kui on tekkinud väike verejooks või kui lausa suur verejooks. Saime ka ise

praktiliselt proovida, kuidas neid oskusi kasutada. Kordasime üle, kuidas teha õigesti südamemassaaži. Oli väga õpetlik ja kasulik kõigile, nii

vanematele kui ka lastele.

Täname meie koolitajaid ka mahajäetud kingituse – 2 komplekti esmaabi paketi eest. Kindlasti on neist kasu meie laagrites järgmisel aastal!

Tore oli ka lihtsalt omavahel muljeid vahetada ja lastel mängida. Grilliõhtu koos saunaga andis ka kõigile hea enesetunde, nagu igasugune

ühistegevus.

Osalejate tänusõnad kuuluvad laagri korraldajatele Markole, Sirlele, Epule, Toomasele, Marikale ja muidugi meie heale abilisele Küllile, kes alati

valmis meie tegemistes kaasa lööma.

Kohtumiseni järgmisel aastal ja nagu kokku lepitud sai, siis juba pikemalt, terve nädalavahetuse! Teemasid meil jätkub ja soov kokku saada on

endiselt suur.

Pilte perelaagrist näeb pildigaleriis.

Kuulmisrehabilitatsiooni programmi 2021 -2025 koostamine koostöös teiste kuulmispuudega inimeste organisatsioonidega

Saime sotsiaalministeeriumi taotlusvoorust programmi koostamiseks toetust 8551 eurot. Kokku moodustati 7 töörühma:

• diagnoosimine ja varajane sekkumine

• kuulmispuudega seonduv statistika ja andmekaitse

• haridus kõigil haridustasemetel + elukestev õpe

• eesti viipekeel ja viipekeele tõlketeenus

• kurtide ja vaegkuuljate ligipääsetavus ja kommunikatsioon

• abivahendid, rehabilitatsioon ja teenused

• kuulmispuudega inimeste organisatsioonid ja koostöö

2020. aastal toimus 5 programmi töörühma koosolekut, samuti kokkusaamisi töörühmades. Programm valmib 2021. aastal.

https://www.dropbox.com/sh/lcogtrfbxu1zfdl/AACiXiOXK_1DuBPAtlp4uRSca?dl=0
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 19 475 5 196 2

Kokku käibevarad 19 475 5 196  

Põhivarad    

Materiaalsed põhivarad 369 369 4

Kokku põhivarad 369 369  

Kokku varad 19 844 5 565  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 347 539 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 8 551 0  

Kokku lühiajalised kohustised 8 898 539  

Kokku kohustised 8 898 539  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 19 572 19 572  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -14 546 -13 085  

Aruandeaasta tulem 5 920 -1 461  

Kokku netovara 10 946 5 026  

Kokku kohustised ja netovara 19 844 5 565  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 730 320 6

Annetused ja toetused 16 646 53 694 7

Tulu ettevõtlusest 0 2 000  

Muud tulud 180 0  

Kokku tulud 17 556 56 014  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -8 186 -48 781 8

Mitmesugused tegevuskulud -5 -1 683  

Tööjõukulud -3 445 -7 011 9

Kokku kulud -11 636 -57 475  

Põhitegevuse tulem 5 920 -1 461  

Aruandeaasta tulem 5 920 -1 461  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 5 920 -1 461  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 8 359 -1 421  

Kokku rahavood põhitegevusest 14 279 -2 882  

Kokku rahavood 14 279 -2 882  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 196 8 078 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 14 279 -2 882  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 19 475 5 196 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/ Osakapital

nimiväärtuses/ Reservkapital

Akumuleeritud tulem

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

Aruandeaasta tulem 0 5 920 5 920

31.12.2020 19 572 -8 626 10 946
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu 2020. 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.

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

kajastatakse bilansis kohustusena, mis kantakse tuludesse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tulud



11

EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE VANEMATE LIIT 2020. a. majandusaasta aruanne

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)

 31.12.2020 31.12.2019

Arvelduskontod 19 254 4 950

Kassa 221 246

Kokku raha 19 475 5 196

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Maksuvõlg Maksuvõlg

Sotsiaalmaks 77 77

Kohustuslik kogumispension 5 5

Töötuskindlustusmaksed 2 2

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

  Kokku

Maa Ehitised Muud

materiaalsed

põhivarad

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

  

  

31.12.2020  

Soetusmaksumus 369 27 283 0 27 652

Akumuleeritud kulum 0 -27 283 0 -27 283

Jääkmaksumus 369 0 0 369

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 263 263  

Võlad töövõtjatele 0 0  

Maksuvõlad 84 84 3

Muud võlad 0 0  

Muud viitvõlad 0 0  

Kokku võlad ja ettemaksed 347 347  

 

 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  
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2020 2019

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 480 180

Laagrite osalustasud 250 140

Kokku liikmetelt saadud tasud 730 320

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 15 034 51 734

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 1 612 1 960

Kokku annetused ja toetused 16 646 53 694

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2020 2019

Energia 3 789 3 928

Kütus 3 789 3 928

Remonditööd 0 39 618

Üür ja rent 1 063 300

Mitmesugused bürookulud 160 0

Inventar 1 250 3 948

Infotehnoloogia kulud 230 0

Lastelaagri toitlustamine 521 638

Viipekeele tõlge 838 349

Kindlustus 225 0

Sideteenus 30 0

Liikmemaks 80 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
8 186 48 781
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 2 575 5 240

Sotsiaalmaksud 870 1 771

Kokku tööjõukulud 3 445 7 011

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 300 300

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1


