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Tegevusaruanne
MTÜ Eesti Omastehooldus on asutatud 24. veebruaril 2011.aastal, Äriregistrisse kantud sama aasta märtsis.
Ühingu töö sujuvamaks ja asjatundlikumaks korraldamiseks ning põhikirjaliste ülesannete täitmiseks on juhatuse
otsusega moodustatud nõuandev kogu, Kogemuskoda (lühendatult KOKO), mille liikmeteks on üldjuhul omastehoolduse
piirkondlike kogemus- ja tugirühmade juhid.
MTÜ Eesti Omastehooldusele oli 2014. aasta väga tegus ja seda eelkõige ühiskonnas jätkuvalt päevakorras oleva
mitmetasandilise diskussiooni üle perekonna hoolduskohustusest ja sellega kaasnevatest erinevatest probleemidest
ning leevendusvariantidest.
MTÜ Eesti Omastehoolduse aktiivsed liikmed on osalenud mitmetel nii kohalikel kui üleriigilistel seminaridel, avalikel
üritustel, meedias, et selgitada ühenduse tegevust ja eesmärke. Seoses uue EL rahastusperioodiga on EOH liikmeid
kaasatud asjatundjatena erinevatesse töörühmadesse ja ümarlaudadesse. EOH on valitud Sotsiaalministeeriumi poolt
algatatud Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016- 2023 juhtkomitee liikmeks, samuti
jälgime Puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö leppe (Heatahtelepe) ühe
allakirjutanud ühendusena selle edasisi arenguid ja tulemusi.
Omastehooldajate kogemusrühmi tegutseb igas maakonnas (v.a. Raplamaa) ja nendes osaleb aktiivselt väga erinevate
eluvaldkondade ja erineva haridustasemega inimesi (kuni 200).
EOH teeb jätkuvalt koostööd Eesti Patsientide Esindusühinguga, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja erinevate puuetega
inimeste alaliitudega, kohalike omavalitsuste ja nende liitudega, eakate ühendustega üle vabariigi. EOH kuulub
Inimõiguste Ümarlauda ja EAPN (European Anti Poverty Network) Eesti tugivõrgustikku (vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse
vastu võitlevate sõltumatute vabaühenduste ja rühmituste ühendus).
Eurocarersi (Euroopa Omastehooldajate ühendus) täisliikmena on EOH esindatud ka selle seitsmeliikmelises juhatuses,
oleme kaasatud üle- Euroopalisse omastehooldajate strateegia väljatöötamisse ja riikidevahelistesse
arendusprojektidesse.
Üks huvitavamaid, AIDA seminar, toimus Tallinnas jaanuarikuus. Seminari eesmärgiks oli tutvustada rahvusvahelist
projekti tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste integratsiooni tugevdamiseks, et parandada eakatele ja abi vajavatele
puuetega inimestele pakutava abi kvaliteeti. AIDA projekti koordineerib Liguria regioon (Itaalia), kaasates
avalik-õiguslikke üksusi, riiklikke ja rahvusvahelisi valitsusväliseid organisatsioone, kes tegelevad aktiivselt sotsiaal- ja
tervishoiuteenuste integreerimisega ja nende pakkumisega vanuritele. Projekti toeatavad asjaomased partnerid: Veneto
Region, INRCA, Anziani e non solo società cooperativa, ENEA APS, EuroCarers. Projekti(VS/2011/0052) rahastab
Euroopa Liidu Tööhõive ja Sotsiaalse kaasamise programm – PROGRESS (2007-2013).
MTÜ Eesti Omastehooldus on ametlik INNOVAGE hooldajate ühenduste võrgustiku liige. INNOVAGE projekt on
pühendatud eakatele suunatud sotsiaalsete innovatsioonide arendamisele ja testimisele ning tulemuslikkuse
hindamisele. Koos parimate sotsiaalse innovatsiooni näidiste valimise ja uue Euroopa ülese hindamissüsteemi
loomisega, mis vaatleb innovatsiooni mõju tervena elatud eluaastatele, arendatakse ja testitakse nelja uut innovatsiooni:
a) kasutajale suunatud sotsiaalne innovatsioon – eakatele mõeldud majutuse arendamine, b) veebikeskkond
omastehooldajatele, c) sotsiaalne sekkumine, et tõkestada rasvumist vanemas eas, d) sotsiaalne innovatsioon
hoolekandeasutustes elavate pikaajalise hooldusvajadusega dementsete aktiviseerimiseks.
MTÜ Eesti Omastehooldus osaleb omastehooldajatele suunatud mitmekeelse veebikeskkonna arendamisel, mis on
saadaval 27 Euroopa Liidu liikmesriigis. Riiklikud organisatsioonid, INNOVAGE võrgustiku liikmed, vastutavad riikliku
veebikeskkonna infomaterjali arendamise ja teavitustegevuse eest. Itaalia riiklik tervishoiu- ja teadusuuringute
instituut(Italian National Institute of Health and Science on Aging (INRCA) www.inrca.it) ja Euroopa Omastehooldajate
Ühendus Eurocarers (www.eurocarers.org) on koostööpartneritena vastutavad omastehooldajatele suunatud
sotsiaalsete innovatsioonide arendus- ja teavitustegevuste koordineerimise eest.
EOH juhatuse liikmed on osalenud omastehooldajate olukorda käsitlevatel seminaridel Brüsselis, Eesti
omastehooldajaid esindab uues Euroopa Parlamendi koosseisus omastehooldajate toetusgrupis pr. Marju Lauristin.
Rahvusvaheline koostöö on jätkunud ja infovahetus toimub ka Soome omastehooldajate ja lähedaste liiduga (Suomen
Omaishoitajat- ja läheiset Liitto) ning mitmete Soome piirkondlike omastehooldajate ühendustega (Helsingi- Vantaa,
Mikkeli, Salo, Turu). Uue koostööpartnerina on lisandunud Läti Aluksne linna puuetega noorte ja nende perede
vabaühendus „Saulstarini“.
Tihe ja pikaajaline koostöö on MTÜ Ökokratiga, Türi Toimetulekukooliga, Salu Kooliga ja SA Haraka Koduga, koostöös
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on sündinud mitmed ühised loodust ja keskkonnahoidu tutvustavad projektid puuetega lastele, nende vanematele ja
õpetajatele.
MTÜ Eesti Omastehooldus on esitanud mitmeid projektitaotlusi ja aastal 2014 on rahastatud ja läbi viidud projekte kokku
neli.
Hasartmängumaksu Nõukogu toetatud EOH aastaprojekt "TERE, KAS SAAN SIND AIDATA?", millega jätkati
hoolduskohustusega koormatud inimeste, omastehooldajate, igakülgset toetamist, eelkõige pöörati tähelepanu nende
professionaalsete oskuste täiendamisele ja omavahelise suhtlemise toetamisele.
Hasartmängumaksu Nõukogu toetatud EOH projekt "MEES OMASTEHOOLDUSES - TEAB, OSKAB, TULEB TOIME!",
mille põhieesmärgiks oli anda mees- omastehooldajatele teadmisi-oskusi, et oma hoolduskohustusega paremini toime
tulla, toetada igapäevaelu sujumist ja aktiivsust läbi osalemise ühistegevutes.
Projekti „PUUDEGA LAPSED LOODUSE AASTARINGIS“ eesmärk on erivajadusega laste, nende vanemate ning
õpetajate keskkonnateadlikkuse tõstmine.
Türi Toimetulukoolis õpivad raske ja sügava liitpuudega, mis tähendab, et nad on nii meele- kui liikumispuudega ja
nendele rakenduv erivajadus on käesolevas projektis koostajate poolt arvestatud ning tegevused kohaldatud. Projekt
pakub nii puuetega lastele kui ka nende saatjatele uuenduslikku, intellektuaalset ja psühholoogilist toetust oma
igapäevaelu stressi leevendamiseks läbi erinevate aastaaegade korraldatud matkade ja ökoteraapia näol riikliku
õppekava toetamiseks.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu on toetanud MTÜ Eesti Omastehoolduse, Läti vabaühenduse Saulstarini ja Soome
Omastehooldajate ja lähedaste Liidu ühisprojekti "MYCELF - More You Care in Estonia, Latvia, Finland". Projekt on
suunatud kolme naaberriigi Eesti, Läti ja Soome kodanike kaasamise ja kodanikeühenduste aktiivsuse suurendamisele
ühiskonnas, et läbi professionaalsuse oleks vastavad organisatsioonid omastehoolduse poliitikakujundajaks ja
eestkõnelejaks nii oma riigis kui rahvusvahelisel tasandil.
Projekt jätkub ka käesoleval, 2015. aastal.
Lisaks on käimasolevad projektid veel:
Professionaalsus + teenuste kvaliteet = omastehooldaja heaolu ja toimetulek, rahastab AEF; Innusta, julgusta,
väärtusta- õnneks meil ON omastehooldaja!, rahastab HMN; Puudega lapsed looduse aastaringis (jätkuprojekt),
rahastab KIK; Omastehooldajate tervislik eluviis, aktiivne liikumine, professionaalsed hooldusvõtted, rahastus EV
riigieelarvelistest vahenditest.

Põhjamaade Ministrite Nõukogule on esitatud rahvusvaheline koostööprojekt „Omastehooldaja kodu töökeskkonnana“,
otsuseid rahastamise või mitterahastamise kohta on oodata maikuus.
Jätkub suhtlemine meediaga ning kõikide heade koostööpartneritega nii siin kui teiselpool piiri omastehooldajate
olukorra teavitamiseks ja probleemide leevendamiseks.
MTÜ Eesti Omastehoolduse püstitatud eesmärkide elluviimisel on asendamatuks väärtuseks ühenduse vabatahtlike
panus ja kaasamine. Vabatahtlike näol on tegemist suure hulga asjatundlike ja hoolivate inimestega, kes kannavad
endas organisatsiooni põhiväärtusi ja levitavad neid oma tegevuse ja eeskujuga kogu ühiskonnas. Läbi vabatahtlikkuse
tugevdab MTÜ Eesti Omastehooldus Eesti ühiskonda, pidades oluliseks kodanikualgatust ühiskonna ees seisvate
probleemide lahenduste leidmisel.
Rahvusvaheline koostöö on laiendanud omastehooldajate ja nende pereliikmete silmaringi ning lisanud igapäevaeluks
vajalikke teadmisi- oskusi; on kasvanud nii eneseväärikus kui eneseusaldus tänu heaoluühiskonnas toimuva tundma
õppimisele kui ka läbi teadmise, milline on omastehooldajate hetkeolukord lõunanaabrite lätlaste juures.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Lisa nr

3 036

89

2

20

10

3 056

99

3 056

99

Võlad ja ettemaksed

39

27

Kokku lühiajalised kohustused

39

27

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

4 137

0

Kokku pikaajalised kohustused

4 137

0

4 176

27

72

1 889

Aruandeaasta tulem

-1 192

-1 817

Kokku netovara

-1 120

72

3 056

99

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused

5

Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

Liikmetelt saadud tasud

5 061

5 969

4

Annetused ja toetused

48 671

33 329

5

0

3 712

53 732

43 010

-48 253

-33 329

Mitmesugused tegevuskulud

-1 284

-6 691

Tööjõukulud

-5 387

-4 807

Kokku kulud

-54 924

-44 827

Põhitegevuse tulem

-1 192

-1 817

Aruandeaasta tulem

-1 192

-1 817

Tulud

Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

6
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

Lisa nr

5 061

5 959

4

48 671

33 329

5

4 107

3 712

-49 505

-39 944

-5 387

-4 807

2 947

-1 751

2 947

-1 751

89

1 840

Raha ja raha ekvivalentide muutus

2 947

-1 751

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

3 036

89

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Muud põhitegevuse tulude laekumised
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Väljamaksed töötajatele
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

6

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

1 889

1 889

-1 817

-1 817

72

72

Aruandeaasta tulem

-1 192

-1 192

31.12.2014

-1 120

-1 120

Aruandeaasta tulem
31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Omastehooldus 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.
Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
poolt väljaantavad juhendid.
MTÜ Eesti Omastehooldus tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.
Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontol.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetamismaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga kliendi
vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime ja muude asjaolude kohta. Nõudeid hinnatakse bilansis alla
tõenäoliselt laekuva summani. Allahindlus kajastatakse bilansis real „Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded“.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Põhivara kasulik eluiga on rohkem kui aasta ja maksumus alates 1000 eurost. Varad, mille kasulik eluiga on rohkem kui aasta, kuid mille
soetamismaksumus on alla 1000 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtusliku
inventari kohta peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

1000

Finantskohustused
Kõik teadaolevad kohustused ja eraldised kajastatakse bilansis, kui nende suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata ning nende
realiseerumine on tõenäoline
Annetused ja toetused
RTJ 14 kohaselt jaotatakse saadud annetused ja kohustused sihtotstarbelisteks, mittesihtotstarbelisteks ning annetusteks ja toetusteks
põhikapitali. Sihtotstarbeliste toetuste kajastamisel lähtutakse nagu liikmetelt saadud sihtotstarbeliste tasudegi puhul RTJ-is 12 kindlaks
määratud tegevuskulude sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtetest. Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna
selles perioodis, mil nende laekumine on kindel.
Sihtfinantseerimine.
Sihtfinantseerimine ja muu valitsuspoolne abi (RTJ 12 toodud mõistes) kajastamisel rakendatav arvestuspõhimõte on brutomeetod.

Tulud
Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.
Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled
Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise üle või oluline mõju teise osapoole otsuste üle.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

399

79

2 637

0

0

10

3 036

89

Swedbank arveldusarve
Swedbank Projektikonto PMN
Sularaha kassas
Kokku raha

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2014
Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

41

Sotsiaalmaks

117

Kohustuslik kogumispension

7

Töötuskindlustusmaksed

11

Ettemaksukonto jääk

176

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

176

176

Seisuga 31.12.2014.a. bilansis maksuvõlgnevus puudub, sest detsembri väljamaksetelt on ülekantud maksud ka detsembris.

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2014

2013

610

490

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Sisseastumistasud
Mittesihtotstarbelised annetused
Kokku liikmetelt saadud tasud

259

203

4 192

5 276

5 061

5 969

2014

2013

48 601

33 329

70

0

48 671

33 329

2014

2013

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine projektile
Eraisikutest annetajad
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Rahaline annetus

48 671

33 329

Kokku annetused ja toetused

48 671

33 329

2014.aastal sai MTÜ Eesti Omastehooldus finantseerimise järgmistele projektidele:
1. Hasartmängu Nõukogu poolt rahastatud projekt "Tere, kas saan sind aidata" summas 40 000 eurot, perioodil 01. jaanuar kuni 31. detsember
2014.
2. Hasartmängu Nõukogu poolt rahastatud projekt "Mees omastehoolduses - teab, oskab, tuleb toime!" summas 3 320 eurot, perioodil
01. september kuni 31. detsember
3. Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt rahastatav projekt "Myself - More You Care in Estonia, Latvia, Finland" laekus 2014.a. 85% projekti
maksumusest summas 59 500 DKK ehk 7 917,50 eurot, millest kasutati ära 3781 eurot.
Projekt jätkub 2015.aastal.
4. European Association Working for Carers rahastas AIDA seminari läbiviimist 1 500 euroga.

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

2014

2013

Palgakulu

4 020

3 587

Sotsiaalmaksud

1 367

1 220

Kokku tööjõukulud

5 387

4 807

1

0

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasusid makstud ei ole.
Tööjõu kuludeks saadud vahendid tulevad projektidelt ja omavahendite arvelt seoses projektitegevuste kordineerimisega.

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2014

31.12.2013

97

80

2014

2013

0

1 920

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud ega makstud tasusid ega muid soodustusi.
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