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TEGEVUSARUANNE 

 

MTÜ Eesti Omastehooldusele oli 2017. aasta väga tegus ja seda eelkõige ühiskonnas 
jätkuvalt päevakorras oleva mitmetasandilise diskussiooni üle perekonna 
hoolduskohustusest ja sellega kaasnevatest erinevatest probleemidest ning 
leevendusvariantidest. MTÜ Eesti Omastehooldus liikmed on osalenud mitmetel nii 
kohalikel kui üleriigilistel seminaridel, avalikel üritustel, meedias, et selgitada ühenduse 
tegevust ja eesmärke. Omastehooldajate üksikliikmeid või kogemusrühmi tegutseb 
igas maakonnas ja nendes osaleb aktiivselt väga erinevate eluvaldkondade ja 
erineva haridustasemega inimesi. Ametlik liikmete arv on veidi küll vähenenud, kuid 
see loob võimaluse keskenduda igaühe individuaalsetele omadustele, teadmistele- 
oskustele,  aktiivsusele, sihtrühma laialdasele kaasamisele.  

MTÜ Eesti Omastehooldus juhatus on kaheliikmeline ja lisaks juhatusele toetab 
ühenduse toimimist ja arendustegevust Kogemuskoda, mis on loodud paar aastat 
tagasi ja koosneb viiest aktiivsest omastehoolduse asjatundjast. 
Mittetulundusühenduse suurim ressurss on tema liikmed ja nende vabatahtlik panus 
mitmetasandilisse arendustegevusse.  

MTÜ Eesti Omastehooldus ülevabariigilise organisatsioonina toetab jätkuvalt nii 
olemasolevate piirkondlike omastehooldajate kogemusrühmade toimimist kui ka uute 
tugirühmade tekkimist, aktiivset tegevust ja erinevat koostööd. Piirkondlike 
kogemusrühmade ülesandeks on pakkuda kodulähedast, taskukohast ja igaühe 
vajadusi arvestavat, omastehooldaja professionaalsemaks toimetulekuks vajalikke 
teadmisi, oskusi, ärakuulamist ja õlatunnet. Selleks korraldatakse läbi aasta koolitusi, 
teabepäevi, antakse erinevaid konsultatsioone, toetatakse kogemusrühmade 
töökoosolekuid, kogemuste vahetamist, uue valdkondliku info jagamist, koostööd 
teiste kogemusrühmadega, samuti tõstetakse rühmajuhtide motivatsiooni ja 
võimekust tulla toime ka suuremate rühmadega.  

MTÜ Eesti Omastehooldus on esitanud aasta jooksul mitmeid projektitaotlusi, on 
saanud nii positiivseid kui ka äraütlevaid otsuseid, kuid üldiselt on rahastajate 
suhtumine omastehoolduse teemasse mõistev ning tegevusse kaasa aitav, see on 
andnud võimaluse jätkata tööd lähedase pereliikme hooldusega seotud inimestega, 
jagada informatsiooni ja tõsta hooldajate professionaalseid oskusi ning 
eneseteadlikkust.   

Hasartmängumaksu Nõukogu toetas EOH 2017.a. aastaprojekti „Teadmised ja 
tasakaal- omastehooldaja tugi ja toimetulek“, mille peamine eesmärk oli leevendada 
ja leida lahendusi omastehooldaja hoolduskoormuse vähendamiseks, pakkuda uusi 
ja innovaatilisi teenuseid paindlikult ja taskukohaselt sh sidustada sotsiaal- ja 
tervishoiuteenuseid.  

Piloodina loodud omastehoolduse nõustamiskabinet, mille eesmärk on ennetada 
probleeme, mida hoolduskohustuse tekkimine inimesele ja tema lähedastele 
põhjustab – pereliikmeid  aidatakse toime tulla mure, ärevuse ja depressiooniga, 
asjatundlik nõustamine ravimeeskonna ja pereliikmete vahel selgitab, mis lähedasi 
ees ootab ja aitab hooldajal leida vajalikud tervishoiu- ja hoolekandeteenused. 
Vähem oluline ei ole ka toimiv võrgustikutöö ja psühhosotsiaalne toetus.  



 
Uus teenus, hooldusabi kodus, on praktiline tugi omastehooldajale läbi toetava 
süsteemi loomise, eelkõige sobiliku elu- ja hoolduskeskkonna korraldamine, 
nõuanded hoolduse osas, kontaktid teiste vajalike teenusteosutajatega, hooldus- ja 
abivahendid, ergonoomilised töövõtted, toimetulek raskema haiguskulu ja ka leinaga. 
Hooldusabi andmine kodustes tingimustes nõuab hooldustöötajalt väga head 
erialalist ettevalmistust ning teenuse pakkumine hajaasustusega maapiirkonnas 
läbimõeldud logistilist korraldust. Väga oluline on koostöö perearsti ja  koduõega.  
Võimalik on teatud olukordades ühendada  hooldusabi ja omastehooldaja 
asendusteenus tema kodus.  

Omastehoolduse koordinaatori ülesandeks on korraldada nii nõustamiskabineti tööd 
kui hooldusabi andmist ja hooldaja asendusteenust, samuti juhendab ta piirkondlike 
kogemusrühmade tööd, tehes tihedat koostööd kohalike omavalitsuste, 
sotsiaalteenuste pakkujate, teiste asutuste ja ühendustega.  

Käesoleval aastal lõppes ka rahvusvaheline, Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt 
rahastatud (2016 - 2017) projekt „Carer’s home as workplace – safe and accessible", 
(Omastehooldaja kodu kui töökeskkond – turvaline ka ligipääsetav), kus 
koostööpartneritena oli kaasatud  Läti vabaühendus Saulstarini ja Soome Helsingi- 
Vantaa omastehooldajate ühendus Polli.  

Projekt oli suunatud kolme naaberriigi Eesti, Läti ja Soome kodanike kaasamise ja 
kodanikeühenduste aktiivsuse suurendamisele ühiskonnas. Projekti käigus korraldati  
kolmepoolne ümarlaud, kus vahetati parimaid praktikaid seoses koduse 
hooldamisega, kodu kui töökeskkonna turvalisuse ja ligipääsetavuse hindamise 
teemaga; läheneti omastehooldaja kodule uuenduslikul viisil, võrreldi ja analüüsiti 
kolme riigi sotsiaalvaldkonna erinevaid õiguslikke aluseid ning lõpetuseks koostati 
õppemoodul omastehooldajale, mille sisuks on  koduse hooldamisega seotud riskide 
tundmine, säästlik hooldamine, et omastehooldaja töö oleks lihtne, turvaline ja 
tulevikuga.  

EOH kui organisatsiooni võimekusele esindada ja korraldada eestkostet oma 
sihtrühmale  on aidanud kaasa võimalus osaleda huvikaitselaboris. Huvikaitselaborit 
veavad vabaühenduste liit EMSL ja Poliitikauuringute Keskus Praxis ning seda 
rahastab Riigikantselei Euroopa Sotsiaalfondi toel. Huvikaitselabor on programm, mis 
toetab huvikaitseplaanide teravamaks sättimist ning teoks tegemist erinevat tüüpi 
koolituste ning nõustamisega, seda kogu huvikaitseprotsessi vältel. 2017. aasta 
huvikaitselabori seltsis võimaldas tugevdada organisatsiooni strateegilist juhtimist ja 
huvikaitsetegevuste planeerimist. Teadmised ja nõu strateegia kujundamiseks, 
huvikaitset toetavaks analüüsiks ja mõju plaanimiseks, koostööpartnerite leidmiseks 
ja liikmete või huvirühmade kaasamiseks ning strateegiliseks kommunikatsiooniks on 
kinnitanud MTÜ Eesti Omastehooldus positsiooni nii riikliku kui ka rahvusvahelise 
huvikaitseühendusena.  
 
EOH osalusel lõpetas novembris töö Riigikantselei juurde loodud Hoolduskoormuse 
vähendamise rakkerühm. 2015. aastal loodud rakkerühm töötas pikaajalise hoolduse 
temaatikaga Eestis. Töö tulemusena valmis koostöös Maailmapangaga analüüs Eesti 
pikaajalise hoolduse seisukorrast, poliitikasoovitused tuleviku Eesti 
sotsiaalkaitsesüsteemi loomiseks ning täiendav ülevaade perekonnaseadusest 



tuleneva ülalpidamiskohustuse täitmisest. Alates detsembrist, kui Vabariigi 
Valitsusele rakkerühma töö tulemused teatavaks tehti, on Eesti omastehooldajate 
käekäik oluliselt suurema tähelepanu all. Samuti on rakkerühm andnud täiendava 
tõuke uute sotsiaalkaitsesüsteemi meetmete loomiseks, mille esimesed viljad on 
alates 2018. aasta jaanuarist omastehooldajatele kättesaadavad. MTÜ Eesti 
Omastehooldus on saanud olla selle põneva protsessi juures ning aidata luua 
omastehooldajate vaatest paremat ühiskonda. 
 
Jätkuvalt on EOH Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika põhimõtteid koondava 
„Heaolu arengukava 2016-2023“ juhtkomitee liige. Osalemine valdkondlikute 
arengute juhtimisel on EOH jaoks oluline huvikaitsetöö väljund. Efektiivsete ja 
vajalike sekkumiste ellukutsumisel, et parandada omastehooldajate elujärge, on eri 
tasandite võimalused huvikaitsetööks äärmiselt tähtsad. EOH on tõestanud ennast 
väärilise partnerina ning töötame võimete ja võimaluste piires, neid ka aeg-ajalt 
ületades, edasi nii juhtkomitee liikmena kui ka omastehooldust puudutavate 
sotsiaalpoliitika meetmete kujundamisel koostöös Sotsiaalministeeriumiga.  
 
Muutused Eesti poliitmaastikul, kus maavalitsused on oma töö lõpetanud, on toonud 
kaasa uued väljakutsed ja töösuunad seoses kohalike omavalitsuste ja 
Sotsiaalkindlustusametiga. Uued rollid sotsiaalteenuste ja –toetuste korraldamisel, 
järelevalvel ja arendamisel on EOH huvikaitsetöö loomulikuks osaks saamas. 
Sõltumata teenusest, selle rahastajast või osutajast, on omastehooldajad jätkuvalt 
koos hooldust vajavate pereliikmetega meie ühiseks väärtuseks, meie inimesteks! 
Olulise huvikaitsetegevusena tuli EOH kohalike omavalitsuste volikogude valimise 
eel välja „Omastehoolduse manifestiga“, mille eesmärk oli teadvustada kohalikke 
omavalitsusi omastehoolduse olemusest, toetusvajadustest ning kutsus üles avatud 
koostööle omastehooldajate parema käekäigu nimel. Koos manifestiga on loodud 
omastehooldajatele hea võimalus ja platvorm suhtluseks kohaliku omavalitsusega. 
Enam ei tohiks jääda arusaamatuks inimeste küsimus kohaliku omavalitsuse 
spetsialistidele „Kuidas ka meie vallas või linnas omastehooldajate toetamisega on?“. 
 

EOH teeb jätkuvalt koostööd mitmete puuetega inimeste ühendustega, kohalike 
omavalitsuste, nende allasutuste ja 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), samuti jätkatakse tööd Vanemaealiste 
komisjonis (SoM juures asuv nõuandev komisjon eakate poliitika osas).  

 

Euroopa Omastehooldajate ühenduse Eurocarers täisliikmena on EOH esindatud ka 
selle seitsmeliikmelises juhatuses. Üleeuroopalise võrgustiku osana oleme kaasatud 
sotsiaalpoliitika kujundamisse Euroopa Liidu tasandil, jagame Eesti 
omastehooldajate kogemusi ja õpime teiste riikide kogemustest. Omastehooldus ei 
tunne riigipiire, vahel ka inimvõimete piire, kuid olemuselt on oma lähedase või 
pereliikme eest vastutuse võtmine sarnaselt mõistetav. Küll aga on riigiti erinevad 
võimalused omastehooldajate toetamisel. Seda teadmist ja kogemusi on pakkunud 
osalemine üleeuroopalisse omastehooldajate strateegia väljatöötamises ja 
riikidevahelistes arendusprojektides.   



MTÜ Eesti Omastehooldus on ametlik INNOVAGE hooldajate ühenduste võrgustiku 
liige ja osales omastehooldajatele suunatud mitmekeelse veebikeskkonna Informcare 
koostamisel ja arendamisel. Veebikeskkond on saadaval 27 Euroopa Liidu 
liikmesriigis sh ka Eestis eesti keeles.   

Rahvusvaheline koostöö on jätkunud ja infovahetus toimub endiselt Soome 
omastehooldajate ja lähedaste liiduga (Suomen Omaishoitajat- ja läheiset Liitto) ning 
mitmete Soome piirkondlike omastehooldajate ühendustega (Helsingi- Vantaa, 
Mikkeli, Salo, Savonlinna). Koostööpartnerina on oma aktiivsust näidanud Läti 
Aluksne linna puuetega noorte ja nende perede vabaühendus „Saulstarini“ ning 
Aluksne Linnavalitususe sotsiaalosakond.  

 

Tihe ja pikaajaline koostöö on MTÜ Ökokratiga, Türi Toimetulekukooliga, Salu 
Kooliga ja SA Haraka Koduga, koostöös on sündinud mitmed ühised loodust ja 
keskkonnahoidu tutvustavad projektid puuetega lastele, nende vanematele ja 
õpetajatele.  

Koostöös kohalike omavalitsuste ja piirkondlike kogemusrühmadega  jätkatakse ka 
2018. aastal tööd omastehooldajatega, arendatakse edasi selliseid tegevusi ja 
teenuseid, mis täiendaksid kohalike omavalitsuste poolt pakutavaid ja rahastatavaid 
hoolekandeteenuseid, samuti soovitakse  pakkuda kodulähedast erialalist 
koolitusvõimalust  ja aktiivset omavahelist suhtlemist omastehooldajatele. 
Tähelepanu keskmes on hajaasustusega maapiirkonnad, kus peres hooldus 
traditsiooniline, kuid kus sageli napib oskusteavet ja rahalist ressurssi.  

Hasartmängumaksu Nõukogule on esitatud 2017.a. novembrikuus aastataotlus 
„Omastehooldajale puhkust, rõõmu ja rahulolu“, mille eesmärk on läbi lähedase 
hooldusega seotud pereliikmete aktiviseerumise ja professionaalsuse suurenemise 
saavutada omastehooldajatele võrdsem positsioon teiste samaväärset hooldustööd 
tegevate  palgaliste hooldustöötajatega, lähtutakse põhimõttest, omastehooldus on 
töö ja kodu on hooldaja töökeskkond.  
 
Alaeesmärkideks on leevendada ja leida lahendusi omastehooldaja 
hoolduskoormuse vähendamiseks, jätkata uute ja innovaatiliste teenuste paindlikku 
ja taskukohast pakkumist  ning  koostöös kohalike omavalitsustega tõsta 
omastehooldajate teadlikkust oma õigustest, suurendada oskusi orienteerumaks 
olemasolevates, pakutavates ja kättesaadavates sotsiaalhoolekandeteenustes- ja 
toetustes, tervishoiuvõimalustes ning abis, mida osutavad valdkonnas riik, kohalik 
omavalitsus, vabaühendused ja teised asutused- organisatsioonid.   
 
Piloodina algatatakse omastehooldaja esmase teabe programm, Omastehooldaja 
Algkursus (OHAK), mis peaks lähitulevikus üle kasvama kohalike omavalitsuste poolt 
kohustuslikuna pakutavaks hooldajaks määramisega kaasnevaks lühikoolituseks. 
Kohalik omavalitsus, andes oma haldusaktiga hooldajale kohustused, peab ka 
kindlustama, et hooldaja suudab hooldada, säilitab sealjuures omaenese tervise ja 
heaolu ning pakub lähedasele võimalikult head ja turvalist teenusekvaliteeti koos 
toetava koduse elukeskkonnaga. Hooldaja võimekus hooldust teostada ei saa olla 
seotud tema tegeliku elukohaga, vaid ennekõike oskuste ja teadlikkusega tagada 
hooldatavale asjakohane tugi abivajaduse katmisel. 
 



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.  
 
MTÜ Eesti Omastehooldus (EOH) on esitamas pakkumust Sotsiaalministeeriumi 
välja kuulutatud hankele „Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine 
hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine“. 
Hanke sihtrühmaks on eakad (vanuses 65+ eluaastat) ja täisealised erivajadusega 
inimesed, kellele pakkuda täiendavat tuge igapäevaelu toetamisel lisaks 
hoolekandesüsteemi võimalustele. 
 
Rahvusvaheline koostöö on täiendanud EOH huvikaitsevõimekust, laiendanud 
omastehooldajate ja nende pereliikmete silmaringi ning lisanud igapäevaeluks 
vajalikke teadmisi- oskusi; on kasvanud nii eneseväärikus kui eneseusaldus tänu 
heaoluühiskonnas toimuva tundma õppimisele.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 2 313 5 542 2

Nõuded ja ettemaksed 1 548 639 3

Kokku käibevarad 3 861 6 181  

Kokku varad 3 861 6 181  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 101 409  

Kokku lühiajalised kohustised 101 409  

Pikaajalised kohustised    

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 5 014  

Kokku pikaajalised kohustised 0 5 014  

Kokku kohustised 101 5 423  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 758 707  

Aruandeaasta tulem 3 002 51  

Kokku netovara 3 760 758  

Kokku kohustised ja netovara 3 861 6 181  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 927 5 006 4

Annetused ja toetused 56 442 56 543 5

Tulu ettevõtlusest 8 516 4 100  

Kokku tulud 65 885 65 649  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -51 775 -54 170  

Mitmesugused tegevuskulud -3 554 -4 013  

Tööjõukulud -7 546 -7 414 6

Muud kulud 0 -1  

Kokku kulud -62 875 -65 598  

Põhitegevuse tulem 3 010 51  

Muud finantstulud ja -kulud -8 0  

Aruandeaasta tulem 3 002 51  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 873 4 101  

Laekunud annetused ja toetused 385 749  

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 6 205 7 590  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -53 255 -55 103  

Väljamaksed töötajatele -4 782 -4 687  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
50 000 54 570  

Muud rahavood põhitegevusest -2 655 -2 667  

Kokku rahavood põhitegevusest -3 229 4 553  

Kokku rahavood -3 229 4 553  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 542 989 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -3 229 4 553  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 2 313 5 542 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 707 707

Aruandeaasta tulem 51 51

31.12.2016 758 758

Aruandeaasta tulem 3 002 3 002

31.12.2017 3 760 3 760
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Omastehooldus 2017. 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.

Rahavoogude aruanne koostatakse otsesel meetodil.

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“.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Finantskohustised

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.

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)

 31.12.2017 31.12.2016

Swedbank  arveldusarve 2 313 2 018

Projektikonto PMN 0 3 514

Sularaha kassas 0 10

Kokku raha 2 313 5 542

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 860 860

Ostjatelt laekumata

arved
860 860

Nõuded seotud osapoolte

vastu
21 21

Ettemaksed 667 667

Tulevaste perioodide

kulud
667 667

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 548 1 548

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Ettemaksed 529 529

Tulevaste perioodide

kulud
529 529

Nõuded liikmete vastu 110 110

Kokku nõuded ja

ettemaksed
639 639

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 850 1 123

Sisseastumistasud 77 91

Mittesihtotstarbelised laekumised 0 3 752

Sihtotstarbelised tasud   

Omastehoolduse foorumi osalustasu 0 40

Kokku liikmetelt saadud tasud 927 5 006
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 328 749

Sihtfinantseerimine projektidele 56 114 55 794

Kokku annetused ja toetused 56 442 56 543

sh eraldis riigieelarvest 0 5 000

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 56 442 56 543

Kokku annetused ja toetused 56 442 56 543

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 5 640 5 541

Sotsiaalmaksud 1 906 1 873

Kokku tööjõukulud 7 546 7 414

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
7 546 7 414

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 96 126

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2017 31.12.2016

Nõuded Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 21 110 33

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 5 640 5 160

 

 

Käsundus- ja töövõtulepinguga on arvestatud ja väljamakstud projektide eelarvelistest vahenditest juhatuse liikmele töötasu projekti 

tegevuste eest.
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Muid soodustusi tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud ega makstud ei ole. 

liikmetega seotud nõuded kajastavad tasumata liikme- ja sisseastumismakse.


