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Tegevusaruanne

MTÜ Eesti Omastehooldusele oli 2015. 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(edaspidi EOH) aktiivsed liikmed on osalenud mitmetel nii kohalikel kui üleriigilistel seminaridel, avalikel üritustel,
meedias, et selgitada ühenduse tegevust ja eesmärke. Seoses uue Euroopa Liidu eelarveperioodiga aastateks 2014-2020 on EOH liikmeid
kaasatud asjatundjatena erinevatesse töörühmadesse ja ümarlaudadesse koos võimalusega kommenteerida ja täiendada toetuse andmise
tingimusi rakendusasutuste tegevusteks. Maakondlikud sotsiaalteenuste ja -toetuste arendusseminarid on ühenduse liikmete kaasosalemisel
toimunud Harju-, Võru-, Viljandi- ja Valgamaal ning üldkoordinaatori rollis olevas Läänemaa Arenduskeskuses. EOH on jätkanud osalemist
Sotsiaalministeeriumi(SoM) poolt algatatud Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava (HEA) 2016- 2023 juhtkomitee
liikmena, samuti on EOH kutsutud osalema Riigikantselei poolt ellu kutsutud Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma töös.
Omastehooldajate kogemusrühmi tegutseb peaaegu igas maakonnas ja nendes osaleb aktiivselt väga erinevate eluvaldkondade ja erineva
haridustasemega inimesi. Liikmete arv on mitmetes kogemusrühmades kasvanud, eelkõige Lääne- ja Lääne- Harjumaal, samas on ka
rühmi, kus ühel või teisel põhjusel on tekkinud seisakuperiood, näiteks Ida- Harjumaa, kus senine rühmajuht on igapäevatööga väga
hõivatud ning vabatahtlikuks tööks enam ajaressurssi ei ole jätkunud.
EOH kui organisatsiooni võimekusele esindada ja kaitsta sihtrühma huve aitas kaasa kindlasti juhatuse liikme Ivar Paimre konkureerimine
ning pääsemine Vabaühenduste juhtimissuutlikkuse tõstmise arenguprogrammi. Koolitudes ise ja kasutades ära õpitut, viis ta läbi piirkondlike
kogemusrühmade juhtide meeskonnakoolituse, mille eesmärk oli anda teadmisi oskusi koostööks, suhtlemiseks ja leida motivatsiooni, mis
hoiaks rühmad aktiivsena. Meeskonnakoolituse läbinud kaasati 2016. aasta veebruarikuus toimunud õppereisile Brüsselisse, mille
korraldajaks oli Europarlamendi liige ja sealse omastehooldajate huvigrupi esindaja Marju Lauristin.
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 jätkab tööd Vanemaealiste komisjonis
(SoM juures asuv nõuandev komisjon eakate poliitika osas, endine Eakate poliitika komisjon).
Eurocarersi (Euroopa Omastehooldajate ühendus) täisliikmena on EOH esindatud ka selle seitsmeliikmelises juhatuses, oleme kaasatud
üle-Euroopalisse omastehooldajate strateegia väljatöötamisse ja riikidevahelistesse arendusprojektidesse. 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, omastehoolduse
infoportaali Euroopa Liidus ja seal sisalduvate võimaluste tutvustamine toimus 11. septembril Tallinnas ülevabariigilise üritusena. EOH
juhatuse liikmed on osalenud omastehooldajate olukorda käsitlevatel seminaridel Brüsselis ja Göteborgis, Eesti omastehooldajatel on oma
esindaja ka Euroopa Parlamendi koosseisus.
Rahvusvaheline koostöö on jätkunud ja infovahetus toimub endiselt Soome omastehooldajate ja lähedaste liiduga (Suomen Omaishoitajatja läheiset Liitto) ning mitmete Soome piirkondlike omastehooldajate ühendustega (Helsingi- Vantaa, Mikkeli, Salo, Turu). Koostööpartnerina
on oma aktiivsust näidanud Läti Aluksne linna puuetega noorte ja nende perede vabaühendus „Saulstarini“ ning Aluksne Linnavalitsuse
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 erivajadustega lastele, nende vanematele ja õpetajatele.
Esmakordselt osales EOH Paide Arvamusfestivalil jagades Heaolulava Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ja SOS Lasteküla Eesti Ühinguga,
käsitletav teema oli „Kes tasub omastehooldajate vaeva?“. Omastehooldajate olukorra üle arutlesid ja nende heaolu erinevaid tahke lahkasid
Helmen Kütt (Riigikogu liige, SDE), Ivar Paimre (juhatuse liige), Uku Torjus (sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja, Tallinna
Sotsiaal-ja Tervishoiuamet) ja Tõnis Vaik (nõunik, Hoolekande osakond, Sotsiaalministeerium). Sketše omastehooldaja argipäevast ja
probleemidest esitasid arutelus osalejatele klounid Piip ja Tuut.
MTÜ Eesti Omastehooldus on esitanud 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 toetatud EOH aastaprojekt "Innusta, julgusta, väärtusta- õnneks meil on omastehooldaja!" eesmärk oli toetada
lähedase või pereliikme hooldusega seotud inimesi, et nad oma hoolduskohustusega edukalt toime tuleksid ja leevendada sihtrühma
kuuluvate inimeste marginaliseerumist ja tõrjutust.

3

Mittetulundusühing Eesti Omastehooldus

2015. a. majandusaasta aruanne

Hasartmängumaksu Nõukogu toetatud projekt "Mees omastehoolduses- tubli tööl ja teadlik igapäevaelu korraldamisel“ põhieesmärk oli anda
mees- omastehooldajatele teadmisi-oskusi, et oma hoolduskohustusega paremini toime tulla, toetada igapäevaelu sujumist ja aktiivsust läbi
osalemise ühistegevutes.
Aastal 2015 lõppes ka MTÜ Ökokratt ja Türi Toimetulekikooli ühisprojekt „Puudega lapsed looduse aastaringis“, mille eesmärgiks
oli erivajadusega laste, nende vanemate ning õpetajate keskkonnateadlikkuse tõstmine.
EMP toetuste Vabaühenduste Fond rahastas Avatud Eesti Fondi vahendusel EOH projekti "Proffessionaalsus + teenuste kvaliteet =
omastehooldaja heaolu ja toimetulek", mille eesmärk oli toetada organisatsiooni ühiskonna mõjutamisel ja omastehooldajate sotsiaalse
heaolu suurendamisel läbi juhtimisvõimekuse ja majandusliku sõltumatuse kasvu.
Rahvusvahelise seminariga Helsingis lõppes ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt toetatud MTÜ Eesti Omastehoolduse, Läti
vabaühenduse Saulstarini ja Soome Omastehooldajate ja lähedaste Liidu ühisprojekt "MYCELF - More You Care in Estonia, Latvia, Finland".
Projekt oli 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.
Mitmepäevane koolitus teemal „Omastehooldaja tervislik eluviis, aktiivne liikumine, professionaalsed hooldusvõtted“ toimus Pärnus,
koolituskava koostas ja tõendi väljastas Pärnu Kutsehariduskeskus, rahastati EV riigieelarvelistest vahenditest.
Käesoleval, 2016. aastal saab MTÜ Eesti Omastehooldus viieaastaseks ning selle tähistamiseks korraldati omastehoolduse foorum, mis on
järjekorras juba kolmas. Foorum toimus koostöös Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu SA-ga aprillikuus. Pealkiri „Omastehooldaja töö, tervis
ja heaolu. Aga õnn?“

Taas on koostatud ja esitatud mitmeid rahastustaotlusi oma tegevuse jätkamiseks ja omastehooldajate teema aktiivsena hoidmiseks
ühiskonnas ka 2016. aastal.
Toetuse sai EOH aastaprojekt „Omastehooldus on töö. Kes tasub omastehooldaja vaeva?“ (HMN) ning EV riigieelarve toetab koolitusprojekti
„Omastehooldajate professionaalsete oskuste omandamise ja täiendamise koolitus”.
Põhjamaade Ministrite Nõukogule teistkordselt esitatud rahvusvaheline koostööprojekt „Carer's home as workplace - safe and accessible“
(Omastehooldaja kodu kui töökeskkond – turvaline ja ligipääsetav) sai positiivse otsuse ning taas on võimalik arendada koostööd kolme riigi
- Eesti, Läti ja Soome omastehooldajate ühenduste vahel.
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 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 kui ka läbi teadmise, milline on omastehooldajate hetkeolukord lõunanaabrite lätlaste juures.
MTÜ tegevust juhib 2-liikmeline juhatus . Käsundus- ja töövõtulepinguga on makstud töötasu brutosummas 3900 eurot juhatuse
liikmele projektide läbiviimise eest projekti vahendite arvelt.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Raha

989

3 036

Nõuded ja ettemaksed

589

20

1 578

3 056

1 578

3 056

Võlad ja ettemaksed

135

39

Kokku lühiajalised kohustused

135

39

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

736

4 137

Kokku pikaajalised kohustused

736

4 137

871

4 176

-1 120

72

1 827

-1 192

707

-1 120

1 578

3 056

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Liikmetelt saadud tasud

5 572

5 061

Annetused ja toetused

65 677

48 671

2 170

0

73 419

53 732

-63 199

-48 253

Mitmesugused tegevuskulud

-2 910

-1 284

Tööjõukulud

-5 466

-5 387

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Muud kulud

-17

0

-71 592

-54 924

Põhitegevuse tulem

1 827

-1 192

Aruandeaasta tulem

1 827

-1 192

Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

5 572

5 061

65 677

48 671

2 170

4 107

-70 000

-49 505

Väljamaksed töötajatele

-5 466

-5 387

Kokku rahavood põhitegevusest

-2 047

2 947

-2 047

2 947

3 036

89

-2 047

2 947

989

3 036

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Muud põhitegevuse tulude laekumised
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

72

72

Aruandeaasta tulem

-1 192

-1 192

31.12.2014

-1 120

-1 120

1 827

1 827

707

707

Aruandeaasta tulem
31.12.2015
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Omastehooldus 2015. 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)

31.12.2015

31.12.2014

989

399

Swedbank Projektikonto PMN

0

2 637

Sularaha kassas

0

0

989

3 036

Swedbank arveldusarve

Kokku raha

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015
Ettemaks

31.12.2014

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

Ettemaks

Maksuvõlg

44

41

129

117

Kohustuslik kogumispension

8

7

Töötuskindlustusmaksed

9

11

Sotsiaalmaks

Ettemaksukonto jääk

190

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

190

176
190

176

176

Seisuga 31.12.2015.a. bilansis maksuvõlgnevus puudub, sest detsembri väljamaksetelt on ülekantud maksud ka detsembris.

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2015

2014

Liikmemaksud

900

610

Sisseastumistasud

322

259

4 350

4 192

5 572

5 061

2015

2014

65 677

48 601

0

70

65 677

48 671

2015

2014

Mittesihtotstarbelised tasud

Mittesihtotstarbelised annetused
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine projektile
Eraisikutest annetajad
Kokku annetused ja toetused

Rahalised ja mitterahalised annetused
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Rahaline annetus

65 677

48 671

Kokku annetused ja toetused

65 677

48 671

2015

2014

Palgakulu

3 900

4 020

Sotsiaalmaksud

1 566

1 367

Kokku tööjõukulud

5 466

5 387

1

1

31.12.2015

31.12.2014

146

97

2015

2014

3 900

0

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

Käsundus- ja töövõtulepinguga arvestatud ja väljamakstud projektide eelarvelistest vahenditest juhatuse liikmele töötasu projekti tegevuste
eest. Muid soodustusi tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud ega makstud ei ole.
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