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Tegevusaruanne 
 

Heateo Sihtasutuse eesmärk on toetada suure ühiskondliku mõjuga organisatsioone ja sotsiaalseid 

ettevõtteid, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme Eesti ühiskonnas. Algatuste toetamisse 

kaasame mitmeid oma ala parimaid tegijaid Eestis, kes panustavad teadmisi ja kogemusi oma vabast 

ajast ja tahtest. Nende hulgas on edukaid ettevõtjaid, finantsnõustajaid, personali-, 

kommunikatsiooni- ja õigusala asjatundjaid.  

 

Allpool on loetletud Heateo SA toetatud algatuste tulemused 2015. aastal ning Heateo töötajate, 

partnerite ja vabatahtlike panuse kirjeldus antud algatustesse ning muud olulised arendused ja 

tegevussuunad.  

 

Heateo peamised tegevused aastal 2015 võib jaotada neljaks:  

1) Ühiskondliku mõju osakute mudeli uurimisprojekti läbiviimine Euroopa Komisjoni ja Arengufondi 
toetusel; 

2) Portfellijuhtimisega seotud tegevused Heateo portfelliorganisatsioonides; 

3) Projektirahastuse toel läbiviidud ettevõtete strateegilise filantroopia projekt ja erinevad projektid 

sotsiaalse innovatsiooni vallas;  

4) Heateo organisatsioon ja tegevused, sealhulgas aktiivne kommunikatsioon (uudiskiri, artiklid, 

esinemised meedias) ja kogukonnaüritused に märtsis sotsiaalselt innovaatiliste algatuste teemal 

ja septembris ühiskondliku mõju osakute teemal. 

 

 

  



I Ühiskondliku mõju osakute mudeli uurimisprojekti läbiviimine 

2014.a. käivitas Heateo SA Euroopa Komisjonilt saadud projektirahastuse baasilt ühiskondliku mõju 

osakute (Social Impact Bond に SIB) mudeli ettevalmistuse. Lisaks toetas SIB mudeli ettevalmistamist 

ka Eesti Arengufond, kelle poolt välja kuulutatud Arenguidee 2014 konkursi üheks võitjaks kuulutati 

Heateo SA idee.  

SIBi läbi luuakse tõhusad ennetus- ja teenusmudelid sotsiaalsektoris kasutades selleks erasektori 

kapitali ja vabaühenduste poolt välja töötatud innovaatilisi lahendusi. Kui välja valitud vabaühenduse 

lahendus toob kokkulepitud aja jooksul paremaid tulemusi kui olemasolev riiklik sekkumine, saavad 

investorid oma raha riigilt koos kokkulepitud intressiga tagasi. Kui testitav lahendus eesmärke ei 

saavuta (st. ei ole kuluefektiivsem, tulemuslikum), jääb investor oma rahast ilma. Eduka SIBi 

tulemuseks on uus ja parem avalik teenus, mis on mõjukam ning riigi jaoks kuluefektiivsem.  

2014. aasta sügisel käivitus projekti esimene faas, mille käigus selgitati välja avaliku ja erasektori 

valmisolek mudeli rakendamiseks Eestis, sh kohtuti erinevate ministeeriumite ja ametitega, et testida 

nende valmisolekut ja kaardistada võimalike probleemvaldkondi, kus SIBi rakendada.  

2015. aasta jooksul viidi probleemvaldkondade, sekkumiste ja teenusepakkujate kaardistus lõpule. 

Töötati välja mõju hindamise raamistik valitud sekkumisele ja õiguslik raamistik mudeli 

rakendamiseks. Lisaks kaardistati riigi kulud ja viidi läbi sekkumise kulutõhususe analüüs.  

Projekti tulemustest teavitamiseks loodi lehekülg: www.sib.ee, kuhu on koondatud erinevad projekti 

ﾆ@ｷｪ┌ゲ ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;デ┌S ﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷSが ゲW;ﾉｴ┌ﾉｪ;ゲ ヴ;ヮﾗヴデ ずTWﾗゲデ;デ;┗┌ゲ;ﾐ;ﾉüüs ühiskondliku mõju osakute 

ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷゲWﾆゲ EWゲデｷゲさく Lｷsaks toimusid erinevad kohtumised nii era-, kolmanda kui riigisektori 

teadlikkuse kasvatamiseks SIBi ja mõjuinvesteeringute teemal. Septembris toimus Heateo 

ﾆﾗｪ┌ﾆﾗﾐﾐ;┑ヴｷデ┌ゲ ヮW;ﾉﾆｷヴﾃ;ｪ;ぎ ずMﾛﾃ┌ｷﾐ┗WゲデWWヴｷngud に ﾆ;ゲ ┌┌ゲ ヴｷゲﾆｷﾆ;ヮｷデ;ﾉいさく “Wﾏｷﾐ;ヴｷ ヮW;WゲｷﾐWﾃ; ﾗﾉｷ 
Emilie Goodall Inglismaa mõjuinvesteeringute fondist Bridges Ventures.  

Heateo SA projektipartnerid uuringu läbiviimisel olid Sotsiaalse Ettevõtete Võrgustik, 

Poliitikauuringute Keskus Praxis, PricewaterhouseCoopers Eesti ja advokaadibüroo Cobalt. Kaasa 

aitasid mõelda mitmed kogenud eksperdid Eestist ja välismaalt ning mitmed ministeeriumid, 

organisatsioonid ja ettevõtted. Teiste hulgas advokaadibürood Aivar Pilv, Hedman Partners, Sorainen, 

Stibbe, finantsinstitutsioonid Swedbank, BaltCap, KOIS Invest, SmartCap ning avalikust sektorist 

Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Justiitsministeerium, Siseministeerium ja 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital.  

 

 

  



 

II Portfellijuhtimine 

2015. aastal said suurima tähelepanu MTÜ Hoovõtukeskus programmi Sära Silma! käivitamise 

toetamine ning jätkus SPIN programmi, MTÜ Uuskasutuskeskus, Terve Eesti Sihtasutuse ja Sihtasutuse 

Kiusamisvaba Kool nõustamine.   

 

MTÜ Hoovõtukeskus võitis 2014. aastal koos KÜSKiga läbiviidud Sotsiaalse Innovatsiooni konkursi ja 

tuli aastaks Heateo portfelli. Organisatsiooni eesmärgiks on ennetada põhikoolist väljalangemist ning 

toetada noorte enesekindlust läbi uudse mentorperede mudeli.   

 

Heateo toetus: 

 Organisatsiooni võimekuse hindamise läbiviimine ja arenguprioriteetide sõnastamine; 

 erinevate noortele suunatud mentorlusprogrammide võrdlev analüüs ja Sära Silma! programmi 

kujundamise nõustamine;  

 teenusemudeli ja programmi rakendamise plaani koostamine; 

 mõju hindamise mudeli loomine (üldine mudel, küsimustikud, info kogumise põhimõtted); 

 kommunikatsiooniplaani ja にsõnumite loomine. 

 

MTÜ SPIN viib ellu spordil põnevat arenguprogrammi SPIN, mis on mõeldud noortele vanuses 10-18 

aastat. SPIN tugineb Inglismaal töötavale jalgpallil põhineval spordiprogrammil KICKZ, mis on 

kogukonnapõhine sekkumismudel kõrge kuritegevusega piirkondades noortele positiivsete 

vabaajategevuste pakkumiseks ja eluoskuste arendamiseks.  
 

Heateo toetus: 

 tegevtiimi nõustamine programmi piloothooajal 2015. aasta kevadel; 

 Ida-Virumaale laienemise plaani nõustamine 2015. aasta sügisel; 

 osalemine juhtrühma ja mõju-töörühma töös terve aasta vältel; 

 pro-bono ekspertide kaasamine erasektori kõnetamisstrateegia loomiseks; 

 pro-bono juriidilise ekspertiisi kaasamine lepingute sõlmimiseks;  

 rahalise väärtusega koostöösuhete loomine: AmCham ja Telia; 

 organisatsiooni võimekuse hindamine ja edasiste koostööprioriteetide kokkuleppimine. 

 

MTÜ Uuskasutus on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärgiks on saata kasutatud asjad ringlusesse ning 

muuta uuskasutamine lihtsasti kättesaadavaks ja igapäevaseks kõikidele Eesti inimestele. 2015. aasta 

oli Uuskasutuskeskuse ajalooliselt kõige edukam tegevusaasta, mis koguti üle 700 tonni kasutatud asju 

ja organisatsiooni käive ületas 1 miljoni euro piiri. 

 

Heateo toetus: 

 2015-2017. aasta tegevusstrateegia koostamise nõustamine; 

 jaekaubandusjuhi, tegevjuhi ja turundusjuhi värbamine koos Fontes PMP-ga pro bono koostöö 

raames; 

 pro-bono turunduseksperdi kaasamine, kellega koos valiti turunduspartner ja töötati koos valitud 

agentuuriga välja uus turundusstrateegia;  

 pro-bono juriidilise nõu vahendamine; 

 osalemine nõuandva kogu töös ja juhi vajaduspõhine nõustamine; 

 ﾏｷゲゲｷﾗﾗﾐｷデﾗWデ┌ゲW ┗;ｴWﾐS;ﾏｷﾐW “ｷｴデ;ゲ┌デ┌ゲWﾉW Kｷ┌ゲ;ﾏｷゲ┗;H; Kﾗﾗﾉ ヲヰ ヰヰヰオ ┗@@ヴデ┌ゲWゲく 



 

SA Kiusamisvaba Kool missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Kiusamisvaba Kooli programm 

(KiVa) põhineb Soomes Turu Ülikooli poolt arendatud tõenduspõhisel terviklikul mudelil 

koolikiusamise vähendamiseks. KiVa lõpetas 2015. aasta kevadel edukalt teise kooliaasta ja 2015. 

aasta sügisest on programm 37. koolis. Jätkub koostöö teiste sama valdkonna organisatsioonidega 

liikumise Kiusamisvaba Haridustee Eest raames.  

 

Heateo toetus: 

 aktiivne osalemine nõukogu töös; 

 tegevjuhi valikuprotsessi toetamine; 

 organisatsiooni võimekuse ja arenguvajaduste hindamine. 

 

Terve Eesti SA on strateegilist rahvatervise kommunikatsiooni teostav sotsiaalne algatus, mille 

eesmärk on vähendada alkoholisurmi Eestis. 2014. ja 2015. aastal keskendus TESA alkoholikahjude 

ennetuse teavitusprogrammi käivitamisse Norra rahade baasil. Jätkusid ka alkoholisõltumatuse 

koolitused töökohtades, koolitused HIV ennetuse ja lapse seksuaalse arengu teemadel. 

 
Heateo toetus: 

 osalemine nõukogu töös; 

 pro-bono finantseksperdi kaasamine; 

 pro-bono juriidilise nõu vahendamine; 

 tegevtiimi vajaduspõhine nõustamine. 
 

Lisaks nõustasime me aasta vältel mitmeid teisi algatusi, nagu näiteks SA Noored Kooli ja MTÜ Oma 

Pere. 

  

Sügisel algas koostöö ettevõtluskonkursiga Ajujahtが ﾏｷﾉﾉW ヴ;;ﾏWゲ ﾗゲ;ﾉWゲｷﾏW ┥┑ヴｷｷ デﾜﾜゲ ﾃ; ﾐﾛ┌ゲデ;ゲｷﾏW 
TOP30 hulka saanud sotsiaalseid ettevõtteid: 

 MTÜ SkillMill, mis pakub keskkonna hoolduse vallas tööd endistele õigusrikkujatele; 

 MTÜ Pesapuu, mis valmistab Kriidiku nukke ja lööb kasvulava töökohti pikaajalistele 
töötutele;  

 MTÜ Helpific, mis lõi veebipõhise platvormi, mille kaudu erivajadusega inimesed leiavad 

endale nii vabatahtlikke kui tasulisi abilisi.  

 

 

 

 

  



III Projektirahastus 
Projektirahastuse toel viisime aasta jooksul ellu mitmeid strateegilisi projekte. 

 

Kevadel lõppes alates 2014. aasta märtsist kestnud ja Siseministeeriumi rahastatud Sotsiaalse 
Innovatsiooni Arendamise projekt, mille käigus me tõstsime vabakonna tugistruktuuride ja avalikkuse 

teadlikkust sotsiaalsest innovatsioonist. Lõppes teenusedisaini pilootprojekt, milles osales kokku 8 

vabaühendust ja mitmed ministeeriumid ja riigiasutused. Käivitatud sai Sotsiaalse Innovatsiooni 

Võrgustik ja koostöös KÜSKiga läbi viidud Sotsiaalse Innovatsiooni konkurss.  

 

Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondi toetusega viisime läbi Sotsiaalse Innovatsiooni 
Tööriistakasti loomise projekti koos Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga. Projekti käigus töötati välja 

vabaühendustele mõeldud tööriistad, mille eesmärk on tõsta vabaühenduste võimekust uute 

algatuste kujundamisel ning käivitamisel. Tööriistu ning koolitusformaati testiti Heateo ja SEVi 

meeskondade peal ja tööriistade baasilt toimus sotsiaalse innovatsiooni tööriistade kasutusoskuste 
koolitus, kus osales 6 vabaühendust. Tööriistad leiavad edasist kasutust erinevates Heateo SA ja 

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku arenguprogrammides ja inkubaatorites.  

 

Sotsiaalse Innovatsiooni Võrgustiku koostöövõimekuse edasiarendamiseks käivitasime 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetuse toel koos Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga Sotsiaalse 
Innovatsiooni Võrgustiku Arendusprojekti (SIVA). Võrgustikus osalevad 16 organisatsiooni (sh 

Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, ülikoolide 

ning vabaühenduste) esindajad. Arendusprojekti eesmärgiks võrgustiku kommunikatsiooni- ja 

eestkoste strateegia loomine, sotsiaalse innovatsiooni minikoolituse ja koolituskava loomine ning 

võrgustiku liikmete vahelise koostöö kasvatamine. 

 

Aasta jooksul viisime lõpuni 2014. aasta detsembris Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud 

projekti ずEraettevõtetele, riigi osalusega ettevõtetele ja fondidele suunatud strateegilise 
filantroopia nõustamisteenuse käivitamineさく PヴﾗﾃWﾆti eesmärgiks oli kasvatada Eesti ettevõtete 

teadlikkust ja seeläbi valmisolekut investeerida ühiskondlikkusse mõjusse ning kasvatada ettevõtete 

poolt juba ühiskonda panustatud ressursside mõju ja tulemuslikkust. Projekti kaudsemaks eesmärgiks 

oli kasvatada Heateo võimekust käivitada uusi innovaatilisi algatusi, luues selleks rohkem rahalisi 

vahendeid. Projekti tulemusel viisime läbi mitmeid sektorit ja teenust puudutavaid analüüse ja 

töötasime välja mitmeid teenuse osutamise jaoks vajalikke materjale. Seal hulgas ずK┌ｷS;ゲ デWｴ; ｴW;S 
ｴ@ゲデｷさ ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲaﾗヴﾏ;;Sｷ WデデW┗ﾛデWデW ﾃ;ﾗﾆゲ ﾃ; ﾆﾛﾐWデ;ゲｷﾏW ﾏｷデﾏWｷS WデデW┗ﾛデデWｷS ﾐｷﾐｪ ﾉﾛｷﾏW ﾆﾗﾐデ;ﾆデW 
ettevõtete ja vabaühenduste vahel. Aasta lõpus kutsusime Wﾉﾉ┌ ずP;ﾆWﾐS; ﾗﾏ; ﾃﾛ┌ﾉ┌ﾆｷﾐｪｷS ｴW;デWﾗﾆゲさ 
kampaania, millega kutsusime ettevõtteid tavapäraste jõulukinkide asemel tegema annetusi 

mõjusatele heategevusorganisatsioonidele. Projekti käigus toimusid mitmed olulised 

kommunikatsioonitegevused, sealhulgas uue veebilehe loomine. 

 

 

  



IV Heateo organisatsioon ja tegevused  

2015. aastat jäävad ilmestama mitmed läbiviidud projektid ja muudatused tegevmeeskonnas. Aasta 

jooksul kaasati mitmeid strateegilisi partnereid ning kutsuti kaasa mõtlema uusi professionaalseid 

vabatahtlikke.  

 
Muudatused Heateo SA tegevmeeskonnas: 
ひ ヰ5.01.2015.a. alustas tööd ühiskondliku mõju osakute projekti projektijuht Teele Raun; 

ひ ヰヱくヰヴくヲヰヱヵく;く ゲ;ｷ ﾃ┌ｴ;デ┌ゲW ﾉｷｷﾆﾏWﾆゲ ﾃ; ;ﾉ┌ゲデ;ゲ デWｪW┗ﾃ┌ｴｷﾐ; デﾜﾜS ゲWﾐｷﾐW ヮﾗヴデaWﾉﾉｷﾃ┌ｴデ Pｷヴﾆﾆﾗ V;ﾉｪWき 
ひ 26.04.2015.a. liikus lapsehoolduspuhkusele Heateo juhatuse liige ja tegevjuht Maris Ojamuru; 

ひ ヰヱ.07.2015.a. alustas kommunikatsioonijuhina tööd Anna Lindpere; 

ひ ヲヵ.08.2015.a. alustas tööd portfellijuhina Aire Nurm;  

ひ 30.11.2015.a. lõppes töövõtuleping sotsiaalse innovatsiooni projekte vedanud Merlin Seppげ;ﾉ. 
 

Koostöösuhted  
Ainult koos oma pühendunud vabatahtlike ja partneritega saame luua tõeliselt võimekaid algatusi ja 

toetada nende kasvu. Selleks töötame aktiivselt koos oma Heateo kogukonna liikmetega, kelleks on 

strateegilised vabatahtlikud, koostööpartnerid era- ja riigisektorist ning meie toetajad. 

 
Strateegilised vabatahtlikud 
Heateo kogukond andis märkimisväärse panuse meie algatuste edusse. Aasta jooksul panustas 

erinevatesse koostööprojektidesse pea 100 inimest. Kõige suurema hulga eksperte ja vabatahtlikke 

kaasasime ühiskondliku mõju osakute mudeli analüüsi. 

 

Heateo toetaja ja koostööpartner Fontes PMP toetas Heateo SA ja meie portfelliorganisatsioonide 

meeskondade arengut enam kui 200 pro bono töötunni ulatuses. Selle aja sisse kuuluvad osalemine 

Heateo SA ja SA Kiusamisvaba Kool nõukogude tegevuses, Heateo SA, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ 

Uuskasutuskeskus võtmepositsioonide värbamisprotsesside läbiviimine või nõustamine, Sotsiaalsete 

Ettevõtete võrgustiku arenguprogrammis osalejate 360-kraadi hindamiste läbiviimine ning SA Noored 

Kooli noorte õpetajate värbamis- ja hindamisprotsessi toetamine.  

Lisaks toimus aktiivne koostöö Eesti Advokatuuri liikmetega. Heateo SA-d ja meie lähedal asuvaid 

suure ühiskondliku mõjuga vabaühendusi nõustasid Advokaadibüroo Aivar Pilv, Advokaadibüroo 

Cobalt, Advokaadibüroo Hedman Partners, Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, Advokaadibüroo Tark 

Grunte Sutkiene ja Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co kokku enam kui 90 tunni ulatuses. Kõige 

suurema pro bono panuse andis Advokaadibüroo Cobalt läbi ühiskondliku mõju osakute projekti pro-

bono nõustamise enam kui 60 pro bono tunni ulatuses.  

 

Koostöö avaliku sektoriga 

Heategu tegi väga tihedat koostööd avaliku sektoriga just läbi avalikku sektorit aktiivselt kaasava 

investeerimismudeli ühiskondliku mõju osakute analüüsil. Väga aktiivselt olid kaasatud 

Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja Rahandusministeerium eksperdid. SPIN-programmi 

raames jätkus koostöö Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveameti ja Tallinna linnaga. 

 

Koostöö erasektori partnerite ja toetajatega 
2015. aastal jätkus strateegiline koostöö Swedbankiga kahel suunalね;ﾐﾐWデ┌ゲﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ; ずM; 
;ヴﾏ;ゲデ;ﾐ ;ｷS;デ;さ ﾃ; aｷﾉ;ﾐデヴﾗﾗヮｷ;ﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲW デWWﾐ┌ゲW ;ヴWﾐS;ﾏｷﾐWが Wデ ﾐWﾐSW ゲ┌┌ﾐS;SW ﾆ;┌S┌ 
mõjukatesse ühiskondlikesse algatustesse ressursse juurde tuua. Lisaks olid Swedbanki inimesed 

aktiivselt kaasa mõtlemas Ühiskondliku mõju osakute mudeli rakendamise teemal. 

 

Heateo toetajate ringi lisandusid NG Investeeringud. Olemasolevatest toetajatest suurima panuse 

andsid Swedbank, Wolf Group (Krimelte OÜ) ja Fontes PMP. Fontes PMP tähistas 2015 aastal oma 



25. juubelit ja tegi selle käigus oma koostööpartneritele ettepaneku toetada Heateo SA-d. Kokku 

toetasid Fontese koostööpartnerid Heateo SA-d 4015 euroga.  

 

Kogukond ja kommunikatsioon 

2015. aastal oli Heateo SA eesmärgiks meie kogukonna ja avaliku suhtluse strateegilisuse kasvatamine. 

Peamised tegevused: 

 Uuendasime heateo kodulehte aadressil www.heategu.ee, lõime ühiskondliku mõju osakute 

mudeli analüüsi tulemuste tutvustamiseks alalehe www.sib.ee ja hoidsime üleval sotsiaalsele 

innovatsioonile pühendatud lehekülge novus.ee uudisvoogu;  

 Heateo kogukonna teavitamiseks saatsime välja 5 uudiskirja (sealhulgas uuendasime aasta teises 
pooles uudiskirja formaati) に veebruaris, märtsis, aprillis, septembris ja novembris; 

 Märtsis ja septembris toimusid kaks suuremat Heateo kogukonnale suunatud üritust. Märtsi 
ürituse fookuses olid sotsiaalselt innovaatilised algatused ja septembri üritusel oli fookuses 

mõjuinvesteeringute teema.  

 Läbi aasta olime aktiivsed avalikkuse teavitamisel käimasolevatest strateegilistest projektidest. 

 

Ühiskondliku mõju võlakirjade valitud mainimised: 
- Artikkel 19. augusti Eesti Päevalehes pealkirjaｪ; さHW;デWｪW┗┌ゲ ┗ﾛｷ @ヴｷい Eヴ;ｷﾐ┗WゲデﾗヴｷS ﾉﾗﾗS;┗;S ﾐﾗﾗヴデW 
ﾆ┌ヴｷデWｪW┗┌ゲW ┗@ｴWﾐS;ﾏｷゲWﾉデ ﾆ;ゲ┌ﾏｷデさが ｴデデヮぎっっWヮﾉくSWﾉaｷくWWっﾐW┘ゲっWWゲデｷっｴW;デWｪW┗┌ゲ-voi-ari-

erainvestorid-loodavad-noorte-kuritegevuse-vahendamiselt-kasumit?id=72237619 
- Artikkel 21. septembri ajalehes Ärip@W┗ ヮW;ﾆｷヴﾃ;ｪ; さU┌ゲ ｷﾐ┗WゲデWWヴｷﾏｷゲデﾗﾗSW に ｴW;デWｪ┌ざが 
http://www.aripaev.ee/borsiuudised/2015/09/21/uus-investeerimistoode--heategu 

AヴデｷﾆﾆWﾉ ﾃ┌ｴデｷﾏｷゲ;ﾃ;ﾆｷヴﾃ; DｷヴWIデﾗヴ ﾐﾗ┗WﾏHヴｷ ﾐ┌ﾏHヴｷゲ ヮW;ﾉﾆｷヴﾃ;ｪ; さT@ｷWゲデｷ ┌┌デﾏﾗﾗSｷ ┗ｷｷゲ ヴ;ｴ; 
teenimiseks に ﾏﾛﾃ┌ｷﾐ┗WゲデWWヴｷﾐｪざが ﾐﾗvember 

 

Ettevõtete filantroopia valitud artiklid ja intervjuud: 
- AヴデｷﾆﾆWﾉ ヶく ﾐﾗ┗WﾏHヴｷ Äヴｷヮ@W┗;ゲ ヮW;ﾉﾆｷヴﾃ;ｪ; さP;ﾆWﾐS; ﾗﾏ; ﾃﾛ┌ﾉ┌ﾆｷﾐｪｷS ｴW;デWﾗﾆゲざが 
https://www.facebook.com/heategu/photos/a.313529778722206.71409.116803401728179/913707

585371086/?type=3&theater 

- Raadiointervjuu 27. novembri Vikerraadio Vikerhommikus ettevõtetele suunatud annetuspakettide 

teemal, http://vikerraadio.err.ee/v/vikerhommik/rubriigid/vikerhommikintervjuud/loigud/546d68fe-

5a7f-47cb-9e28-85202b9af5f9/intervjuud-840-kaspar-kelder-annetuspaketid-ettevotetele 

- Raadiointervjuu 18. detsembri Kuku raadio saates Vox Populi annetamise teemal laiemalt,  

http://podcast.kuku.postimees.ee/2015/12/18/intervjuu-2015-12-181400/ 

- Teleintervjuu 23. detsembril Kanal 2 Reporterile annetamise teemal, 

http://reporter.postimees.ee/3559193/annetuskampaaniad-on-koige-edukamad-just-jouluajal 

 

Üldisemad kajastused: 
- Raadiointervjuu 11. märtsil Kuku raadio saates Buum, http://raadio1.ee/2015/03/11-martsi-buum-

millega-tegeleb-heateo-sihtasutus-ja-kuidas-see-majandusega-seotud-on/ 
- Arvamusartikkel 9. novembri Postimehes pealkirjaga, さVｷｴ;ﾆﾛﾐW ヮW;デ;ﾏｷゲW ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆﾆ┌ゲWゲデざが 
http://arvamus.postimees.ee/3391871/anna-lindpere-vihakone-peatamise-voimalikkusest-

kogemused-norrast 

 

 

 

 

 



10

Heateo Sihtasutus 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 87 749 45 848 2

Nõuded ja ettemaksed 14 276 12 641 3,4

Kokku käibevara 102 025 58 489  

Kokku varad 102 025 58 489  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 24 323 24 377 4,5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 27 117 18 003 7

Kokku lühiajalised kohustused 51 440 42 380  

Kokku kohustused 51 440 42 380  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 16 109 -13 128  

Aruandeaasta tulem 34 476 29 237  

Kokku netovara 50 585 16 109  

Kokku kohustused ja netovara 102 025 58 489  
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Heateo Sihtasutus 2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 212 665 209 912 8

Tulu ettevõtlusest 25 825 29 327 9

Kokku tulud 238 490 239 239  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -57 604 -34 034 10

Mitmesugused tegevuskulud -23 258 -27 792 11

Tööjõukulud -123 154 -148 178 12

Muud kulud -3 0  

Kokku kulud -204 019 -210 004  

Põhitegevuse tulem 34 471 29 235  

Intressikulud 0 -3  

Muud finantstulud ja -kulud 5 5  

Aruandeaasta tulem 34 476 29 237  
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Heateo Sihtasutus 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 34 471 29 235  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -108 740 -120 480 7

Kokku korrigeerimised -108 740 -120 480  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 704 -11 881 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 15 -9 253 5

Laekunud intressid 5 5  

Makstud intressid 0 -2  

Kokku rahavood põhitegevusest -75 953 -112 376  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
117 854 109 820 7

Muud väljamaksed investeerimistegevusest 0 -3 903 7

Kokku rahavood investeerimistegevusest 117 854 105 917  

Kokku rahavood 41 901 -6 459  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 45 848 52 307 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 41 901 -6 459  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 87 749 45 848 2
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Heateo Sihtasutus 2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 -13 128 -13 128

Aruandeaasta tulem 29 237 29 237

31.12.2014 16 109 16 109

Aruandeaasta tulem 34 476 34 476

31.12.2015 50 585 50 585
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Heateo Sihtasutus 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Heateo Sihtasutuse juhatus on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti

hea raamatupidamistava kohaselt kasutades soetusmaksumuse meetodit. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise

seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole teisiti märgitud.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused ning arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)

pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Sihtasutuse arvestusvaluutaks on euro, kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Euroopa Keskpanga

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeval

ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi tulemiaruandes, kusjuures muudes tuludes ja

kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega; muud välisvaluutatehingutest saadud

kasumid ja kahjumid on kajastatud finantstuludes ja –kuludes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid ning neid kajastatakse korrigeeritud

soetusmaksumuses. Iga nõuet hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni võlgniku maksevõime kohta. Lootusetud

nõuded kantakse bilansis välja.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Sihtfinantseerimine

Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel

arvesse perioodi, mille eest need on tasutud).

Sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid (sh. mitterahalisi annetusi ja toetusi) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset

kulutused, mille kompenseerimiseks annetused ja toetused on mõeldud. Tulu kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, st. saadud toetusi ja

kompenseeritavat kulu kajastatakse kasumiaruandes eraldi ridadel.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Sihtasutuse põhitegevusest lähtudes on tulude ja

kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse

printsiibist lähtudes.

Annetusi ja toetuseid, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali ei kajastata tuluna tulude ja

kulude aruandes, vaid kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.

Intressitulu ja -kulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes sisemisest intressimäärast.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande

koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.
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Heateo Sihtasutus 2015. a. majandusaasta aruanne

Seotud osapooled

Heateo Sihtasutuse seotud osapoolteks on loetud tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende poolt kontrollitavad ettevõtted.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Arvelduskontod 87 749 45 848

Kokku raha 87 749 45 848

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
9 687 9 687 4

Muud nõuded 4 589 4 589  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
14 276 14 276  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 2 630 2 630  

Ostjatelt laekumata

arved
2 630 2 630  

Nõuded seotud osapoolte

vastu
255 255  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
9 756 9 756 4

Kokku nõuded ja

ettemaksed
12 641 12 641  

Muude nõuetena on kajastatud finantsserimisprojektide saada olevad kuid veel laekumata lepingulised summad.
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Heateo Sihtasutus 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 3 214 0 3 200

Sotsiaalmaks 0 5 750 0 5 615

Kohustuslik kogumispension 0 305 0 431

Töötuskindlustusmaksed 0 418 0 510

Ettemaksukonto jääk 9 687  9 756  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 9 687 9 687 9 756 9 756

Vt. ka lisa nr. 3 ja 5.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 41 41 0 0  

Võlad töövõtjatele 3 474 3 474 0 0 6

Maksuvõlad 9 687 9 687 0 0 4

Muud võlad 10 865 10 865 0 0  

Muud viitvõlad 10 865 10 865 0 0  

Muud lühiajalised võlad 256 256 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
24 323 24 323  

 

 31.12.2014 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 711 711 0 0  

Võlad töövõtjatele 3 567 3 567 0 0 6

Maksuvõlad 9 756 9 756 0 0 4

Muud võlad 10 343 10 343 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
24 377 24 377 0 0  

Muud võlad summas 10 865 eurot (2014. aastal 10 343 eurot) koosneb kohustusest Heateo SA ja Swedbank AS vahel sõlmitud

garantiilepingu käendajate ees.

Juunis 2007 sõlmitud garantiilepingu alusel kohustus Heateo SA tagama Swedbank AS

ja MTÜ Uuskasutus vahel sõlmitud laenulepingu rikkumisest tulenevate nõuete

hüvitamise. Vastavalt MTÜ Uuskasutuskeskus pankrotimenetluse lõpetamise kohta 03.12.2010 tehtud kohtumäärusele, laekus Heateo

SA arvelduskontole 2015.a. 10 865 eurot, mis kantakse  garantiilepingu käendajatele üle 2016. aasta jooksul. 2015.a. kanti garantiilepingu

käendajatele üle kohu 2014.a. jääk summas 10 343 eurot.
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Heateo Sihtasutus 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Palgavõlgnevus 0 0

Puhkusereserv 3 474 3 567

Kokku võlad töövõtjatele 3 474 3 567

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2013 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2014

     

     

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Rahandusministeerium 28 898 0 -3 903 -24 995 0

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 3 668 11 065 0 -3 668 11 065

Siseministeerium 0 59 944 0 -53 006 6 938

Sotsiaalministeerium 0 1 000 0 -1 000 0

Eesti Arengufond 0 6 000 0 -6 000 0

Briti Eesti Kaubanduskoda 0 2 020 0 -2 020 0

Euroopa Liidu komisjon 0 29 791 0 -29 791 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
32 566 109 820 -3 903 -120 480 18 003

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
32 566 109 820 -3 903 -120 480 18 003

 

 31.12.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 11 065 20 842 0 -27 693 4 214

Siseministeerium 6 938 0 0 -6 937 1

Uuskasutus Keskus 0 20 000 0 0 20 000

Swedbank 0 4 758 0 -1 856 2 902

Euroopa Liidu Komisjon 0 54 255 0 -54 255 0

Eesti Arengufond 0 18 000 0 -18 000 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
18 003 117 855 0 -108 741 27 117

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
18 003 117 855 0 -108 741 27 117

Sihtotstarbelised tasud ja annetused kajastatakse tulus siis kui kõik projekti tegevused on lõppenud. 

Juhul kui projekt ei ole bilansipäeva seisuga lõppenud kajastatakse tuludes sihtfinantseerimise summa vastavalt projektiga seotud kuludele ja

aluseks on projektide kohta koostatud vahearuanded.
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Heateo Sihtasutus 2015. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 108 740 120 480 7

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 9 877 4 291  

Saadud annetused Eraisikud 2 368 5 279

Saadud annetused Heateo Partnerid 16 715 16 291

Saadud annetused Ettevõtted:

Swedbank AS 22 050 24 813

HTB Investeeringute AS 2 301 2 301

Fontes PMP AS 5 500 5 155

Paks Tuvi OÜ 0 500

Valendik OÜ 2 301 2 301

Krimelte OÜ 12 800 7 800

Biomarket OÜ 4 000 4 000

NG Investeeringud OÜ 10 000 0

Teised ettevõtted 16 013 16 701

Kokku annetused ja toetused 212 665 209 912  

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2015 2014 Lisa nr

Rahaline annetus 212 665 209 912  

Kokku annetused ja toetused 212 665 209 912  

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2015 2014

EMTAK järgi tulud 9499 mujal liigitamata

organisatsioonide tegevus
25 825 29 327

Kokku tulu ettevõtlusest 25 825 29 327

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2015 2014

Mitmesugused tegevuskulud -57 604 -34 034

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-57 604 -34 034
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Heateo Sihtasutus 2015. a. majandusaasta aruanne

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kulude töötasu osa on kajastatud lisas nr.12 toodud tööjõukuludes.

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2015 2014

Üür ja rent -3 054 -3 054

Energia -2 390 -2 072

Mitmesugused bürookulud -12 281 -15 347

Lähetuskulud -2 346 -3 761

Koolituskulud 0 -532

Raamatupidamise- ja auditi kulud -3 187 -3 026

Kokku mitmesugused tegevuskulud -23 258 -27 792

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu -92 115 -110 581

Sotsiaalmaksud -31 039 -37 597

Kokku tööjõukulud -123 154 -148 178

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 6 6

Tööjõukuludena on kajastatud ka lisas nr.10 toodud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kulude töötasu osa.

Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 31 272 26 470

2015. majandusaasta aruande koostamisel on Heateo Sihtasutuse seotud osapoolteks loetud Sihtasutuse nõukogu endisi ja praegusi liikmed,

kelle nõukogus oleku aeg langeb 2015 aastasse: Külli Lilleorg, Priit Mikelsaar, Vaiko Tammeväli, Tarmo Jüristo, Jaan Puusaag, Margus Rink ja

Armin Kõomägi.

2015. aastal saadud toetused nõukogu liikmetelt on 2 100 eurot.

(2014. aastal saadud toetused nõukogu liikmetelt on 2 100 eurot).

2015. aastal juhatuse liikmetele makstud töötasu on 31 372 eurot.

(2014. aastal juhatuse liikmetele makstud töötasu on 26 470 eurot).



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2016

Heateo Sihtasutus (registrikood: 90008175) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

PIRKKO VALGE Juhatuse liige 21.06.2016

MARIS OJAMURU Juhatuse liige 21.06.2016



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Heateo SA nõukogule

Oleme auditeerinud kaasnevat Heateo SA raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2015 ning eeltoodud

kuupäeval lõppenud majandusaasta kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, aastaaruande koostamisel

kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega

ning sellise sisekontrollisüsteemi eest mida juhtkond peab vajalikuks, võimaldamaks raamatupidamise aastaaruande korrektset koostamist ja

esitamist ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste

auditeerimisstandarditega (Eesti). Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi

omandamaks põhjendatud kindlustunde selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks

vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et

raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride

kavandamiseks võtab vandeaudiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja

esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka

kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise

aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Heateo SA finantsseisundit seisuga 31.

detsember 2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ivar Kiigemägi

Vandeaudiitori number 527

Ernst & Young Baltic AS

Audiitorettevõtja tegevusloa number 58

Rävala pst 4, 10143 Tallinn

Remo Kuldkepp

Vandeaudiitori number 662

25. juuni 2016



Audiitorite digitaalallkirjad
Heateo Sihtasutus (registrikood: 90008175) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt

allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

IVAR KIIGEMÄGI Vandeaudiitor 25.06.2016

REMO KULDKEPP Vandeaudiitor 25.06.2016



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 9499 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6309636

Faks +372 6309632

E-posti aadress info@heategu.ee


