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Tegevusaruanne

Heateo Sihtasutuse eesmärk on toetada võimalikult tõhusalt suure ühiskondliku mõjuga organisatsioone ja sotsiaalseid
ettevõtteid, kaasates peamiselt ärisektori koostööpartnerite kompetentsi. 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 jt.
Allpool on loetletud Heateo SA toetatud algatuste tulemused 2013. aastal ning Heateo töötajate, partnerite ja vabatahtlike
panuse kirjeldus antud algatustesse ning muud olulised arendused ja tegevussuunad.

1.     Heateo SA portfell

2013. aastal töötas meeskond mitme Heateo SA toetusmudeli, s.o. portfelli tööriistade arendamise kallal.

Portfelli struktuur

 

Meeskond jätkas 2012. aastal välja töötatud arenduste elluviimisega, jaotades enda portfelli kasvu- ja tugiportfelliks 

ning otsides uusi algatusi kiirendusportfelliks. Kasvuportfelli kuuluvad organisatsioonid on oma mõju kasvatamisel 

aktiivses faasis ning Heategu toetab nende ambitsioonikaid arenguhüppeid senisest intensiivsemalt. Tugiportfelli 

kuuluvad need portfelliorganisatsioonid, kes parajasti Heateo toetust ei vaja või kes ei ole aktiivses arengufaasis. 

Tugiportfelli organisatsioonid saavad igal ajal uuesti kasvuportfelli kandideerida. Uute algatuste paremaks 

toetamiseks on mõeldud kiirendusportfell, mis keskendub senisest enam alles alustanud organisatsioonide 

vajadustele. Kiirendusportfelli tugevamad organisatsioonid saavad kandideerida kasvuportfelli, kus nende 

arengueesmärkidele keskendutakse veelgi intensiivsemalt ja individuaalsemalt. 

 

 

2013. aastal jaotus Heateo portfell järgmiselt: 

 

 

Kasvuportfell: Kiusamisvaba Kool, spordil põhinev ennetusprogramm Kickz (nüüd nimega SPIN). 

Tugiportfell: Avatud Meele Instituut, Terve Eesti Sihtasutus, SOS Lasteküla, MTÜ Oma Pere, 

Perekeskus Sina ja Mina, SA Noored Kooli, MTÜ Abikäsi, MTÜ Uuskasutuskeskus. 

Kiirendusportfell: Ettevõtlik Kool, Pimemassööride Ühing, ühiskondliku mõju osakud/võlakiri. 

 

 

1.1 Kiirendusportfell 
Kiirendusportfelli organisatsioonide värbamine käivitus 2013. aasta kevadel, kuid meeskonna vahetamise 

tõttu tehti kiirendusfaasi pääsemise otsus novembris 2013. Kiirendusportfelli sisenes kaks organisatsiooni— 

Ettevõtlik Kool ja Pimemassööride Ühing. Kiirendusportfellis käivitus ka Heateo enda algatus—ühiskondliku 

mõju osakud. 

Ettevõtlik Kool on SA Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse poolt käivitatud ja Šotimaalt alguse saanud õpilastes 

ettevõtlikkuse arendamise programm, mille südames on terviklik haridusmudel koolides õpilase ettevõtlikkuse 

arendamiseks õpetaja ja koolikeskkonna motiveerimise kaudu. Heategu panustas Ettevõtlikku Kooli 

portfellijuhi nõustamistöö abil, kiirendusfaasi  sisuline töö käivitub 2014. aastal. 

 

Pimemassööride Ühing on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärk on aidata nägemispuudega inimesi massööri 
kutseõppe abil 
avatud tööturule. Tegemist on abivajajate enda algatusega, et iseenda ja oma praeguste  ning tulevaste 
saatusekaaslaste 
elu jätkusuutlikul viisil paremaks muuta.  Heategu panustas algatusse portfellijuhi nõustamistöö abil, 
kiirendusfaasi 
sisuline töö käivitub 2014. aastal. 
 

Ühiskondliku mõju osakud (tuntud ka  kui ühiskondliku mõju võlakirjad)  on investeerimismudel,  mille 

eesmärgiks on tõsta erinevate avaliku sektori poolt pakutavate ennetus- ja teenustegevuste tulemuslikkust 

peamiselt sotsiaalvaldkonnas. Teiste sõnadega: võlakirjade süsteem aitab katsetada ja edu korral välja 

vahetada riigi poolt pakutavaid teenuseid, parandades seeläbi nii teenuste kvaliteeti ja mõju kui ka hoides 

edaspidi märkimisväärselt kokku riigi raha. 

Ühiskondlike mõju osakute skeem töötab nii: riigil on vajadus tõhusamate ennetusprogrammide järele, et
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tulevikus hoida kokku raha, mis läheks toimunud kahjude kompenseerimisele; vabasektoris liigub reeglina 

kompetents ja kogemused, kuidas erinevaid sotsiaalseid kahjusid võimalikult tõhusalt ennetada ning 

erasektoril on erinevalt kahest esimesest vaba raha, mida saaks juba mainitud kahjude ennetamisse 

investeerida, teenides paigutatud summalt tagasi mõne protsendigi. 

2013. aastal tutvustati ühiskondliku mõju osakuid Arvamusfestivali töötoas, koostati tegevuskava ja 

rahastustaotlus Euroopa Komisjoni sotsiaalse innovatsiooni vooru ning sõlmiti koostöölepped 

olulisemate koostööpartneritega. Osakute käivitamine jätkub 2014. aastal. 

 

 

1.2 Kasvuportfell 
 

Kasvuportfellis oli 2013. aastal Kiusamisvaba Kool. Sihtasutuse missioon on muuta Eesti koolid 

kiusamisvabaks, selleks kasutatakse Soomes Turu Ülikooli poolt arendatud tõenduspõhist terviklikku 

programmi koolikiusamise likvideerimiseks. 2013. aastal valmistati ette KiVa pilootaastat Eesti koolides, 

see käivitus 2013. aasta septembris. 

Pilootaasta raames kasutatakse KiVa programmi metoodikat 20-s juhuvalimi alusel valitud Eesti koolis. 

Kooliaasta alguses ja lõpus mõõdetakse kiusamise taset KiVa koolides ja kontrollgrupi koolides 

usaldusväärse teadusuuringu poolt, mida teostab Turu Ülikool. 

Heateo panus KiVasse seisnes algatuse käivitamisse panustamises portfellijuhi tööajaga, rahalise toetuse 

vahendamises ja pro bono teenuste vahendamises trükkimis- ja IT teenuste valdkonnas. 

Teiseks liikus kasvuportfelli 2013. aasta novembris spordil põhinev ennetusprogramm SPIN, 

mida rahastab Siseministeerium jt. Heateo koostööpartneriteks on Eesti Politsei, Eesti Jalgpalli Liit, 

SOS Lasteküla ja Avatud Meele Instituut. 2013. aastal kaardistati Inglismaal toimiv tegevusmudel 

(sealne nimi on Kickz), värvati tegevjuht (endine Terve Eesti Sihtasutuse juht Keit Fomotškin) ning 

alustati käivitamisega. Programm  sihtgrupile suunatud tegevustega alustatakse 2014. aasta varasügisel. 

 

 

1.3 Tugiportfell 
 

Heateo tugiportfellis olid 2013. aastal Avatud Meele Instituut, Terve Eesti Sihtasutus, SOS Lasteküla, 

MTÜ Oma Pere, Perekeskus Sina ja Mina, SA Noored Kooli, MTÜ Abikäsi, MTÜ Uuskasutuskeskus. 

Heateo toetus tugiportfelli organisatsioonidele seisnes vabatahtlike vahendamises. Terve Eesti SA puhul 

aitas Heategu ka uue juhi värbamisega koos Fontese abiga.  

 

 

1.4 Uute portfellikandidaatide leidmine: Heateo SA maakondlik ringreis 

 

Selleks, et leida kiirendusportfelli uuenduslikke ja mitmesuguseid algatusi ning viia läbi ühiskondliku mõju 

alast teavitustööd, läks Heateo meeskond 2013. aastal koostöös regionaalministri valitsemisalaga 

koolitus-ringreisile kõikidesse maakondadesse. Lisaks sellele viidi läbi ka koolitus maakondlike 

arenduskeskuste konsultantidele, keskenduses vabaühenduste arendamise teemale ning kogemuste 

vahetamisele konsultantide ja Heateo meeskonna vahel. Ringreisi eesmärk oli ka kaardistada 

ühiskondlikke probleeme lahendavate kodanikuühenduste arenguvajadusi ja probleeme. Need 

teadmised aitavad Heateo meeskonnal missiooni elluviimiseks kodanikuühiskonna tööriistu välja arendada. 

Koostöös maakondlike arenduskeskuste vabakonna konsultantidega otsiti koolitustele maakonna 

võimekamaid vabaühendusi ja nende juhte, kes sobiksid kokku Heateo portfelliga. 

Koolitus-ringreisil käsitleti 3 olulist teemat: enda kodanikuühenduse ühiskondliku mõju lahti mõtestamine 

ja mõõtmine, kõrgetasemeliste vabatahtlike kaasamine ja sissejuhatus sotsiaalsesse ettevõtlusesse. 

Koolitus-ringreisi tulemusena leidis Heateo SA kiirendusportfelli algatuse Ettevõtlik Kool ning alustas 

koostööd umbes 10 erineva organisatsiooniga kas portfelli pääsemiseks läbirääkimistega alustamiseks 

või portfelliväliseks koostööks. Samuti tutvusid kõik osalejad Heateo tegevusmudeliga ning Heateo 

portfellis olevate organisatsioonidega. Samuti sai endale liikmeid juurde sotsiaalsete ettevõtete 

inkubaator SEIKU. 

Koolitus-ringreisi läbiviimise ja jooksva tagasiside tulemusena leidis Heateo meeskond, et koolitusel 

käsitletud 3 teemat on enamiku vabaühenduste jaoks pigem võõrad ning kui nähakse nende üldist 

olulisust, ei osata neid panna enda ühenduse igapäevase juhtimise konteksti. Ühiskondlik mõju ja 

tulemuspõhine juhtimine vajavad laiemat tutvustamist ning rohkem praktilisi tööriistu, vabatahtlike 

kaasamine eeldab ambitsioonikamaid eesmärke. Meeskond leidis ka, et suur arenguruum on 

kogukondlike muutuste disainimises ning välja mõtlemises koos teiste sektorite osapooltega ning 

et külaseltsid vajavad tõenäoliselt täiesti eraldi tööriistu enda tegevuse jätkusuutlikumaks muutmiseks. 

Heateo meeskonna tagasiside läks ka sisendiks Siseministeeriumile uue (alates 2015) kodanikuühiskonna 

arengukava koostamiseks. 

Arendust kaasrahastas Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala summas 14 960 eurot. 

Projekti juhtisid Andrus Aljas ja Anna Karolin, koolitusi viis läbi Heateo tegevmeeskond. 
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Arendusse panustasid vabatahtlikena Jaan Aps, Aune Lillemets, Toomas Roolaid ning maakondlike 

arenduskeskuste konsultandid. 

 

 

2.     Heateo Talendipank 

 

Vabatahtlike juhtimise kvaliteedi tõstmine: Professionaalse vabatahtlike talendipanga loomise projekt 

2013. aastal jätkus Heateo vabatahtlike talendipanga loomise protsess. Viidi lõpuni uue IT haldussüsteemi 

Talendipank loomine ning meeskonnas kasutuselevõtt, mis lubab paremini vabatahtlike töö  ja selle rahalise väärtuse 

üle aru pidada, oluliste teadmistega panustas ka Heateo koostööpartner Fontes. Vabatahtliku Lisell Veskimeistri abiga süstematiseeriti ning 

uuendati Heateo vabatahtlike andmebaas ning avati uute vabatahtlike värbamiskampaania. 

Heateo kogemusi ja teadmisi tutvustati mitmel üritusel Eesti võimekamatele vabaühendustele ning nende arendamisega tegelevatele inimestele. 

Tänu sellele arendusele on Heateo meeskonnal süstemaatilised teadmised vabatahtlike heast kaasamisest ning 

nende rakendamist toetav haldussüsteem, et professionaalseid vabatahtlikke paremini värvata ja hoida. 

Arendust rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikühiskonna Sihtkapital summas 5 355 eurot. 

2013. aasta lõpu seisuga oli Talendipangas 45 vabatahtlikku eksperti kommunikatsiooni, turunduse, juriidika, 

strateegilise juhtimise ja finantsvaldkonnast. 

 

 

3.     Muud tegevused Heateo SA missiooni elluviimiseks 

 

3.1 Sotsiaalse ettevõtluse edendamine: Teabe-ja kommunikatsiooniprojekt „Üliõpilasest sotsiaalseks 
ettevõtjaks“ 

 

Ka 2013. aastal jätkus töö sotsiaalse ettevõtluse edendamiseks noorte seas. Projekti toetas ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programm 

"SPIRIT" (programmi koordinaator: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) 

ning projekt kestis kuni 31.08.2014. 

2013. aasta tegevuste raames nõustati äriidee konkursi Ajujahi sotsiaalse ettevõtluse potentsiaaliga osalejaid ning 

anti välja sotsiaalse ettevõtluse eriauhind  ideele Fysabi.eu, mis teeb taastusravi kõigile kodus hõlpsasti kättesaadavaks. Ajujahi osalejaid aitasid 

nõustada Heateo tegevjuht Andrus Aljas, portfellijuht Birgit Rootsi ning Heateo vabatahtlik 

Riinu Lepa. 

Tegevussuuna raames rahastati sotsiaalset ettevõtlust käsitlevat akadeemilist kursust „Sotsiaalse ettevõtluse alused“ 

Tallinna Tehnikaülikoolis (mahuks 3 AP-d ehk 32 akadeemilist tundi), mille läbisid 24 tudengit. Samuti viidi läbi 

seminar 4 kõrgkooli (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Mainor) vahel, et tugevdada koostööd sotsiaalse ettevõtluse ainete 

ning suuna arendamiseks ülikoolides. Siia suunda aitas panustada vabatahtlik Aune Lillemets. 

Projekti raames viidi läbi sotsiaalse ettevõtluse kohta praktilist kogemust andvaid ja neid lahti mõtestavaid üritusi 

tudengitele koostöös sihtasutusega Domus Dorpatensis. Selle suuna raames rahastati Domus Dorpatensise poolt 

käivitatavat sotsiaalsete ettevõtete inkubaatori SEIKU tutvustavaid ja käivitavaid üritusi, andes tudengitele võimaluse käivitada nädalavahetuse 

jooksul enda sotsiaalseks ettevõtteks kujunev algatus. 

Samuti keskenduti sotsiaalse ettevõtluse tutvustamisele ja kommunikeerimisele meedias ja Heateo ja SEIKU kommunikatsioonikanalites, kus 

kajastati ka Heateo portfellis olevaid ettevõtteid. Nt: 

http://www.epl.ee/news/eesti/sotsiaalsed-ettevotted-loodud-lahendama-elu-kitsaskohti.d?id=65629086; 
http://www.ajujaht.ee/arhiiv/?t=content&id=40. Antud projekti raames anti välja ka viimane ajakirja Head Uudised 

number, milles kajastati sotsiaalse ettevõtluse ja strateegilise filantroopia teemasid. 

 

3.2 Filantroopianõustamine ja annetuskultuuri edendamine - koostöö Swedbankiga 

 

2013. aastal jätkus strateegiline koostöö Swedbankiga kahel suunal—annetuskeskkonna „Ma armastan aidata“ ja filantroopianõustamise 

teenuse arendamine, et nende suundade kaudu mõjukatesse ühiskondlikesse algatustesse 

ressursse juurde tuua. 

2013. aastal panustas Heateo tegevmeeskond uue annetuskeskkonna arendusprotsessi, annetuskeskkonnas olevate organisatsioonide mõju 

kommunikatsioonivõimekuse tõstmisesse ning annetuskeskkonna väljapaistvusesse. 

Heateo portfellijuht Anna Karolin töötas Swedbanki privaatpanganduse osakonnaga uute heategevusalgatuste tutvustamiseks, 2013. aastal 

külastati Toidupanka ja tutvustati mõtestatud heategevuse mõistet. Lisaks nõustati 

filantroopia valdkonnas panga kliente. 

 

 

3.3 Heategevusuuring 

 

Selleks, et kaardistada Eesti heategevusmaastike trende, viis Heategu koostöös uuringufirma TNS Emoriga läbi heategevusuuringu Eesti 

elanike heategevusalasest teadlikkusest, kogemustest  ja hoiakutest 2013. aastal. Heateo SA 

ja TNS Emori koostöös läbiviidud uuringu eesmärk oli saada ülevaade eestimaalaste heategevusalasest teadlikkusest, kogemustest  ja 

hoiakutest 2013. aastal. Samalaadseid uuringuid on Heateo SA läbi viinud ka 2007., 2008. ja 2009. 

aastal, kuid tulemused ei ole üksühele võrreldavad erinevate küsimusasetuste ja valimi tõttu. Mõningaid muutusi sai 

http://www.epl.ee/news/eesti/sotsiaalsed-ettevotted-loodud-lahendama-elu-kitsaskohti.d?id=65629086
http://www.ajujaht.ee/arhiiv/?t=content&id=40
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siiski tuvastada. 

Heateo Sihtasutuse tellitud uuring näitas, et viimase aasta jooksul on 85% Eesti elanikest heategevusega mingil moel 

kokku puutunud ning ligi 90% on valmis annetama raha. Head tegevatest organisatsioonidest meenus inimestele esmalt Toidupank (13%), 

Punane Rist (10%) ning seejärel haiglate toetusfondid (Lastehaigla, Tartu Ülikool, Pelgulinna jt). Heategevate ühenduste, fondide ja 

organisatsioonide spontaanne tuntus oli muude tulemuste kõrval siiski madal ning suhteliselt killustunud. 

Taaskasutusvaldkonnast meenub inimestele eelkõige üle-eestilise levikuga Humana, seejärel lokaalsed keskused Uuskasutuskeskus (Tallinn, 

Pärnu) ja (Tartu) taaskasutuskeskus. Enam kui pooled Uuskasutuskeskuse teadjatest on 

ka ise sinna asju viinud või ostnud ning üldjuhul on nende mulje pigem positiivne. 

Uuriti üldist probleemide tajumist Eesti ühiskonnas ning suurima probleemkohana nähakse inimeste majanduslikku toimetulekut ning vanemliku 

hoolitsuseta lapsi. Võrreldes vahetult masueelse ajaga, 2007-2008 läbi viidud uuringutega 

on toimetuleku olulisus inimeste silmis märkimisväärselt kasvanud. Järgnesid mure tööpuuduse, kvaliteetse hariduse kättesaadavuse ja 

rahvatervise pärast. 

Uuringu tulemuste kohaselt on 2013. aasta jooksul heategevusega kokku puutunud suurem osa – 85% – Eesti elanikkonnast. Enamasti on see 

küll toimunud läbi passiivsete, vähem isiklikku panust nõudvate tegevuste kaudu – 

76% vastanutest on ostnud heategevuslikke tooteid, annetanud raha või asju. Kuid 38% on vabatahtlikuna pühendanud 

ka oma isiklikku aega, näiteks teinud tasuta tööd, olnud tugiisikuks, osalenud heategevusürituste korraldamisel. 

amuti on suur enamus – ligi 90% – Eest elanikest valmis annetama raha. Seejuures kõige eelistatumaks peetakse 

jätkuvalt annetamist otse abivajajale või vastavale asutusele (näiteks lastekodule) ning vähem heategevusfondide 

vahendusel. Kui ühekordsed annetused on valdaval kuni 25€ suurused, siis püsiannetajatel on ühekordsed summad suurusjärgus kuni 10€. 

Uuring kinnitas tendentsi, et sissetuleku kasvades kasvab ka valmisolek suuremaid summasid annetada. 

Samas sotsiaalse ettevõtluse mõiste on Eesti inimestele veel suhteliselt kauge – kuigi 20% nimetas enda hinnangul 

sotsiaalseid ettevõtteid ning 23% arvas teadvat, mis on sotsiaalne ettevõtlus, siis sisuliselt seostati teemat ikkagi sotsiaalprobleemidega ja 

nende lahendamisega. 

2013. aasta heategevusalaste hoiakute uuringu viis TNS Emor läbi 19.-30. septembril ning küsitlusele vastas 1140 

Eesti elanikku vanuses 18-60. 

Uuringut kaasrahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital, küsimustikku aitasid ette valmistada ja uuringut läbi viia SOS Lasteküla Eesti Ühing, MTÜ 

Uuskasutus, Noored Kooli SA, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Terve Eesti SA ja 

Eesti Lastekaitse Liit. 

 

Uuringu pikema raport on leitav http://www.heategu.ee/Aruanne_heategevus_2013.pdf. Uuring sai korraliku meediakajastuse: 
·        ETV, Terevisioon, intervjuu Agne Tammega kl 8.23, 
http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=9317#.UmkjdPmnqO8 
·        Vabatahtlike Värav, http://www.vabatahtlikud.ee/et/Uudised/Uudiste-arhiiv/3088/ 
heategevusuuringu-tulemused-enamikule-eesti-elanikest-meeldib-head-teha 
·        Postimees Online, http://www.postimees.ee/2571590/uuring-eestis-tajutakse- 
uhiskonna-probleemkohana-inimeste-majanduslikku-toimetulekut 
·        Maaleht Online, http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/90- 
eestimaalastest-on-valmis-rahalist-annetust-tegema.d?id=66963846 
·        Võrumaa Teataja Online, http://www.vorumaateataja.ee/index.php/ee/kuulutused/82- 
eesti-uudised/8620-enamik-eesti-elanikest-on-valmis-raha-annetama 
·        Bioneer, http://www.bioneer.ee/eluviis/sots/aid-16127/Heategevusuuringu- 
tulemused%3A-enamikele-Eesti-elanikele-meeldib-head-teha 
 

 

4.     Heateo SA organisatsioon ja tegevusstrateegia 

 

2013. aasta oli Heateo SA see muutuste aasta – toimus juhtkonna vahetus ning seoses sellega ka mitmed 

muudatused töötajaskonnas. Lisaks alustati Heateo SA tegevusmudeli ja strateegia üle vaatamise protsessiga. 

 

 

4.1 Muudatused meeskonnas ja nõukogus 

 

 

·        18.01.2013 lahkus meeskonnast Heateo SA juhataja Andrus Aljas. 

·        18.01.2013 alustas juhataja kohusetäitjana tööle senine portfellijuht Jaan Aps. 

·        30.04.2013 lahkus meeskonnast juhataja kohusetäitja Jaan Aps. 

·        01.05.2013 asusid Heateo SA ajutiselt juhatuse kohustusi täitma nõukogu liikmed Külli Lilleorg, 

    Priit Mikelsaar ning Taavi Jakobson 

·        09.06.2013 lahkus Heateo SA meeskonnast senine portfellijuht Birgit Rootsi. 

·        01.07.2013 asus portfellijuhina tööle senine kommunikatsioonijuht Anna Karolin. 

·        22.08.2013 asus Heateo SA juhatajana tööle Maris Ojamuru. 

·        19.09.2013 asus Heateo SA nõukogu liikmeks Jaan Puusaag. 

·        01.10.2013 asus Heateo SA meeskonnas kommunikatsioonijuhina tööle Ave Mellik. 

 

http://www.heategu.ee/Aruanne_heategevus_2013.pdf
http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=9317#.UmkjdPmnqO8
http://www.vabatahtlikud.ee/et/Uudised/Uudiste-arhiiv/3088/heategevusuuringu-tulemused-enamikule-eesti-elanikest-meeldib-head-teha
http://www.vabatahtlikud.ee/et/Uudised/Uudiste-arhiiv/3088/heategevusuuringu-tulemused-enamikule-eesti-elanikest-meeldib-head-teha
http://www.postimees.ee/2571590/uuring-eestis-tajutakse-uhiskonna-probleemkohana-inimeste-majanduslikku-toimetulekut
http://www.postimees.ee/2571590/uuring-eestis-tajutakse-uhiskonna-probleemkohana-inimeste-majanduslikku-toimetulekut
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/90-eestimaalastest-on-valmis-rahalist-annetust-tegema.d?id=66963846
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/90-eestimaalastest-on-valmis-rahalist-annetust-tegema.d?id=66963846
http://www.vorumaateataja.ee/index.php/ee/kuulutused/82-eesti-uudised/8620-enamik-eesti-elanikest-on-valmis-raha-annetama
http://www.vorumaateataja.ee/index.php/ee/kuulutused/82-eesti-uudised/8620-enamik-eesti-elanikest-on-valmis-raha-annetama
http://www.bioneer.ee/eluviis/sots/aid-16127/Heategevusuuringu-tulemused%3A-enamikele-Eesti-elanikele-meeldib-head-teha
http://www.bioneer.ee/eluviis/sots/aid-16127/Heategevusuuringu-tulemused%3A-enamikele-Eesti-elanikele-meeldib-head-teha
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4.2 Heateo SA koostöösuhted ja kommunikatsioon 

 

 

2013. aastal jätkusid regulaarne kommunikatsioon läbi kogukondliku igakuise Heateo SA uudiskirja (kaks näidet lisatud allpool),  jätkus

kommunikatsioonialane koostöö Hea Kodaniku ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Infokirja. 

 

 

Heateo Sihtasutuse uudiskirjad 2013: 

 

·        Oktoober, http://us7.campaign-archive1.com/?u=a60073b54b19bde5895fa39f5&id=d94f30a1c8&e=[UNIQID] 
·        Detsember, https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=317953 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja väljaandes Teataja ilmusid 2013. aastal järgmised Heateo Sihtasutuse artiklid: 
·        Erasektori professionaal ei tee vabatahtlikus töös allahindlusi, 28.02.2013,
http://www.koda.ee/index.php?id=19583&highlight=heateo,2013 
·        Märki „Töötame koos“ saab taotleda iga erivajadustega inimeste sõbralik ettevõte, 10.04.2013,
http://www.koda.ee/index.php?id=19972&highlight=heateo,2013 
·        Sotsiaalse ettevõtluse õpetamise olevikust ja tulevikust Eesti kõrgkoolides, 22.05.2013,
http://www.koda.ee/index.php?id=20309&highlight=heateo,2013 
·        Pro bono teenus – lihtne ja mugav annetajale, väärtuslik saajale, 17.06.2013,
http://www.koda.ee/index.php?id=20500&highlight=heateo,2013 
·        7 soovitust tõeliselt maailma muutva algatuse käivitamiseks, 18.09.2013,
http://www.koda.ee/index.php?id=21057&highlight=heateo,2013 
·        Investeering, mis toodab ühiskondlikku kasu, 23.10.2013,
http://www.koda.ee/index.php?id=21277&highlight=heateo,2013 
·        Vastutustundlik ettevõtlus: 6 soovitust, kuidas toetustegevus saaks olla endale kasulikum, 20.11.2013,
http://www.koda.ee/index.php?id=21436&highlight=heateo 
·        Kuidas annetada aega?, 18.12.2013, http://www.koda.ee/index.php?id=21564&highlight=heateo,2013 
 

 

Koostöösuhete valdkonnas saab esile tõsta kolm peamist sihtrühma: 

 

-         avalik sektor (Siseministeerium – SPIN programmi ja Sotsiaalse Innovatsiooni alase koostööprojekti ettevalmistused); 

-         kogukond (kohtumised Partneritega, toetajatega); 

-         koostööpartnerid (SEV, DD,  Praxis, Entrum, KÜSK). 

 

 

 

4.4 Heateo SA tegevusmudeli ja strateegia arendus 

 

 

 

2013. aasta septembris sai alguse Heateo SA tegevusstrateegia ja tegevusmudeli analüüs ning muudatuste 

planeerimine, mida juhtis 22. augustil tegevjuhina tööle asunud Maris Ojamuru. Kolme kuu jooksul teostati 

meeskonnaga organisatsiooni tegevusvõimekuse analüüs ning alustati strateegiliste suundade kujundamisega 

koostöös nõukogu, kogukonna liikmete ja partneritega. 

Detsembris koondusid Heateo partnerid, toetajad ja kogukonna liikmed Heateo SA 

10. tegevusaasta tähistamise üritusele. 

 

 

 

http://us7.campaign-archive1.com/?u=a60073b54b19bde5895fa39f5&id=d94f30a1c8&e=%5bUNIQID
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=317953
http://www.koda.ee/index.php?id=19583&highlight=heateo,2013
http://www.koda.ee/index.php?id=19972&highlight=heateo,2013
http://www.koda.ee/index.php?id=20309&highlight=heateo,2013
http://www.koda.ee/index.php?id=20500&highlight=heateo,2013
http://www.koda.ee/index.php?id=21057&highlight=heateo,2013
http://www.koda.ee/index.php?id=21277&highlight=heateo,2013
http://www.koda.ee/index.php?id=21436&highlight=heateo
http://www.koda.ee/index.php?id=21564&highlight=heateo,2013
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 52 307 24 643 2

Nõuded ja ettemaksed 760 8 635 3

Kokku käibevara 53 067 33 278  

Kokku varad 53 067 33 278  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 33 629 25 693 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 32 566 14 960 6

Kokku lühiajalised kohustused 66 195 40 653  

Kokku kohustused 66 195 40 653  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -7 375 24 355  

Aruandeaasta tulem -5 753 -31 730  

Kokku netovara -13 128 -7 375  

Kokku kohustused ja netovara 53 067 33 278  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 117 459 135 063 7

Tulu ettevõtlusest 4 926 1 207 8

Kokku tulud 122 385 136 270  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -34 120 -42 508  

Jagatud annetused ja toetused 0 -3 800  

Mitmesugused tegevuskulud -16 694 -14 139 9

Tööjõukulud -77 325 -107 530 10

Kokku kulud -128 139 -167 977  

Põhitegevuse tulem -5 754 -31 707  

Muud finantstulud ja -kulud 1 -23  

Aruandeaasta tulem -5 753 -31 730  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -5 754 -31 707  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -79 244 -73 434 6

Kokku korrigeerimised -79 244 -73 434  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -25 543 -4 924 4,6

Makstud intressid 1 -23  

Kokku rahavood põhitegevusest -110 540 -110 088  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
138 204 75 143  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 138 204 75 143  

Kokku rahavood 27 664 -34 945  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 24 643 59 588 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 27 664 -34 945  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 52 307 24 643 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 24 355 24 355

Aruandeaasta tulem -31 730 -31 730

31.12.2012 -7 375 -7 375

Aruandeaasta tulem -5 753 -5 753

31.12.2013 -13 128 -13 128

Sihtasutuse sihtkapitali suurus on 7 Eesti krooni, mille väärtus arvestus- ja esitusvaluutasse konventeerides on 0.- eurot.

Negatiivne netovara 2013. aasta lõpus on tingitud peamiselt sellega, et 

2013.aastal toimusid mitmed muudatused tegevmeeskonnas, mistõttu 

kannatas toetajate aktiviseerimine ja kaasamine.

2013.aasta lõpus ja 2014.a jooksul fokusseeritakse Heateo teenuse 

kujundamisele ja selle kaudu omatulu teenimisele ning toetajaskonna 

aktiviseerimisele.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Heateo Sihtasutuse juhatus on koostanud 2013.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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

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.

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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Seotud osapooled

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

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Arvelduskontod 52 307 24 643

Kokku raha 52 307 24 643

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 2 224 2 830

Sotsiaalmaks 4 026 5 021

Kohustuslik kogumispension 213 207

Töötuskindlustusmaksed 366 567

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 6 829 8 625

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2013 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 664 664 0 0  

Võlad töövõtjatele 6 093 6 093 0 0 5

Maksuvõlad 6 829 6 829 0 0 3

Muud võlad 20 043 20 043 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
33 629 33 629 0 0  

 

 31.12.2012 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Võlad tarnijatele 1 731 1 731 0 0  

Võlad töövõtjatele 5 988 5 988 0 0 5

Maksuvõlad 8 625 8 625 0 0 3

Muud võlad 9 349 9 349 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
25 693 25 693 0 0  
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Muud võlad summas 20 043 eurot koosneb kohustusest Heateo SA ja Swedbank AS 

vahel sõlmitud garantiilepingu käendajate ees (summa 10 043,01 eurot)  

ja TV3 AS poolt Heateo SA kontole kantud võidusumma projekt "Kiusamisvaba Kool"  

(summa 10 000 eurot). Viimati nimetatud summa tasus Heateo SA 06.03.2014.a. Sihtasutusele Kiusamise Vastu.  

Juunis 2007 sõlmitud garantiilepingu alusel kohustus Heateo SA tagama Swedbank AS 

ja MTÜ Uuskasutus vahel sõlmitud laenulepingu rikkumisest tulenevate nõuete 

hüvitamise 64 tuhande euro ulatuses. Vastavalt MTÜ Uuskasutuskeskus 

pankrotimenetluse lõpetamise kohta 03.12.2010 tehtud kohtumäärusele, 

laekus Heateo SA arvelduskontole 2011. aastal 6 476,37 eurot, mis kanti 

garantiilepingu käendajatele üle 09.01.2012. 

2012. aastal laekus Heateo SA kontole 9 349,18 eurot, mis kanti garantiilepingu 

käendajatele üle 08.07.2013. 2013. aastal laekus Heateo SA kontole 10 043,01 eurot.

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Palgavõlgnevus 4 673 4 707

Puhkusereserv 1 420 1 281

Kokku võlad töövõtjatele 6 093 5 988

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2011 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 13 250 13 278 0 -26 528 0

Ettevõtete Arendamise Sihtasutus 0 31 945 0 -31 945 0

Rahandusministeerium 0 14 960 0 0 14 960

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 13 250 60 183 0 -58 473 14 960

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
13 250 60 183 0 -58 473 14 960

 

 31.12.2012 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Rahandusministeerium 14 960 29 990 0 -16 052 28 898

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 0 3 668 0 0 3 668

Ettevõtete Arendamise Sihtasutus 0 30 626 0 -30 626 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 14 960 64 284 0 -46 678 32 566

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja

toetused
14 960 64 284 0 -46 678 32 566
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Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 46 678 58 473

Saadud annetused Eraisikud 1 810 1 626

Saadud annetused Heateo Partnerid 20 311 22 308

Saadud annetused Ettevõtted:   
Swedbank AS 26 872 21 250

HTB Investeeringute AS 2 301 2 301

Vestman Grupp AS 4 800 6 400

Fontes PMP AS 2 860 3 440

Paks Tuvi OÜ 2 000 1 500

Valendik OÜ 767 1 726

Krimelte OÜ 7 800 7 800

Tanaka OÜ 0 575

Metsamaahalduse AS 0 7 500

Teised ettevõtted 1 260 164

Kokku annetused ja toetused 117 459 135 063

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2013 2012

EMTAK järgi tulud 9499 mujal liigitamata

organisatsioonide tegevus
4 926 1 207

Kokku tulu ettevõtlusest 4 926 1 207

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2013 2012

Mitmesugused tegevuskulud -34 120 -42 508

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-34 120 -42 508
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2013 2012

Üür ja rent -1 639 -1 783

Energia -1 555 -1 762

Mitmesugused bürookulud -8 436 -5 530

Raamatupidamise- ja auditi kulud -5 064 -5 064

Kokku mitmesugused tegevuskulud -16 694 -14 139

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu -57 706 -80 167

Sotsiaalmaksud -19 620 -27 363

Kokku tööjõukulud -77 326 -107 530

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 5

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2013 2012

Arvestatud tasu 11 943 23 414

2013. majandusaasta aruande koostamisel on Heateo Sihtasutuse seotud osapoolteks loetud Sihtasutuse nõukogu liikmed:

Hannes Tamjärv, Taavi Jakobson, Tarmo Jüristo, Priit Mikelsaar, Külli Lilleorg, Vaiko Tammeväli ja Jaan Puusaag.

Juhatuse liige Andrus Aljas (kuni 18.01.2013).

2013. aastal saadud toetused nõukogu liikmetelt on 2 300 eurot.

(2012. aastal saadud toetused nõukogu liikmetelt on 2 300 eurot).

2013. aastal juhatuse liikmetele makstud töötasu on 11 943 eurot.

(2012. aastal juhatuse liikmetele makstud töötasu on 23 414 eurot).



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Heateo Sihtasutus (registrikood: 90008175) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MARIS OJAMURU Juhatuse liige 30.06.2014



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Heateo Sihtasutus nõukogule

Oleme auditeerinud kaasnevat Heateo Sihtasutuse raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2013 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 Sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.

detsember 2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 1. juuli 2014

/allkirjastatud digitaalselt/

Ivar Kiigemägi

Vandeaudiitori number 527

Ernst & Young Baltic AS

Audiitorettevõtja tegevusloa number 58

Rävala pst 4, 10143 Tallinn



Audiitorite digitaalallkirjad
Heateo Sihtasutus (registrikood: 90008175) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt

allkirjastanud:
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IVAR KIIGEMÄGI Vandeaudiitor 01.07.2014



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


