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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 2014. aastal ning Heateo töötajate, partnerite ja 
vabatahtlike panuse kirjeldus antud algatustesse ning muud olulised arendused ja tegevussuunad.  

 Heateo peamised tegevused aastal 2014 võib jaotada viieks: 

1) SPIN programmi käivitamine koos Siseministeeriumiga; 

2) Sotsiaalse innovatsiooni suuna tegevuste käivitamine koostöös Sotsiaalministeeriumiga, sh Sotsiaalse 
Innovatsiooni Võrgustiku käivitamine, Teenusedisaini pilootprogrammi läbiviimine, novus.ee blogi 
käivitamine, Arvamusfestivali SI lava, SI konkurss; 

3)  Ühiskondliku mõju võlakirjade projekti käivitamine Euroopa Komisjoni ja Arengufondi toetusel; 

4) Portfellijuhtimise mudeli ülevaatamine ja –organisatsioonide toetamine; 

5) Heateo sisemised arengud ja tegevusstrateegia kinnitamine aastani 2020. 

Lisaks toimusid aktiivne kommunikatsioon (uudiskiri, artiklid, blogi käivitamine, Arvamusfestivali 
kommunikatsioon) ja kogukonna aktiveerimine (Talendipanga liikmete aktiveerimine ja kasv, kogukonnaüritus 
mais). 
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SPIN programmi käivitamine 

SPIN programm on spordil põhinev ennetusprogramm 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. 

Vastavalt 2013. aasta detsembris Siseministeeriumiga sõlmitud lepingule valmistasime kuni septembrini ette 
spordil põhineva ennetusprogrammit mudelit ja tegime ettevalmistustöid mudeli käivitamiseks.  

Peamised tegevused septembri lõpuni olid: 

• arusaama loomine Inglismaal toimiva programmi KICKZ olemusest, mõjuindikaatoritest ja 
koostöövõrgustikust; 

• Eestisse sobiva tegevusmudeli ja koostöövõrgustiku ehitamine; 

• programmi mõjumudeli ja tulemuste hindamise süsteemi loomine; 

• programmi visuaalse indentiteedi ja kommunikatsioonikanalite ülesehitamine; 

• treenerite ja abitreenerite värbamine ja koolitamine; 

• ettevalmistuste tegemine pilootprojekti käivitamiseks Põhja-Tallinna ja Lasnamäe linnaosades. 

Selleks, et programm saaks suurema fookuse ja ressursid, võeti alates veebruarist Heateo tegevmeeskonda tööle 
ennetusprogrammi juht Keit Fomotškin. Programmi käivitamise ettevalmistamisse panustas lisaks Heateo 
Sihtasutusele ka Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Jalgpalli Liit ning Tallinna linn. SOS Lasteküla 
ja Kopli Noortekeskuse laste abiga kujundasime programmi logo. Läbi pikaajalise koostöö Eesti Advokatuuriga 
panustas Advokaadibüroo Borenius pro-bono korras lepingute väljatöötamisse. Rahaliselt kaasasime lisatoetusi 
Briti Eesti Kaubanduskojalt ja AmCham-ilt.  

Oktoobris asutasid Heateo Sihtasutus ja Keit Fomotškin MTÜ SPIN eraldiseisva organisatsioonina. 
Organisatsioon kandideeris programmi elluviijaks aastatel 2014-2020 ja osutus konkursil edukaks. Heateo SA 
jätkab MTÜ SPINi toetamist läbi portfellimudeli ja me jätkame kasvutoe pakkumist järgmistes valdkondades: 
strateegiline juhtimine ja konsultatsioon, tegevusmudel, selle mõju ja skaleerimine, juhi ja võtmetöötajate 
võimekuse kasvatamine ning vabatahtlike kaasamine, võrgustiku ülesehitamine ja hoidmine, organisatsiooni 
juhtimine, rahastus (toetajate kaasamise strateegia ja kontaktid).  

1. Sotsiaalse Innovatsiooni suuna tegevuste käivitamine  

Vabaühenduste võimekuse kasvatamiseks viisime ellu Siseministeeriumi poolt rahastatud Sotsiaalse 
Innovatsiooni Arendamise programmi (märts 2014-märts 2015). Programmi tegevustega tõstsime vabakonna, 
vabakonna tugistruktuuride ja avalikkuse teadlikkust sotsiaalsest innovatsioonist ja rakendasime sotsiaalse 
innovatsiooni meetodeid ühiskondlike ja kogukondlike probleemide lahendamiseks ja inimeste heaolu tõstmiseks.  
 
Sotsiaalse Innovatsiooni suuna tegevused jagunesid neljaks: 
 
Käivitasime teenusedisaini pilootprogrammi, mida vedas Heateo Sihtasutus ja professionaalsed 
teenusedisainerid. Programmis osales 4  Heateo SA portfelliorganisatsiooni (Noored Kooli, KiVa, SOS Lasteküla, 
MTÜ Abikäsi) ja 4 organisatsiooni väljapoolt Heategu.  Lisaks vabaühenduste esindajatele osalesid programmis 
ka nende avaliku sektori partnerid (Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Töötukassa, Haridusministeerium, 
Tallinna linn). 8-kuulises programmis osalenud vabaühendused ja nende partnerid on võimekamad ja nutikamad 
teenuste kujundajad ja osutajad. Vabaühenduste pakutud teenused on kvaliteetsemad, kliendikesksemad, 
ressursisäästlikumad.  
 
Sotsiaalse Innovatsiooni Võrgustiku käivitamine eesmärgiga Sotsiaalse Innovatsiooni tegevuste ühiskondliku 
kõlapinna ja mõju kasvatamiseks. Võrgustikus osaleb aktiivselt 16 organisatsiooni (Siseministeerium, 
Sotsiaalministeerim, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ülikoolid ja vabaühendused). 
 
Koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga viisime läbi Sotsiaalse Innovatsiooni konkursi, kuhu laekus 25 
ideed. Heateo SA portfelli tuli aastaks 2015 konkursi võitja MTÜ Hoovõtukeskus. 
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Saavutasime kommunikatsioonialaselt tugeva väljapaistvuse Sotsiaalse Innovatsiooni teemadel.                    
 

3. Ühiskondliku mõju osakute projekti käivitamine 
2014.a. käivitas Heateo SA Euroopa Komisjonilt saadud projektirahastuse baasilt ühiskondliku mõju osakute 
mudeli ettevalmistuse. Lisaks toetas SIB mudeli ettevalmistamist ka Eesti Arengufond, kelle poolt välja kuulutatud 
Arenguidee 2014 konkursi üheks võitjaks kuulutati Heateo SA idee. 

 
SIBi näol on tegemist investeerimismudeliga, mis aitab luua tõhusad ennetus- ja teenusmudelid sotsiaalsektoris 
erasektori kapitali ja innovaatiliste tegevuslahenduste abil. Kui välja valitud vabaühenduse lahendus toob 
kokkulepitud aja jooksul paremaid tulemusi kui olemasolev riiklik programm, 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. Positiivseks kõrvalmõjuks on tulemuspõhiselt organiseeritud kulurida 
riigieelarves, võimekam vabaühendus ja uudne investeerimismudel erasektorile. 
 
2014.aasta sügisest käivitus ühiskondliku mõju osakute ettevalmistamise esimene faas, mille käigus: 
- selgitati välja avaliku ja erasektori valmisolek mõjumudeli rakendamiseks Eestis; 
- koondati SIB mudeli käivitamiseks vajaminevad eksperdid ja vabatahtlikud (investorid, avaliku sektori eksperdid, 
juristid, maksueksperdid, kommunikatsiooni; 
- alustati SIB valdkonna uuringutega (Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Töötukassa, 
Sotsiaalkindlustusamet). 
 
SIB mudeli ettevalmistamine jätkub 2015.aastal. 
 
4. Portfellijuhtimise mudeli täiendamine ja portfelli-organisatsioonide toetamine 

Meeskond jätkas tööd portfellijuhtimise mudeli arendamisega kaasates nõukogu ja portfelliorganisatsioonide 
liikmeid. Töötasime selle kallal, et valida välja algatused, keda me järgmistel aastatel jõuliselt toetame, selleks et 
fookuses olevad organisatsioonid saaksid koostööst tugeva tõuke arenguks.  

2014. aastal said suurima tähelepanu MTÜ SPIN käivitamise toetamine, Kiusamisvaba Kooli kasvu toetamine, 
TESA uute fookuste toetamine, Uuskasutuskeskuse missiooniraha jagamine. Lisaks osalesid 4 organisatsiooni 
KiVa, Abikäsi, Noored Kooli, SOS Lasteküla teenusedisaini pilootprojektis. Aasta lõpuks said kolm 
organisatsiooni: MTÜ Oma Pere, Perekeskus Sina ja Mina ja SOS Lasteküla esimesteks Heateo portfelli 
vilistlasteks. 

Ettevõtlik Kool (SA Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse poolt käivitatud ja Šotimaalt alguse saanud õpilastes 
ettevõtlikkuse arendamise programm) ja sotsiaalne ettevõte Pimemassööride Ühing, kes olid Heateo 
portfellimudeli eelfaasis ei liikunud kasvufaasi. 

Suurimat toetust saanud organisatsioonid (peale SPIN programmi) olid: SA Kiusamise Vastu, mille missioon on 
muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Kiusamisvaba Kooli programm (KiVa) põhineb Soomes Turu Ülikooli poolt 
arendatud tõenduspõhisel terviklikul mudelil koolikiusamise vähendamiseks. KiVa lõpetas kevadel edukalt oma 
pilootaasta. Sügisel liitus olemasoleva 17 KiVa kooliga veel 14 uut kooli. Koostöö ja suurema mõju saavutamiseks 
käivitati aasta lõpus koos teiste valdkonna organisatsioonidega liikumine Kiusamisvaba Haridustee Eest, mida 
töötati välja teenusedisaini pilootprojekti raames. 

Heateo toetus:  
• Teenusedisaini programmis osalemine Kiusamisvaba Haridustee väljatöötamiseks; 
• Nõukogu täiendamine personalivaldkonna eksperdi Külli Lilleorguga; 
• Vabatahtlike võrgustiku loomise nõustamine ja KiVa koolide tugiisikute värbamine;   
• Tugi projektijuhile (jooksev nõustamine) ja enesearengu toetamine läbi Action Learningu programmis 

osalemise;  
• Rahalise toetuse vahendamine Uuskasutuskeskuselt ja Ameerika Kaubandus-Tööstuskojalt. 
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Terve Eesti SA on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärk on kaasata tööandjaid olulisemate rahvatervise 
probleemide lahendamisse Eestis. 2014. 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:  
• Tegevjuhi vahetuse protsessi nõustamine ja lepingute koostamine uute juhatuse liikmetega pro bono 

Advokaadibüroo Sorainen ja Lentsius & CASUS pro bono toel.  
• Nõukogu töö toetamine (uued liikmed Rasmus Rask, Hede-Kerstin Luik) ja osalemine strateegia 

aruteludes. 
• Projektiplaaneerimise ja –juhtimise alane nõustamine. 
• Finantsjuhtimis võimekuse kasvatamine organisatsiooni ja projektide finantsseisu arvestamiseks ja 

jälgimiseks läbi professionaalse vabatahtliku kaasamise. 
 

MTÜ Uuskasutus on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärgiks on saata kasutatud asjad ringlusesse ning muuta 
uuskasutamine lihtsasti kättesaadavaks ja igapäevaseks kõikidele Eesti inimestele. 2014. aasta oli 
Uuskasutuskeskuse ajalooliselt kõige edukam tegevusaasta.  Heategu aitas kaasa läbi nõukoja töös osalemise ja 
missiooniraha vahendamise põhimõtete ja esimese missiooniraha saaja valimisse.  

Heateo toetus: 
• Tulemuste seire ja osalemine nõukoja töös, sh uue liikme kaasamine nõukoja töösse (Indrek Prants). 
• Töölepingute uuendamise pro bono nõustamine Hedman Partnersi poolt. 
• Kommunikatsiooni vabatahtliku kaasamine organisatsiooni juurde (Katrin Isotamm). 
• Juhi jooksev nõustamine portfellijuhi poolt ja tema enesearengu toetamine läbi Action Learningu 

programmis osalemise;  
• Kujundati MTÜ Uuskasutus missioonitoetuse statuut ning vahendati toetust 20 000 euro ulatuses 

organisatsioonile SA Kiusamise Vastu. 

MTÜ Abikäsi, SA Noored Kooli, SOS Lasteküla osalesid Sotsiaalse Innovatsiooni Teenusedisaini 
pilootprogrammis (vt. lähemalt kirjeldust punktis 3.1) ühe oma teenuse arendamise eesmärgil läbi 
Siseministeeriumi poolt rahastatud projekti „Sotsiaalse Innovatsiooni Arendusprojekt“. 

5.Heateo sisemised arengud ja tegevusstrateegia kinnitamine aastani 2020. 

2014.aasta tegevust iseloomustas aasta läbi kestev aktiivne strateegiliste tegevussuundade kujundamine, mille 
käigus tegevmeeskond ja nõukogu jõudsid uuendatud tegevusmudeli kinnitamiseni. Lisaks toimusid mitmed 
muutused nõukogu ja meeskonna koosseisudes. 

Kinnitati uuendatud Heateo missioon: Heateo SA käivitab ja kasvatab algatusi, mis lahendavad tulemuslikult 
teravaid probleeme Eesti ühiskonnas. 

Käivitame eraisikute, ettevõtete või avaliku sektori kapitali baasil uusi algatusi, mis on sotsiaalselt innovaatilised, 
suure ühiskondliku mõjuga ja mille tulemuslikkust on võimalik mõõta. Kasvatame organisatsioonide mõjukust ja 
tegevusvõimekust konkreetse aja- ja eesmärgi põhiselt. Hoiame ennast kursis Eesti jaoks kriitilistel ühiskondlikel 
probleemidel, mida oleks võimalik ennetada mõjukate algatuste baasil.  

Heateo peamised tegevused on mõjuinvestorite nõustamine, algatuste käivitamine ja organisatsioonide 
kasvatamine. See tegevus tugineb: 

1. Meie võrgustikul: lai vabatahtlike ja kontaktide võrgustik era- ja riigisektorist ning vabakonnast. 
2. Parimate lahenduste tundmisel: kasutame parimaid praktikaid ja teadmisi erinevate organisatsioonide 

arendamiseks ja toome Eestisse oma mõju näidanud algatusi. 
3. Investeeringuvalmiduse kasvatamisel: koondame filantroopide, ettevõtete ja riigi huvi ja raha, et käivitada 

koos üle-Eestilise mõjuga algatusi. 
 
Muudatused Heateo SA nõukogus: 
• Uus Heateo SA nõukogu esimees volituse tähtajaga 11.07.2014-10.07.2016 Külli Lilleorg  
• Olemasolevad liikmed volituse tähtajaga kuni 29.05.2017 Priit Mikelsaar, Vaiko Tammeväli, Tarmo Jüristo; 
• Uued nõukogu liikmed volitustega 11.07.2014-10.07.2019 Jaan Puusaag, Margus Rink, Armin Kõomägi,  
• Lahkuvad nõukogu liikmed alates 10.07.2014 Hannes Tamjärv, Artur Taevere ja Taavi Jakobson 
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Muudatused Heateo SA tegevmeeskonnas: 
• 01.02.2014.a. alustas tööd ennetusprogrammi juhina Keit Fomotškin; 
• 28.02.2014.a. lõpetas töö assistendi ja kommunikatsioonispetsialistina Agne Tamm; 
• 03.03.2014.a. alustas tööd portfellijuhina Pirkko Valge; 
• 05.03.2014.a. alustas tööd tähtajalise lepinguga sotsiaalse innovatsiooni arendusjuhina Merlin Sepp; 
• 27.06.2014.a. alustas tööd osalise koormusega Anna Lindpere; 
• 08.08.2014.a. lõpetas töö kommunikatsioonijuht Ave Mellik; 
• 05.09.2014.a alustas tööd arendus- ja kommunikatsioonijuht Kaspar Kelder; 
• 31.10.2014.a. lõpetas töö portfellijuht Anna Karolin;  

 
 

 

Kompetentsikeskuse teenuste kujundamine strateegilise filantroopia ja sotsiaalse innovatsiooni 
valdkonnas 

2014.a. detsembris saime projektitoetuse KÜSKist projektile „Eraettevõtetele, riigi osalusega ettevõtetele ja 
fondidele suunatud strateegilise filantroopia nõustamisteenuse käivitamine“.  Projekti eesmärgiks on kasvatada 
Eesti ettevõtete teadlikkust ja seeläbi valmisolekut investeerida ühiskondlikkusse mõjusse ning kasvatada 
ettevõtete poolt juba ühiskonda panustatud ressurside mõju ja tulemuslikkust nii ettevõtte enda huvidest lähtuvalt 
kui ka ühiskonna ja vabakonna huvidest lähtuvalt. 

Projekti kaudsemaks eesmärgiks on ka Heateo võimekuse kasvatamine käivitada uusi innovaatilisi algatusi, luues 
selleks rohkem rahalisi vahendeid.  

Projekti põhitegevuseks jääb 2015.a. 

 

 

IV Koostöösuhted ja kommunikatsioon  

2014. aastal oli Heateo SA eesmärgiks meie kommunikatsiooni väljapaistvuse ja strateegilisuse kasvatamine. 
Teiseks soovisime aktiveerida koostegemist Heateo kogukonna liikmetega (strateegilised vabatahtlikud, 
koostööpartnerid ja toetajad). 

 
2014.aastal muutus Heateteo SA kommunkatsioonialane tegevus strateegilisemaks ja nähtavamaks: 

- jätkasime kogukonnale suunatud e-infokirja vahendamist; 
- jätkasime Eesti Kaubandus-ja Tööstuskoja infokirja artiklite kirjutamist; 
- tulime välja ainulaadse SI blogiga, www.novus.ee, mida on külastatud ca 1400 korda; 
- osalesime Arvamusfestivalil Heateo lavaga Sotsiaalse Innovatsiooni teemadel, kuulajatena osales ca 

300-400 inimest; 
- oleme saanud tugeva meediakajastuse (sh. peavoolu meedias) ja nähtavuse kogukonnas, kokku ca 8-10 

sisukamat märkimist 
 
2014.aasta tegevuste kajastused: 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Teataja 
“Mis on ühiskondlik mõju?” (http://www.koda.ee/uudised/teataja-artiklid/sotsiaalne-ettevotlus-mis-on-uhiskondlik-
moju/) 
“Toetama avalike teenuste ümberkujundamist” (http://www.koda.ee/uudised/teataja-artiklid/sotsiaalne-
innovatsioon/) 
“Sport ei ole üksnes füüsiline tegevus, vaid ka võimalus õpetada eluks vajalikke oskusi” 
(http://www.koda.ee/uudised/teataja-artiklid/sotsiaalne-ettevotlus-4/) 
“Ühiskondlik ärimudel sotsiaalprobleemide lahendamiseks” (http://www.koda.ee/uudised/teataja-
artiklid/investeeringud/) 
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Hea kodanik 
“Ühiskondliku mõju võlakirjad kinnitavad kanda” (lk 20, 
http://www.ngo.ee/sites/default/files/files/Hea%20Kodanik%202-2014.pdf) 
 
“Sotsiaalne innovatsioon kinnitab kanda” (lk 7, 
http://www.ngo.ee/sites/default/files/files/Hea%20Kodanik%202014-3.pdf) 
 

EPL 
“Uudne võimalus vaba raha investeerimiseks: saab teha Eestile head, lootes teenida kasumit” 
(http://epl.delfi.ee/news/eesti/uudne-voimalus-vaba-raha-investeerimiseks-saab-teha-eestile-head-lootes-teenida-
kasumit?id=69844565) 
„Jää-ämbrid ja annetused – heategevus kinnitab Eestis kanda” (http://epl.delfi.ee/news/tervis/jaa-ambrid-ja-
annetused-heategevus-kinnitab-eestis-kanda?id=69712257) 

 

Kuku raadio  
Sotsiaalsest innovatsioonist: http://www.kuku.ee/?pid=24&nid=12406&jsback=1 
 

Äripäev 
http://aripaev.ee/article/2014/8/2/kas-ettevotjad-edendavad-voi-pidurdavad-muutusi 
http://aripaev.ee/article/2014/8/3/sotsiaalne-ettevotlus-paastab-eesti 
http://www.aripaev.ee/blog/2014/8/8/kuidas-teha-oma-silicon-valleyt 
 

Arvamusfestivalist 
http://www.arvamusfestival.ee/kas-sotsiaalne-ettevotlus-paastab-maailma-aga-eesti/ 
http://www.arvamusfestival.ee/kas-ettevotjad-edendavad-voi-pidurdavad-muutusi/ 
http://www.arvamusfestival.ee/kas-vabauhendused-uuenduslike-lahenduste-kasvulava/ 
 

Heateo kogukond ja vabatahtlikud 
Heateo kogukond andis märkimisväärse panuse meie algatuste edusse. Aasta jooksul panustas erinevatesse 
koostööprojektidesse ligikaudu 200 inimest. Suurima toe said: SPIN algatuse käivitamine, SIB mudeli 
ettevalmistamine ja Sotsiaalse Innovatsiooni tegevused. 
 
Kasvas jõudsalt Heateo koostöö Eesti Advokatuuri liikmetega. Heateo Sihtasutust ja meie lähedal asuvaid suure 
ühiskondliku mõjuga vabaühendusi nõustasid Advokaadibüroo Aivar Pilv, Advokaadibüroo Borenius, 
Advokaadibüroo Hedman Partners, Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, Advokaadibüroo Sorainen ja 
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co kokku kuni 100 tunni ulatuses.  
 
Toimus ka laiem, kogukonnale suunatud üritus teemal „Sotsiaalne innovatsioon ja mõjuinvesteeringud“ mai 2014 
 
Koostöö avaliku sektoriga 
Heategu astus eelmisel aastal suure sammu edasi avaliku sektoriga partnerluses. Seda nii läbi Sotsiaalse 
Innovatsiooni suuna tegevuste (Siseministeerium, Haridusministeerium, Sotsiaalministeerium, Töötukassa, 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital) tegevuste, läbi avalikku sektorit aktiivselt kaasava investeerimismudeli 
ühiskondliku mõju osakute käivitamise (Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium) mida me 
valmistame ette koos  Praxise ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga ning esimese riigiga koos käivitatud 
algatuse ehk SPIN programmi ettevalmistamise (Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Tallinna linn).  
 
Lisaks osalesime Kodanikuühiskonna Arengukava (KODAR) koostamises, sotsiaalse innovatsiooni ja 
vabatahtliktegevuse korralduse töörühmades. 
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Koostöö erasektorist koostööpartnerite ja toetajatega 
2014. 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.  

2014. aastal panustas Heateo tegevmeeskond (eelkõige Ave Mellik, Kaspar Kelder ja Anna Lindpere) uue 
annetuskeskkonna arendusprotsessi, annetuskeskkonnas olevate organisatsioonide mõju 
kommunikatsioonivõimekuse tõstmisesse ning annetuskeskkonna väljapaistvusesse. 2014.aasta 5.oktoobril 
lansseeriti uus annetuskeskkond www.armastanaidata.ee 

Heateo portfellijuht Anna Karolin töötas Swedbanki privaatpanganduse osakonnaga uute heategevusalgatuste 
tutvustamiseks, 2014. aastal toimus külastus Pimemassööride ühingusse ning arutati mõjuinvesteeringute ja 
ühiskondliku mõju osakute teemal. Lisaks nõustati filantroopia valdkonnas panga kliente.  

Heateo toetaja Wolf Group (Krimelte OÜ) tähistas 20. juubelit tehes oma koostööpartneritele ettepaneku toetada 
Heateo SA tööd laste ja noorte heaolu parandamise nimel. Kokku toetasid Wolf Group koostööpartnerid Heateo 
SA-st 16 240 euroga. 

Heateo toetaja ja koostööpartner Fontes PMP toetas Heateo SA meeskonna arengut tehes 20 töötunni ulatuses 
pro bono tööd meeskonnliikmetega viies läbi isiksuse arenguuuringu  „360 kraadi“.  

Kõige suurema pro bono panuse andis Advokaadibüroo Borenius läbi SPIN programmi käivitamiseks vajalike 
lepingute loomise.  
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Heateo Sihtasutus 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 45 848 52 307 2

Nõuded ja ettemaksed 12 641 760 3

Kokku käibevara 58 489 53 067  

Kokku varad 58 489 53 067  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 24 377 33 629 5

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 18 003 32 566 7

Kokku lühiajalised kohustused 42 380 66 195  

Kokku kohustused 42 380 66 195  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -13 128 -7 375  

Aruandeaasta tulem 29 237 -5 753  

Kokku netovara 16 109 -13 128  

Kokku kohustused ja netovara 58 489 53 067  
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Heateo Sihtasutus 2014. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 209 912 117 459 8

Tulu ettevõtlusest 29 327 4 926 9

Kokku tulud 239 239 122 385  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -34 034 -34 120 10

Mitmesugused tegevuskulud -27 792 -16 694 11

Tööjõukulud -148 178 -77 325 12

Kokku kulud -210 004 -128 139  

Põhitegevuse tulem 29 235 -5 754  

Intressikulud -3 0  

Muud finantstulud ja -kulud 5 1  

Aruandeaasta tulem 29 237 -5 753  
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Heateo Sihtasutus 2014. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 29 235 -5 754  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -120 480 -79 244 7

Kokku korrigeerimised -120 480 -79 244  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -11 881 0 3

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -9 253 -25 543 5

Laekunud intressid -2 0  

Makstud intressid 5 1  

Kokku rahavood põhitegevusest -112 376 -110 540  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
109 820 138 204 7

Muud väljamaksed investeerimistegevusest -3 903 0 7

Kokku rahavood investeerimistegevusest 105 917 138 204  

Kokku rahavood -6 459 27 664  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 52 307 24 643 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 459 27 664  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 45 848 52 307 2
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Heateo Sihtasutus 2014. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 -7 375 -7 375

Aruandeaasta tulem -5 753 -5 753

31.12.2013 -13 128 -13 128

Aruandeaasta tulem 29 237 29 237

31.12.2014 16 109 16 109

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

2013.aastal toimusid mitmed muudatused tegevmeeskonnas, mistõttu kannatas toetajate aktiviseerimine ja kaasamine.

2014.a jooksul fokusseeriti Heateo teenuse kujundamisele ja selle kaudu omatulu teenimisele ning toetajaskonna aktiviseerimisele.

Selle tulemusena netovara on suurenenud. 
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Heateo Sihtasutus 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Heateo Sihtasutuse juhatus on koostanud 2014.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 2014. a. majandusaasta aruanne

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Arvelduskontod 45 848 52 307

Kokku raha 45 848 52 307

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 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  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 760 760  

Ostjatelt laekumata

arved
760 760  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
760 760  

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 0 3 200 0 2 224

Sotsiaalmaks 0 5 615 0 4 026

Kohustuslik kogumispension 0 431 0 213

Töötuskindlustusmaksed 0 510 0 366

Ettemaksukonto jääk 9 756  0  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 9 756 9 756 0 6 829
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Heateo Sihtasutus 2014. a. majandusaasta aruanne

Vt. ka lisa nr. 3 ja 5.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 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  

Muud võlad 10 343 10 343 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
24 377 24 377 0 0  

 

 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 6

Maksuvõlad 6 829 6 829 0 0 4

Muud võlad 20 043 20 043 0 0  

Kokku võlad ja

ettemaksed
33 629 33 629 0 0  

Muud võlad summas 10 343 eurot (2013. aastal 20 043 eurot) koosneb kohustusest Heateo SA ja Swedbank AS vahel sõlmitud

garantiilepingu käendajate ees.

2013 aastal TV3 AS poolt Heateo SA kontole kantud võidusumma projekt "Kiusamisvaba Kool" (summa 10 000 eurot). Selle projekti

raames laekunud 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 2014. aastal 10 343 eurot, mis kantakse  garantiilepingu käendajatele üle 2015.

aasta jooksul.

Lisa 6 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Palgavõlgnevus 0 4 673

Puhkusereserv 3 567 1 420 5

Kokku võlad töövõtjatele 3 567 6 093  
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Heateo Sihtasutus 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2012 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2013 Lisa

nr

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 8

 

 31.12.2013 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2014 Lisa

nr

      

      

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 8

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 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 120 480 46 678 7

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 4 291 0  

Saadud annetused Eraisikud 5 279 1 810

Saadud annetused Heateo Partnerid 16 291 20 311

Saadud annetused Ettevõtted:

Swedbank AS 24 813 26 872

HTB Investeeringute AS 2 301 2 301

Vestman Grupp AS 0 4 800

Fontes PMP AS 5 155 2 860

Paks Tuvi OÜ 500 2 000

Valendik OÜ 2 301 767

Krimelte OÜ 7 800 7 800

Biomarket OÜ 4 000 0

Teised ettevõtted 16 701 1 260

Kokku annetused ja toetused 209 912 117 459  

Rahalised ja mitterahalised annetused    

 2014 2013 Lisa nr

Rahaline annetus 209 912 117 459  

Kokku annetused ja toetused 209 912 117 459  

Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2014 2013

EMTAK järgi tulud 9499 mujal liigitamata

organisatsioonide tegevus
29 327 4 926

Kokku tulu ettevõtlusest 29 327 4 926

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013

Mitmesugused tegevuskulud -34 034 -34 120

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-34 034 -34 120

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kulude töötasu osa on kajastatud lisas nr.12 toodud tööjõukuludes.
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Heateo Sihtasutus 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013

Üür ja rent -3 054 -1 639

Energia -2 072 -1 555

Mitmesugused bürookulud -15 347 -8 436

Lähetuskulud -3 761 0

Koolituskulud -532 0

Raamatupidamise- ja auditi kulud -3 026 -5 064

Kokku mitmesugused tegevuskulud -27 792 -16 694

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu -110 581 -57 706

Sotsiaalmaksud -37 597 -19 620

Kokku tööjõukulud -148 178 -77 326

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 6 4

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
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 26 470 11 943

2014. majandusaasta aruande koostamisel on Heateo Sihtasutuse seotud osapoolteks loetud Sihtasutuse nõukogu endisi ja praegusi liikmed,

kelle nõukogus oleku aeg langeb 2014 aastasse: Külli Lilleorg, Priit Mikelsaar, Vaiko Tammeväli, Tarmo Jüristo, Jaan Puusaag, Margus

Rink, Armin Kõomägi, Hannes Tamjärv, Artur Taevere ja Taavi Jakobson.

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

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

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

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



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.07.2015

Heateo Sihtasutus (registrikood: 90008175) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

PIRKKO VALGE Juhatuse liige 03.07.2015

MARIS OJAMURU Juhatuse liige 03.07.2015



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Heateo SA nõukogule

Oleme auditeerinud kaasnevat Heateo SA raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2014 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 2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ivar Kiigemägi
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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


