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MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 18.06.2003 - 31.12.2003.a. majandusaasta kohta.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.
Käesoleva majandusaasta aruande on kinnitanud ja sellele on alla kirjutanud Heateo Sihtasutuse
juhatuse ja nõukogu liikmed:

Nimi
Artur Taevere /juhatuse liige/

Allkiri

Kuupäev

_________________________

“…..”……………..2004

Hannes Tamjärv /nõukogu esimees/_______________________

“…..”……………..2004

Kristina Mänd /nõukogu liige/ _________________________

“…..”……………..2004

Mare Pork/nõukogu liige/

“…..”……………..2004

_________________________
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HEATEO SIHTASUTUS
Tegevusaruanne 2003

Koostanud: Artur Taevere
Heateo Sihtasutuse juhataja
28.04.2004.a.
Kinnitanud: Heateo Sihtasutuse nõukogu
___._________.2004.a.
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HEATEO SIHTASUTUSE LUGU
Vahetevahel võib ikka tekkida tunne, et teeks midagi head... Kahjuks lähevad positiivselt laetud hetked
sageli niisama mööda, sest sobivat tegutsemisvõimalust ei pruugi olla lihtne leida. Kui aga
heatahtlikult meelestatud inimene leiaks lihtsamini abivajaja üles, võiks seeläbi sündida üsna palju
head.
Ehk oleks see kasulik, kui leiduks keegi vahendaja, kes viib abi pakkuja ning abi vajaja kokku?
Umbes taoline võis olla see algne idee, mille peale Hannes Tamjärv kostis – millestki sellisest
olengi puudust tundnud!
Idee oli luua internetikeskkond, mis koondaks erinevaid heategevusprojekte ja ka muid
võimalusi head teha. Leidsime, et kõige tähtsam on pakkuda abivalmis inimestele võimalust
aidata kaasa oluliste ja tähendusrikaste küsimuste lahendamisele. Et see oleks võimalik, pidasime
esmatähtsaks haarata kaasa palju asjalikke mittetulundusorganisatsioone. Esimene samm oli
kohtumine 2003. aasta veebruaris Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidus (EMSL).
Selgus, et EMSLil olevat olnud mõnda aega tagasi kavas käivitada heategevuslik internetiportaal.
See oli tore kokkusattumus, mistõttu EMSLi juhataja Kristina Mänd ja konsultant Tiit Riisalo
võtsid meid oma hoole alla.
Peagi liitus meiega üha uusi, vägagi erineva taustaga inimesi – kõigi ühine huvi oli see, et Eesti
ühiskond saaks tasapisi paremaks, ning et heategevuslik kultuur võiks inimestes sügavamalt
juurduda. Heategevusliku portaali üldvisiooni ja infotehnoloogilist lahendust aitas meil edasi
mõelda Linnar Viik; erinevate meediakanalite esindajatest lõid kampa Urmas Klaas Postimehest,
Aavo Kokk Eesti Päevalehest ja Ilmar Raag Eesti Televisioonist.
Heateo Sihtasutuse asutamine toimus 27. mail 2003. Asutajateks olid eraisikud Urmas Klaas,
Aavo Kokk, Kristina Mänd, Ilmar Raag, Artur Taevere, Hannes Tamjärv ja Linnar Viik.
Asutajate tahtel said nõukogu liikmeteks Hannes Tamjärv, Kristina Mänd ja Mare Pork,
igapäevast juhatajatööd asus tegema Artur Taevere.
HEATEO SIHTASUTUSE MISSIOON:
-

Muuta heategevuslik mõttelaad ja käitumine Eesti ühiskonnas loomulikuks
ja harjumuspäraseks;
Pakkuda inimestele andmiserõõmu, luues lihtsamaid võimalusi
vabatahtlikuna töötada, materiaalse toetusega aidata ja muid heategusid
sooritada.

Postimees avaldas 27. mail 2003 Hannes Tamjärve arvamusartikli “Üks üleskutse, elu mõttest
lähtudes”. Artikli lõppu oli lisatud, et kui keegi tahaks Heateo Sihtasutust kuidagi aidata, võib
lahkesti kirjutada hannes@heategu.ee. Vastukaja sellele artiklile oli täiesti vapustav! Üleskutsele
vastas järgmise nädala jooksul paarkümmend inimest ja suvekuude jooksul veel teist samapalju.
Mõnel inimesel oli konkreetne soov aidata lastekodulapsi või mõnd keskkonnaorganisatsiooni,
teised kirjutasid niisama, et on otsinud võimalust midagi head ära teha, aga pole endale midagi
sobivat leidnud. Tundus, et Heateo Sihtasutus on sündinud sõbralikule pinnasele!
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Me võtsime endale kaks peamist ülesannet – esiteks, kasutada heategevuse arendamisel
olemasolevat potentsiaali, ehk võimaldada abipakkujal ning abivajajal teineteist lihtsamini üles
leida, teiseks, parandada abivalmidust ja kasvatada eesti inimeses tahet head teha.
TEGEVUSE ALUSVÄÄRTUSED
Usume, et igaüks võib olla andja. Iga inimene võib mõnikord olla abivajaja, teinekord aga jälle
abistaja rollis. Püüame aidata igaühel – ka neil, kes tunnevad end eemaletõrjutuna – leida
võimalus midagi olulist ära teha ja sellest rõõmu tunda. Abivajajat ning abistajat ei ole mingil
juhul vaja vastandada.
Usume, et aeg on sageli väärtuslikum kui raha. Heategevus ei tähenda tingimata suurte summade
annetamist. Oma aega ja pühendumist kinkides, saame me kõik teistele inimestele ja
ümbritsevale keskkonnale head teha. Loomulikult on vaja, et inimestel oleks kõige põhilisemad
materiaalsed vajadused rahuldatud. Sellest edasi aga on sõbralik suhtumine, tähelepanu ja
emotsionaalne tugi määratult olulisemad!

ESIMESED TEGEVUSSUUNAD
2003. aasta suve peamiseks eesmärgiks seadsime internetikeskkonna heategu.ee ettevalmistamise.
Pidime looma esimese kontakti väga erinevate mittetulundusorganisatsioonidega, et kuulda
lähemalt nende elu-olust, muredest ja tulevikuperspektiividest, saada tagasisidet Heateo-ideele,
ning uurida, milline on nende valmisolek vabatahtlike rakendamiseks.
Suve jooksul korraldasime mittetulundusühingutele Rocca al Mare koolis kaks seminari, kus
tutvustasime loodavat heategevusportaali ning arutasime koostöövõimalusi. Seminaridel osales
kokku 20 mittetulundusühingu ja sihtasutuse esindajaid.
Seminaride kõige olulisemate järeldustena võib välja tuua:
Esiteks, heategu.ee internetikeskkonda tuleb tingimata toetada muude kanalitega
(koostööpartnerite infokanalid, infopäevad huvilistele, trükimeedia jne);
Teiseks, avaldati kahtlust, kas need inimesed, kes tegelikult kõige rohkem abi vajavad,
soostuvad oma abipalvet internetileheküljele riputama – seega nähti eriti olulisena
koostööd mittetulundusorganisatsioonidega, kes puutuvad oma igapäevatöös
abivajajatega otseselt kokku;
Kolmandaks leiti, et Heateo Sihtasutusel ei ole võimalik võtta täielikku vastutust kõigi
organisatsioonide ja vabatahtlike eest, kes heategu.ee lehele oma kuulutuse lisavad.
Pigem peaksime võtma ülesandeks teha mõlema poolega piisavalt eeltööd – arutama
organisatsioonidega läbi, kuidas kõige efektiivsemalt vabatahtlikke rakendada, ning teisalt
teavitama ka vabatahtlikke nende õigustest (näiteks, et neil on õigus saada tööjuhend).
Seminaridel osalenud organisatsioonidest tekkis sügise jooksul lähedasem koostöö Caritas Eesti,
Lastekaitse Liidu ja Tartu Vabatahtlike Keskusega.
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Lisaks eelmainitud organisatsioonidele kohtusime sügisel paljude teiste ühingute esindajatega
(Eestimaa Looduse Fond, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Peeteli lastekodu, Tartu Kristlik kodu,
Tootsi tuba, Tallinna Avatud Noortekeskus jpt).
EMSL pakkus Heateo Sihtasutusele võimalust tutvustada oma ideed 6.-7. septembril toimunud
EMSLi suvekoolis. Heategevuse ja vabatahtlikkuse töögruppi modereerisid Artur Taevere ja
Tuulike Mänd, Tartu Vabatahtlike Keskusest. Töögrupis osalesid 12 organisatsiooni esindajad.
Artur Taevere tutvustas Heateo-ideed ka kolmandal kodanikeühenduste konverentsil, Tallinnas
14.-15.11.2003. Koos Tuulike Männiga modereeriti töögruppi “Head teod”.

HEATEGU.EE INFOPORTAAL
Heateo Sihtasutuse ülesanne on aidata leida igal soovijal vabatahtlikku tegevust, või ka muid
võimalusi talle olulises valdkonnas head teha. Peamiseks infokanaliks on meie koduleht
www.heategu.ee.
Esialgse versiooni heategu.ee leheküljest, mõeldud ainult kõige hädavajalikuma informatsiooni
vahendamiseks, avasime 15. oktoobril. Alustuseks oli lehel viis abipalvet, kaks Caritaselt, üks
Eestimaa Looduse Fondil, Heateo Sihtasutuselt endalt ja ühelt eraisikult.
Töö uue koduleheküljega sai samal ajal hoogu juurde. Ka juba heategu.ee sünnile aitasid paljud
inimesed kaasa oma vabast ajast ja tahtest! Visuaalse lahenduse aitasid teha Kaspar Loit, Teet
Kuusmann ja Rain Saavel (Mindworks), programmeerimise poole teostas Martin Verrev (Simple
Solutions), samuti aitasid kaasa Martin Rinne ja Egon Leego (Gate Communications). Ühise
tööna sündis lihtne ja sümpaatne lehekülg, mille juures on eriti hinnatud tema positiivsust!
Koduleheküljel oleme keskendunud erinevate vabatahtlike tööde tutvustamisele – annetuste
vahendamine või raha jagamine ei ole olnud meie peamine eesmärk. Samuti oleme soovinud, et
lugedes teiste inimeste ja organisatsioonide kogemustest, leiaksid inimesed meie lehelt uusi
mõtteid.
Salamisi oleme lootnud, et kõiki neid erinevaid abipalveid ja abipakkumisi lugedes harjume
paremini märkama abivajajaid ka enda läheduses.
Ametlikult avasime heategu.ee infoportaali rahvusvahelisel vabatahtlike päeval, 5. detsembril. See
sündmus leidis kajastamist Eesti Televisioonis, kolmes erinevas raadioprogrammis, Postimehes,
Eesti Päevalehes ja Maalehes.
2003. aasta lõpuks oli heategu.ee leheküljel 35 abipalvet ja 7 abipakkumist. Esimesed kogemused
erinevate osapoolte kokkuviimisel näitasid, et see töö ei saa sugugi toimuda automaatselt.
Vastupidi, see mõlema poole korralik ettevalmistamine vajab enamasti vahendaja poolt
märkimisväärset panust.
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KOOSTÖÖ ERASEKTORIGA
Arvestades Heateo Sihtasutuse asutajate- ja toetajateringi, oleme soodsas positsioonis, et luua
mittetulundussektori ja ärimaailma vahele uusi ja püsivaid sildu. Eelkõige soovime näidata, et
ettevõtjad saavad vabaühendustele kaasa aidata mitmete kõige tõsisemate küsimuste
lahendamisel, kusjuures rahaline toetus pole tihtipeale mitte kõige olulisem. Kasutades oma
professionaalseid teadmisi, saavad kõik kaasa aidata mittetulundusühingute tegevuse
arendamisele või laiendamisele.
Üks meie initsiatiive on olnud korraldada erasektori juhtidele väljasõite erinevate mittetulundusorganisatsioonide juurde. Eesmärgiks on tuua ettevõtja tema harjumuspärasest keskkonnast
ühiskondlike valupunktide juurde. Igal ekskursioonil keskendutaks teatud probleemsele
valdkonnale, nagu näiteks laste sotsiaalne tõrjutus, loodusharidus jne. Külaskäigul on võimalik
jälgida organisatsiooni igapäevatööd ja tajuda selle kitsaskohti, mis on esimene samm uute
koostöövõimalusteni jõudmiseks.
Esimene taoline väljasõit toimus 19. septembril Lasnamäel asuvasse Katleri lastekaitsekeskusse ja
Caritase juurde, Pirita kloostrisse. Lisaks korraldajatele osalesid üritusel Hannes Tamjärv, Linnar
Viik, Kristina Mänd, Andrus Vaarik, suurettevõtetest oli ainsana esindatud Hansapank. Kuigi
osalejaid jäi oodatust väiksemaks, jõuti arutelude käigus mitmete huvitavate ideedeni. Neist kõige
olulisem puudutas avalikkuse paremat teavitamist riskilaste olukorrast – leidsime, et kõige parem
oleks see, kui siirad ja heatahtlikud lood riskilaste elu-olust (nagu neid Katleris kuuldi) jõuaks
palju rohkemate inimesti kõrvu. Üheks väikseks sammuks sel teel oli Hansapanga personalijuhi
Riina Vartsi artikkel panga intranetis, kus ta kirjeldas oma Katleri-muljeid. Koopia sellest artiklist
on ka heategu.ee lehel.
Samuti pakuti välja idee kirjutada riskilaste muredest muusikali “Oliver Twist” kavalehes. Heateo
Sihtasutusel avaneski võimalus selle kaudu teada anda paljudest võimalustest, kuidas saab
puudust kannatavaid lapsi aidata.
Samal üritusel Pirita kloostris sündis ka idee korraldada suurfirmade juures korjandusi lastepäevakeskuste toetuseks. See mõte realiseerus oktoobrikuus Hansapanga, Schenkeri ja Heateo
Sihtasutuse koostöös. Inimestele pakuti võimalust ära kinkida oma üleliigsed riided,
majapidamistarbed, raamatud jne, mis toimetati otse Narvasse Caritase second-hand poodi. Selle
poe tuludest on ülal peetud nii Narva kui ka Tartu lastepäevakeskusi, kus saab igapäevaselt
psühholoogilist tuge ja ka õpiabi ligi 30 last. Narva lastepäevakeskus, mis oli oktoobrikuus
sulgemise äärel, jätkas tänu nendele korjandustele tegevust!
16. novembril toimus teine ‘Oma silmaga näha’ väljasõit – seekord sõideti Viinistule ja Mohni
saarele. Ürituse eesmärgiks oli tutvuda Eesti väikesaarte olukorraga, Eestimaa Looduse Fondi
tegevusega loodushariduse vallas ja väikesaarte eest hoolitsemisel. Lisaks lahkele võõrustajale,
Jaan Manitskile, ning korraldajatele, oli Viinistul 20 külalist koos lastega – Eesti Energiast,
Elionist, Ragn Sellsist jt ettevõtetest, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Caritasest,
Lahemaa rahvuspargist ja mujalt.
Viinistul sõlmiti mitmeid uusi kontakte, näiteks Eestimaa Looduse Fondi ja Väärtpaberikeskuse
vahel, millest kasvas välja kampaania paberkandjal pensioniteadete loobumise soodustamiseks.
Samuti sai uut hoogu ELFi, Caritase ja Heateo Sihtasutuse omavaheline koostöö, mille
tulemusena jõuti 2004. aastal üheskoos taaskasutuskeskuste projekti käivitamiseni.
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Detsembrikuus oli Heateo Sihtasutus osaline EMT poolt korraldatud heategevuskampaanias
“Lepatriinu jõulusoov”, mille kaudu EMT soovis toetada vastsündinuid, riskilapsi ja kodutuid
koeri. Heateo Sihtasutus aitas EMT’l enne kampaania käivitumist valida riskilaste toetuseks
suunatud vahenditele konkreetne sihtotstarve – spetsiifilise valdkonnana valiti välja laste ja
noorte huvitegevuse korraldamine. Kampaania osutus ülimalt edukaks, kuna perioodil
1. detsember kuni 24. detsember annetasid EMT kliendid lühisõnumite saatmisega enam kui
1,5 miljonit krooni. EMT toetas Heateo Sihtasutust summas 67 458 krooni (summa laekus
Heateo SA arvele 28.01.2004.a.)

IGALE SÖÖGIKOHALE OMA LAPS
Riskilaste teema on kujunenud Heateo Sihtasutusele üheks tegevuse prioriteediks. Kui Caritase
juhataja Lagle Parek kirjeldas omapoolset nägemust alatoitluse probleemist tänapäeva Eestis,
pakkus see meile suure väljakutse. Meil avanes võimalus käivitada koostöös Caritasega
ühisprojekt, mis aitaks avalikustada alatoitluse probleemi mastaapsust ning samas seda ka
natukene leevendada. Ühtlasi on see projekt andnud Heateo Sihtasutusele väärtusliku kogemuse
töös vabatahtlikega, ning ka üllataval määral meediakajastust.
See programm on mõeldud eelkõige lastekaitsekeskuste lastele. Neil on oma kodu olemas, nad
on puhtad ja kasitud, käivad koolis, aga kahjuks peavad kannatama tühja kõhtu. Üsna tihti ei lase
väline hooldatus märgata probleemi tõsidust, sest pealtnäha on kõik justkui korras. Ometi on
alatoitlus kasvava organismi jaoks eriti tõsine probleem — laps ei suuda keskenduda õppimisele,
on närviline ja kurnatud.
Projekti on kaasatud kohvikuid, sööklaid jt toitlustusasutusi, kes on valmis pakkuma päevas
vähemalt ühele lapsele tasuta lõuna. Keegi ei pea tegema üle jõu käivaid pingutusi – piisab sellest,
kui igaüks aitab pisut kaasa.
Kaks imetlusväärset vabatahtlikku, Lauri Leet ja Katrin Mustonen, aitasid 2003. aasta jooksul
leida kümnekonnale lapsele oma söögikoha, mis oli nõus neile iga päev sooja toitu pakkuma.
Esimesed kolm tegevuskuud tõid nii lastele, söögikohtadele kui ka vabatahtlikele ainult
positiivseid kogemusi. Jätkame projekti ka 2004. aastal.

Suhted avalikkusega
Esinemised televisioonis:
-

ETV 05.12.2003 “Pühapäevitaja”, Artur Taevere ja Anna Gramberg (Tartu Vabatahtlike
Keskus) kõnelesid vabatahtlike nädalast
TV3 uudised 23.12.2003, Lauri Leet ja Lagle Parek (Caritas) tutvustasid projekti “Igale
söögikohale oma laps”

Esinemised raadios:
-

Star FM hommikuprogramm 05.12.2003, Artur Taevere rääkis heategu.ee avamisest
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-

-

Eesti Raadio hommikuprogramm 05.12.2003, Artur Taevere tutvustas heategu.ee
internetikeskkonda
10.12.2003 Tartu Pereraadio, intervjuu Artur Taeverega
19.12.2003 Eesti Raadio, intervjuu Artur Taeverega
24.12.2003 Kuku raadio, intervjuu Artur Taeverega teemal ‘Igale söögikohale oma laps”

Artiklid trükiajakirjanduses:
-

-

-

Postimees 26.05.2003, Anneli Aasmäe “Abiandjatel ja –vajajatel on internetis oma
kohtumispaik”
Postimees 27.05.2003, Hannes Tamjärv “Üks üleskutse, elu mõttest lähtudes”
EMSLi infoleht september 2003, Artur Taevere “Heategu.ee – uus viis vabatahtlike ja
annetajate kaasamiseks”
Elukaar, oktoober 2003, Artur Taevere “Heateo Sihtasutus töötab hoolivama ühiskonna
nimel”
Estonija 5.11.2003, Hannes Tamjärv “Üks üleskutse, elu mõttest lähtudes”
Kesklinna leht, november 2003, Artur Taevere artikkel
Eesti Päevaleht 04.12.2003, Airi Ilisson “Vabatahtlike annetused toovad tuhandetele
rõõmsa aastalõpu”
Eesti Päevaleht 05.12.2003 “Avati heategu.ee”
Maaleht 04.12.2003, Imbi Raikna “Väike heategu on suure armastuse laps”
Postimees 24.12.2003, Anneli Aasmäe “Puuduses lapsed saavad päris oma söögikohad”

Seminarid ja konverentsid
- EMSLi suvekool 07.09.2003, Vabatahtlikkuse ja heategevuse töögrupp, moderaatorid
Artur Taevere ja Tuulike Mänd (Tartu Vabatahtlike Keskus)
- Lastekaitseliidu konverents “Märka last” 26.09.2003; Artur Taevere ettekanne teemal
“Heategu.ee – uus võimalus vabatahtlike ja annetajate kaasamiseks”
- Kolmas kodanikeühenduste konverents 15.11.2003, Töögrupp “Head teod”,
moderaatorid Artur Taevere ja Tuulike Mänd (TVK)
Muu
-

Oktoober, 2003, artikkel muusikali “Oliver” kavalehes, Artur Taevere “Oliverid
tänapäeva Eestis – mida sina saad teha, et lastele paremat elukeskkonda luua?”

NÕUKOGU
Nõukogu on Heateo Sihtasutuse tegevust kavandav organ, kes suunab Sihtasutuse juhtimist ning
teostab järelevalvet tegevuse üle. Kuna organisatsioon on alles väga noor ja väike, omab
nõukogu Heateo Sihtasutuse tegevuses märkimisväärselt suurt rolli.
Nõukogu liikmed Hannes Tamjärv, Kristina Mänd ja Mare Pork on igakülgselt toetanud
juhatajat ning aidanud pidevalt kaasa igapäevastele töödele ja tegemistele. Igal nõukogu liikmel
on välja kujunenud oma kindlad teemad, mida ta nõustab ja millel jooksvalt silma peal hoiab.
2003. aastal toimus nõukogul kolm ametlikku koosolekut. Nõukogu liikmed on aidanud
lahendada kõiki Sihtasutuse strateegilisi küsimusi (tegevusplaan 2003. ja 2004. aastaks, heategu.ee
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põhifunktsionaalsuse kirjeldamine, koostöö arendamine erasektoriga, keskseteks tegevusvaldkondade valimine).

TÖÖTAJAD JA TÖÖKORRALDUS

Alates 2003. aasta sügisest rendib Heateo Sihtasutus kontoriruume Eesti Mittetulundusühingute
ja Sihtasutuste Liidult. Ruumid asuvad aadressil Uus tn 5, 10111 Tallinn. Oleme jätkuvalt
veendunud, et asukoht EMSLi inimeste, kontaktide ja oskusteabe lähedal aitab kaasa Heateo
Sihtasutuse eesmärkide saavutamisele.
Heateo Sihtasutusel ei olnud 2003. aastal ühtegi palgalist töötajat, küll aga mitmeid vabatahtlikke
(Artur Taevere, Lauri Leet, Katrin Mustonen, Linnar Viik, Tiit Riisalo, Kristel Raesaar, Paavo
Piik, Siim Nurklik jt).

Heateo Sihtasutuse toetajad
Heategu.ee internetikeskkonna käivitamine ja ka muud Heateo Sihtasutuse tegevused leidsid
olulist toetust inimestelt ja organisatsioonidelt, kes on olnud valmis Heateo-idee nimel
pühendama iseenda aega ja ressursse.
Suur aitäh kõigile, kes on meie tegemistele nii lahkesti kaasa aidanud!
Kodulehekülje käivitamist ja arendamist on jätkuvalt toetanud Mindworks, Simple Solutions,
Gate Communications ja Zone Media. Heategevuslikke korjandusi on aidanud korraldada
Schenker. ‘Oma silmaga näha’ väljasõite on toetanud Bussireisid.
Annetajatest on 2003. aastal Heateo Sihtastuse suurim toetaja olnud Hannes Tamjärv (toetus
summas 5750 krooni). Väiksemaid summasid on annetanud Carri Ginter ja Artur Taevere.
Asutamisel tasus iga asutajaliige sihtasutusele sümboolse, 1.- krooni suuruse summa.

TEGEVUSPLAAN 2004. AASTAKS
2004. aastal tegutseb Heateo Sihtasutus põhiliselt kolmel suunal:
(1) Infoportaal heategu.ee
Eesmärk: Tekitada inimestes huvi vabatahtliku töö vastu ja lihtsustada vabatahtliku töö
võimaluste leidmist; juhatada abivalmid inimesed tõeliste abivajajate juurde.
Tegevused: Erinevate valdkondadega seotud vajaduste ja probleemide kaardistamine;
vabatahtlike tööde segmenteerimine; tööpakkumiste rahulolu- ja kvaliteedikriteeriumide
sõnastamine; internetikanalit toetava võrgustiku loomine.
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(2) Koostöö erasektoriga
Eesmärk: Viia väärtuslikke abilisi heade kodanikuühenduste juurde; aidata kaasa heade
organisatsioonide muutumisele suutlikumaks; soodustada vastastikust teadmistejagamist.
Tegevused: Sihtesitlused 5-6 suurfirma juures koostööprojektide algatamiseks ja Heateo
Sihtasutuse stabiilseks finantseerimiseks; Heateo-projektijuhid vähemalt 3 suurema
korporatiivpartneri juures; ‘Oma silmaga näha’ väljasõidud (6 üritust aasta jooksul);
professionaalsete vabatahtlike vahendamine; ‘pinginaabrite’ kokkuviimine (erafirma juhid
ja kodanikuühenduste juhid); heategevus- ja sponsorluskampaaniates osalemine.
(3) Projektid
Heateo Sihtasutusel on jätkuvalt paar ‘oma’ projekti, milles me aktiivselt osaleme ja mille
tulemuste eest me ka vastutame. 2004. aastal jätkame projektiga ‘Igale söögikohale oma
laps’. Koostöös Eestimaa Looduse Fondi ja Caritasega püüame käivitada
Taaskasutuskeskuse projekti. Keskuse tegevuseks on inimestelt üleliigsete, kuid
kasutuskõlblike esemete kokkukogumine, nende korrastamine riskinoorte tööõppeklassides ning uuesti kasutusse saatmine.
Alates 1. jaanuarist 2004. a. on Heateo Sihtasutus kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2003
Juhatuse deklaratsioon
Juhatus kinnitab lehekülgedel 13 kuni 18 toodud Heateo Sihtasutuse 2003. a. raamatupidamise
aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
Juhatus kinnitab, et:
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses
Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit,
majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Heateo Sihtasutus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Artur Taevere /juhatuse liige/ ______________________
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“…..”……………..2004

Heateo Sihtasutus

BILANSS
Kroonides
AKTIVA
31.12.2003
Käibevara
Raha ja pangakontod

320

Käibevara kokku

320

Aktiva kokku

320

PASSIVA
Netovara
Sihtasutuse algkapital
Aruandeaasta tulem

7
313

Netovara kokku

320

Passiva kokku

320

Juhatuse liige
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TULEMIARUANNE
Vastavalt kasumiaruande skeemile nr.1, kroonides
Lisa nr.__ Aruande periood
18.06.-31.12.2003

TULUD
Annetused
Muud tulud

2

Tuludkokku

6 050
366
6 416

KULUD
Mitmesugused tegevuskulud
s.h. üür
side
muu
Kulud kokku:

6 103
5 250
529
324
6 103

Tulem tegevusest

313

Aruandeaasta tulem

313

Juhatuse liige
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RAHAVOOGUDE ARUANNE
otsene meetod
18.06.31.12.2003.a.
Rahavood algkapitalist
Rahavood annetustest
Rahavood tegevusest
Rahavood mitmesugustest
tegevuskuludest

7
6 050
366

-6 103

Rahavood kokku:

320

Raha ja pangakontod algsaldo
lõppsaldo

0
320

MUUTUS

320

Juhatuse liige
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NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
kroonides
Netovara 18.06.2003
Aruandeaasta tulem

7
313

Netovara 31.12.2003

320

Juhatuse liige
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
LISA 1 - Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja
hindamisalused
Heateo Sihtasutuse juhatus on koostanud 2003.a. raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on
vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise
Toimkonna juhenditega.
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.
SA põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud.
Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid
pankades.
LISA 2 - Annetused
Annetaja nimi:

Kuupäev:

Summa:

Annetuse otstarve:

Artur Taevere
Hannes Tamjärv
Hannes Tamjärv
Carri Ginter

09.09.2003
10.10.2003
24.11.2003
22.12.2003

100 kr
1 750 kr
4 000 kr
200 kr

Ülekanne konto avamiseks
Rendikulude katmiseks
Rendi ja muude tegevuskulude katmiseks
Toetus sihtasutusele

Juhatuse liige
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AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
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