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Tegevusaruanne

SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2014.A. TEGEVUSARUANNE         

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 1993.aastal asutatud heategevuslik fond, mille missioon on:

• Muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ja laste, eriti haigete laste, probleemidesse

• Innustada kogukonna liikmeid panustama tervise ja teaduse arengu heaks, et muuta paremaks Eestis elavate laste
ja nende perede elu

• Aidata igati kaasa lapsesõbraliku haigla kujunemisele ja parima võimaliku meditsiiniabi osutamisele Tallinna
Lastehaiglas

Toetusfondi visioon on:

• Tervemad lapsed

• Hoolivam ühiskond

Toetusfondi personali struktuuris muudatusi toimunud ei ole.

2014.a. oli Toetusfondis tööl kolm palgalist töötajat.

Kuna 01.01.2011 muudeti tulumaksuseadust - maksuvabasid annetusi saab teha AINULT Eesti tulumaksuvabastusega
organisatsioonide nimekirja kantud isikutele või Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikides asutatud samaväärsetele
ühingutele - siis Haiglat pidavatele isikutele enam maksuvabalt annetusi teha             ei               saa.
Alates 2011.a. 1.jaanuarist on TF sihtostarbeliselt tehtud kulutuste all soetatud aparatuuri andnud lepingu alusel Tallinna
Lastehaiglale tähtajatult tasuta kasutada. Siinjuures kajastub ka kuluaruandes Tallinna Lastehaigla tasuta kasutuses
oleva aparatuuri amortisatsioon. Oluliselt on suurenenud konktreetsetele lastele suunatud abi- näit. ravimid,
insuliinipumbad, mis varem liikusid abivajajani läbi lastehaigla, kuid nüüd jõuab abi otse abivajajani. TF poolt ostetud
haiglale vajalik aparatuur on nüüd fondi bilansis ja haigla saab seda kasutada tasuta kasutuse lepingu alusel.
Lihtsamaks on muutunud konkreetsete patsientide toetamise kord. Kõik see on toonud Toetusfondile palju uusi
kohustusi ja ülesandeid, nende hulgas ka hangete korraldamise ning lepingute sõlmimise nii tarnija kui ka lastehaiglaga.

2014.a. eelarve tulumahuks planeeriti 360’000 eurot, eelarve lõplikuks mahuks kujunes  282’602  eurot. Suurimateks
annetusteks olid perekond Mõisa annetus ja AS Selver poolt korraldatud kampaania „Koos on kergem“.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 20 tegutsemisaasta jooksul kogunud paljude heade inimeste ja ettevõtete abiga
kokku üle 3 miljonit euro. See raha on kulunud eelkõige haiglale kaasaegse aparatuuri, ravimite,
terviseedendusprojektide ja töötajate koolituste finantseerimiseks. Läbi aastate oleme pidanud tähtsaks toetusfondi rolli
heategevuse idee algataja ja levitajana meie ühiskonnas.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi eksisteerimise ja edukuse taga on eelkõige inimesed – sajad toetusfondi sõbrad,
kellest mitmed on fondi tegemistesse panustanud aastaid ja mõned isegi aastakümneid. TF igapäevatöö  sõltub
koostööst Tallinna Lastehaigla iga töötajaga ja toetusfondi nõukoguga, kellega omavahelise mõistmise toel on
lahenenud raskemadki väljakutsed ja hiiglaslikemaid summasid nõudvad toetusprojektid. Ka tulevikus on fondi
peamiseks väljakutseks kahtlemata abi leidmine kallite aparaatide ostmiseks haiglale. TF poolt soovime rohkem
panustada laste üldisesse heaolusse lastehaiglas; aastaid on räägitud vanemate hotellist haigla juures. Uueks
väjakutseks on perinatoloogiakeskuse rajamine haigla juurde - esialgu küll 5-10 aasta perspektiivis. Suureks unistuseks
on aga suunata tulevikus osa raha teadustöösse – millessegi eriti innovaatilisse ja eesrindlikku. Meie eeskujuks selles
osas on Toronto lastehaigla juures olev fond, mis panustab teadusesse väga suure osa oma tuludest.

2014.a. põhiprojektideks olid annetuste kogumine kaasaegsete hingamisaparaatide muretsemiseks
anestesioloogia-intensiivravi osakonda; EEG labori avamine lastehaiglas ja uue operatsioonilaua ost, kuid hädavajalikke
toetusi jätkus veel paljudele.

2014.a. sai Tallinna Lastehaigla tasuta kasutamiseks Toetusfondilt 40’000 eurot maksva EEG aparaadi, 120’000 eurot 
maksvat 3 uut kaasaegset NAVA süsteemiga hingamisaparaati ja 32’000 eurot maksva operatsioonilaua. Lisaks 
lastehaigla vajadusteks soetatud aparatuurile oleme igal aastal toetanud ka individuaalselt lapsi, kes vajavad abi 
ravivahendite ostmisel. Nii toetasime taas diabeedihaigeid lapsi 10’000 euroga insuliinipumpade ja transmitterite ostul, 
terviselaagri (mida sellel suvel toimus isegi 2) organiseerimist  ülekaalulistele lastele 26’000 euroga, epilepsiahaiget last 
4000 euroga ravimite ostul, onkoloogiaosakonna patsiente ravimite ostuks 9200 euroga, psühhiaatriakliinikut vajalike



4

sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond 2014. a. majandusaasta aruanne

testide ostul 2200 euroga, uued imatamistugitoolid sai vastssündinute osakond, Hansa Medical OÜ kinkis 4000 eurot
maksva kapnograafi, 2 last said personaalse inhalaatori. Nõuandetelefoni „Lastearst Kuuleb“ ülalpidamiseks kulus 
17’500 eurot. Lastereanimobiili kütusetoetus Neste Eesti –lt oli 13’000 euro väärtuses.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on aidanud igal aastal tasuda kõigi vajalike ravimite eest, mis ei ole veel jõudnud
Haigekassa hinnakirja, aga mida meie arstid on pidanud efektiivseks raviks vajalikuks.

Ürituste ja projektide kajastamisel on meil jätkuvalt abiks olnud paljud meediaväljaanded- Sky Media, SLÕhtuleht, Eesti
Päevaleht, Äripäev, Eesti Ekspress, Delovõje Vedomosti, Referent, Nädal, Terviseleht, Kroonika, ETV, TV3, Kanal2,
internetiportaalid delfi.ee, everyday.com, neti.ee, hot.ee.

Lisaks on meedia vahendusel ilmunud arvukalt heategevustemaatikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, käsitlevaid
artikleid. Kodumeediakanalite kõrval olen korduvalt saatnud TF tööd ja lastehaigla vajadusi tutvustavaid artikleid ning
 pildimaterjali ka Kanada, USA ja Rootsi eestlaste ajalehtedesse.  Laia kajastuse Tallinna Lastehaigla Toetusfondi
ettevõtmistest saime taas 2014. aastal Toronto eestlaste lehes „Eesti Elu”.

Toetusfondi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning ettepanekutega on
pikki aastaid abistanud TBWA Eesti. 2014.a.meediakampaaniat ei toimunud, kuid jõuluajal kutsusime inimesi lastehaigla
vajadusi toetama FB-s. Kahjuks peab ütlema, et tulemused jäid ootustest nõrgemaks.

2011.a. valmistas TBWA ette ja disainis täiesti omalaadse heategevusliku projekti „URMELID“. Kuna selle
ettevalmistusperiood osutus tunduvalt pikemaks kui olime planeerinud, siis saime sellega algust teha 2013.a veebruaris.
Urmelite maailm on aluseks uuele, lõbusale ja soojale kommunikatsiooniplatvormile Tallinna Lastehaigla Toetusfondi
annetuste hulga kasvatamiseks. Abistamine on kodeeritud juba urmelite sünniloosse –igast heateost sünnib üks urmel.
Lõppeesmärgiks on arendada urmelitest uued bränditud heategevuslikud tegelaskujud, kes seostuvad alati Tallinna
Lastehaigla Toetusfondiga. Kommunikatsiooniplatvormi üheks väljundiks on Tallinna Lastehaigla seinte kaunistamine
urmelite ja nende elukeskkonnaga. Aegamööda kleebitakse erinevaid vaateid urmelitest, nende maailmast ja
tegevustest Tallinna Lastehaigla registratuuride, ootesaalide ja koridoride seintele. Avamisel leidsid urmelid kodu
polikliiniku fuajees. 2014.a. kaunistati haiglaruume uute vahvate urmelitega, kes polikliiniku II korruselt ja diagnostika
osakonna II korruse mängunurgast piiludes toovad nüüdsest igale pisipõnnile naeratuse suule. Urmelid olid kesksel
kohal ka TF meedikampaanias, samuti võib neid kohata uue reanimobiili disainis.

Toetuse kogumiseks avas tasuta annetustelefonid Elion Ettevõtted AS ja neile võimaldasid ristkasutuse AS EMT, Elisa
Mobiilsideteenused Eesti AS ja TELE2 Eesti AS  ja uue operaatorina Starman AS.

Elion Ettevõtted AS on Toetusfondile võimaldanud tasuta annetustelefonideks juba üle kümne aasta ühed ja samad
telefoninumbrid.  2011.a. toimisid annetustelefonid esimest aastat eurodes (900 7705 -5 €, 900 7710 – 10 € ja 900 7715
– 25 €). Kindlasti aitab see kaasa ka annetuste laekumisele, sest need numbrid on juba paljudele annetajatele meelde
jäänud.

2014.a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi sissetulek 282’602  eurot (koos materiaalse abiga). Lisaks võib tasuta
meediareklaami  hinnata ca  100’000 eurole.

Samal perioodil on Toetusfond Tallinna Lastehaigla patsientide heaks teinud sihtkulusid kokku  303’149  euro 
väärtuses.

2014.a. jätkusid traditsioonilised toetused  Eesti Abistamiskomiteedelt USA-s ja Kanadas, Montreali Eesti Penionäride
Klubilt ning annetused Tallinna Lastehaigla Toetusfondile eraisikutelt läbi EERO Kanadast.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba üheteistkümnendat korda  lastehaigla parima
arsti, nooarsti, õe ja seitsmendat aastat ka noorõe premeerimist. Seekord suurendas annetaja preemiafondi 6500
 euroni, millele fond lisas tulumaksusumma.

Ka 2014.a. kirjutasime koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga jätkuvalt taotluse ETV-le  „Jõulutunneli” raames
kogutava toetuse sihtotstarbeliseks kasutuseks – Tallinna Lastehaigla Toetusfondi soovil Laste Vaimse Tervise Keskuse
toetuseks. 2014.a. algas  LVTK ehitus lastehaigla juurde. Meie projekt loeti heaks, kuid seekord toetati Lastekaitseliidu
tegevust.

Koostöös Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga valmis 2010.a. projekt “Südamega nukud”, mille
algatajaks on Moskva Nukukunsti Maja omanik Svetlana Pchelnikova. 2014.a. aastal jätkuva koostöö raames toimus
maikuus rahvusvaheline nukunäitus Tallinna Lauluväljakul ja sügisel Õpetajate Majas. Mõlema näituse  piletituluga
toetati Tallinna Lastehaigla Toetusfondi.
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Kuuendat aastat järjest korraldasid Sakala Eragümnaasiumi lapsed ja lapsevanemad jõulukontserdi ja -laada, Fondile
annetatud raha kasutasime ravimi ostmiseks epilepsiahaigele lapsele.

2014.a.tehti Tallinna Lastehaigla Toetusfondile mitmeid sünnipäevaannetusi. Uute hingamisaparaatide ostuks tegi oma
sünnipäeval annetuse Liikluskindlustusfond ja 3M.

Tänavu tuletasime meie  toetajatele „Sõprade ringist“  taas meelde võimalust saada tulude deklareerimisel annetustelt
tulumaks tagasi ning pakkusime ülekande lihtsustamiseks sõlmida püsikorraldusleping. 2014.a.oli  Toetusfondil 608
püsiannetajat.

Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate kohta
tulumaksusoodustuseks, oli 539 eraisikut  ja 69 firmat ning organisatsiooni.

Suurim eraisikute annetus oli 2014.a. perekond Mõisalt, ettevõtete osas on taas suuremalt panustanud  Eesti oma
ettevõtte Selver AS.

Hädavajalikuks on osutunud tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2014.aastal minutihinda -1€- ei muudetud (on
püsinud muutumatuna euro-aja algusest). Probleemiks teenistuse juures on valvaearstide kõrge vanus, arstide
koolitus.Töötasu ei tõusnud, kuid seda kompenseeris osaliselt preemia.

Eriti edukalt kulges 2014.a. Selveri toetuskampaania „Koos on kergem”, mille käigus toetati lastehaiglaid ja haiglate
lasteosakondi  iga sooritatud ostu pealt,  ja ka Kalevi shokolaadi, Sensodyne hamabapasta ning Vittel ja Tere toodete
ostult tehtud annetustega. Toetus Tallinna Lastehaiglale uue kaasaegse endoskoopilise aparatuuri  ostuks kogunes
Tallinnas asuvatest Selveri kauplustest, maakondades asuvatest Selveri kauplustest aga koguti toetust kohalike haiglate
lasteosakondadele. Toetuse üleandmisel lastehaiglas külastas lapsi traditsiooniliselt Selveri Tibu, kes tõi kingituseks
kaasa kommi. Vastavalt AS Selveri juhtkonna lubadustele jätkub projekt 2015.a.

2014.a.juulis ja augustis toimusid Toetusfondi eestvedamisel kaks 10 päevast laste terviselaagrit, mis aitas lastel  kaalu
langetada ja õpetas tervislikku toitumist. Coca Cola jõulukampaania ajal  kogus firma  raha programmi jaoks, mis
tegeleb lastega, kellele väheaktiivne elustiil ja ebapiisav liikumine on põhjustanud terviseprobleeme. Kokku osales
seekord suvises tasuta lastelaagris Kuivjõel  40 ülekaalulist riskigruppi kuuluvat last vanuses 10-17 aastat.  Lisaks
tervislikule toitumisele pakuti osalejatele erinevaid liikumis-ja sportimisvõimalusi. Laagri jooksul läbisid lapsed 7 pikemat
jalgrattamatka pikkusega 10-30 km kokku 160 km,  matkasid Juminda poolsaarel Hara rabas, Kõrvemaal Kõnnu
Suursoos, Purekari neemel. Külastasid skulptor Seaküla Simsoni kodu ja ateljeed, Artur Talviku suvekino. Ratsutasid
kahel korral Paunapõllu Ratsatalus. Lisaks matkadele toimus 2 linetantsu ning 2 rahvatantsu tundi, ujuti, mängiti
erinevaid pallimänge, orienteeruti. Esimeses laagris oli kokku kaalulangus 80 kg ja teises isegi 88 kg.

Lastelaagri tagasisidelehtedelt võis välja lugeda laste  rahulolu ja suurt soovi, et sellises vormis laager võiks korduda.
Lastele meeldis väga, et neile  tutvustati palju erinevaid liikumisega seotud tegevusi, sealhulgas ka selliseid, millega neil
varem polnud kokkupuudet olnud. Laste arvates tõstis see nende tuju ja andis julgustust ning innustust rohkem kehaliste
tegevustega tegelemiseks. Suuremad lapsed kinnitasid, et nad õppisid nägema tervisliku toitumise ja liikumise
vajalikkust; koos kehakaalu langemisega paranes nende enesehinnang ja enesetunne.

Tagasi kojuminek rikkus aga paljudel saavutatud tulemused. Sellepärast hakkasime uurima võimalusi n.ö.suvelaagri
jätkutegevuseks. Ja leidisime selleks võimaluse rahastuseks KÜSK-i Shveisti Vabaühenduste fondist, kirjutasime
projekti ja saime positiivse vastuse. Nii sai projektiga algust tehtud 1.aug.2014.

Projektis osaleb 30 kooliealist ülekaalulist  last ja nende vanemat - rühm moodustati Tallinnast ja Harjumaa   piirkondade
OV-st. Projekti lülitumine toimus suunamisel arsti poolt, suvelaagris osalenud lapse ja pere huvi korral. Eelnes  põhjalik
vestlus ja lapse ning vanema hindamine, selgitamaks nende valmisoleku staadiumi ja kindlust eluviisi muutuste suhtes.
Projekti võeti  ainult neid lapse-vanema paare, kus mõlemad näitasid üles  valmisolekut 12-kuuliseks tegutsemiseks.

Vestlus lapse ja perega annab infot lapse seisundi hindamiseks (eluviisi küsimused, valmisolekuks muutuste staadiumi
selgitamine 0-10 punktilise skaala järgi; toitumishäirete ja vaimse  tervise selgitamine), sekkumis-vajaduste
planeerimiseks. Elukvaliteeti hindasime küsimustikuga (ema ja laps eraldi küsimustikuga). Vastavalt lapse  hindamise
tulemustele käivitus meeskonnatöö: koostati personaalne sekkumise  kava ja selgitati vajadus spetsialistide
kaasamiseks.

Vastavalt lapse eelnevale liikumiskogemusele ja kehalisele võimekusele koostati liikumisravi plaan (võimlemine,
vesiravi, jõusaal, tegevused vabas õhus- kepikõnd jm.). Kehalist võimekust  hinnati 6-minuti kõnnitesti alusel. Lapsed
osalevad 2 korda nädalas projekti plaanijärgses tegevuses:  2 korda nädalas / 7 last grupis, liikumissessioonid toimuvad
haigla ruumides, mis on sisustatud füsioterapeutiliseks  tegevusteks. Sobiva ilma korral on liikumissessioon ka värskes
õhus.

Kõikidel lastel toimus toitumise hindamine  toidu tarbimise sagedusmeetodil algselt ja muutuste hindamiseks vähemalt 
iga 3 kuu järgselt. Toitumise muutuse näitajaks on kord kvartalis hinnatava kehamassiindeksi vähenemine. 
Toitumisharjumuste teadasaamine annab pikema aja jooksul täpsema ülevaate toitumismustrist ja soodustab 
individuaalse toitumise nõustamise läbiviimist ning muutuste jälgimist. Kord kvartalis tehtava kaalukontrolliga leitakse
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positiivne  tulemus -  kehamassi indeksi alanemine.

Eluviisi ja harjumuste muutmine ei ole kerge ülesanne, vaatamata ilmsest vajadusest oma lapse tervise nimel midagi
ette võtta. Meeskonnas töötavad spetsialistid saavad kasutada meetodit, kus  ettekirjutuste asemel püütakse esile tuua
isiklikke põhjusi, soove, vajadusi ja vastuolusid muutusteks. Võetakse arvesse vanemate arvamusi ja anda nõuandeid
koduseks tegutsemiseks.

Projekti tulemusel individuaalsete tervisenäitajate muutuste  hindamine võimaldab  objektiivsete näitajate alusel näidata
projekti  vahetuid tulemusi ja prognoosida lähituleviku olukorda. Pikaaegsete tulemuste säilitamiseks on võimalik lapsel
ja vanemal jätkata saavutatud positiivse eluviisiga iseseisvalt või leida võimalus siirduda organiseeritud
(spordi)ringidesse vm liikumisega seotud huviringidesse piirkonnas või TLH TF poolt algatatud jätkuteenuse
kasutamiseks.

Tõusvas joones on jätkunud koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga BDP Eesti OÜ-ga, kus toetus koguneb
Penteli firma toodete müügist. Vaatamata mõningasele müüginumbrite langemisele 2009a., tõusis tänavune toetus taas.
 Projekt jäkub 2015.a.

Jõulukaartide müügist laekunud toetus  on kogunenud Saargraafika OÜ, Karto Eesti OÜ, Vivesti OÜ  ja Tombak OÜ.
Lisaks TF poolt trükitud kaardid haiglas viibinud laste joonistustega ning ka urmelitega kaartidelt.

Koostöö Logotrade OÜ-ga jätkus edukalt - 2014.a. kinkis firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga tooteid,
mida oleme saanud kinkida oma toetajatele ja jõuluajal lastehaiglas viibivatele lastele. Firma juht Anti Saluneem aitab
juba mitmendat aastat Toetusfondil täiendada  Facebook’i lehekülge.

2014.aastal lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetajate hulka mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute ja huvitavate
projektidega.

Esimest korda korraldasime heategevuslaada  lastehaiglas, kaasates kõiki töötajaid müüma ja ostma. Kuigi
omavalmistatud hoidiseid ja käsitööd oleks võinud veelgi rohkem olla, saime kokku 130 ühikut, millest enamus ka ära
osteti.  Kogunenud tulu läks vastrenoveeritud anestesioloogia-intensiivraviosakonna hingamisaparaatide eest
tasumiseks.

Viimsi kooliõpilaste poolt korraldatud heategevuslik perepäev ja ball toimus 10 mail Viimsi koolihoovis ja õhtul kooliaulas.
TF meeskond oli perepäeval väljas koos reanimobiiliga, appi tulid dr. Einberg (vajadusel arsti konsultatsioon) ja
intensiivraviosakonna vanemõde Birgit Kiilaspää, kes õpetas huvilistele elustamist.

2014.a.augustis toimus kampaania “Uuele ringile!”, mille raames aitasid Itella SmartPOST ja Aarete Laegas koguda
Tallinna Lastehaiglas ravil viibivatele lastele kasutatud, kuid korralikke mänguasju. Kampaania patrooniks oli Lenna
Kuurmaa. Kokku saadeti ettevõtmise käigus lastele enam kui 500 pakiga mitu tuhat mänguasja. Kõige enam saadeti aga
erinevaid lauamänge, puslesid, nukke, mudelautosid ja mänguklotse. Mänguasju jagus igas vanuses lastele –  imikutele
näiteks kõristeid ja turvahälle, vanematele lastele video- ja lauamänge. Laste suurteks lemmikuteks olid puidust
mänguklotsid, nukud ja nukuvankrid, aga ka näiteks väike süntesaator koos mikrofoniga. Raha eest, mis koguti
SmartPOSTi automaatidega saadetud pakkidelt, soetati mängumaja, et aidata veelgi kaasa lastesõbraliku haigla
kujundamisele.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on heategevuslike toetusprojektidega esindatud kahes uues annetuskekkonnas:  -  Ma
armastan aidata – on Swedbanki annetuskeskkonnast välja kasvanud laiaulatuslik annetuskekskkond, milles osalevad
kõik Eestis tegutsevad suuremad pangad.
(https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/tallinna-lastehaigla-toetusfond-toeta-ulekaaluliste-laste-terviseprogrammi)

DonoBot- on Shveitsis tegutsev rahvusvaheline heategevuskeskkond. Läbirääkimistega alustasime kevadel, kuid

keskkond alustas tööd vahetult enne jõule.

(https://www.donobot.com/ArmeoSpring-Pediatric---Functional-Arm-and-Hand-Therapy-for-the-patients-of-Tallinn-Children's-Hospital-34)

Event Catering’i heategevuslik aktsioon kestis maist oktoobrini. Annetuseks kogunes 1000 eurot. Aktsiooni lõpus

toimus lastehaiglas ka võitja loosimine.

Maria Solei pabernukumaailma "Hoolime koos" kampaania tulemusena koguti Tallinna Lastehaigla Toetusfondile

600 eurot, mis läks Tallinna Lastehaigla anestesioloogia ja intensiivravi osakonnas viibivate laste ravi toetuseks.

https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/tallinna-lastehaigla-toetusfond-toeta-ulekaaluliste-laste-terviseprogrammi
https://www.donobot.com/ArmeoSpring-Pediatric---Functional-Arm-and-Hand-Therapy-for-the-patients-of-Tallinn-Children's-Hospital-34
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28.nov.2014 toimunud Tallinna Lastehaigla 35 sünnipäeval esines TF juhataja sõnavõtu ja spetsiaalselt selleks

ürituseks valminud 6,5 minutilise videoklipiga TF tegemistest.

Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- Neste Eesti toetab jätkuvalt haigla

reanimobiiliteenistust  diislikütusega; TEA Kirjastus kinkis meie patsientidele meeleolukad raamatud,  jõulu ajal

külastasid lapsi paljud heategijad.

Toetajate abiga oleme aastaid korraldanud tänuõhtut Tallinna Raekojas – tasuta ruumid on võimaldanud Tallinna

LV, peolaua on katnud Catering Service OÜ, AS LTT ja CocaCola HBC Eesti AS, lilled kinkinud Orhideepesa OÜ

ja muusika eest hoolitsesid seekord Jaagup Kreem ja Taavi Langi.

Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on suureks abiks olnud kõigi TF ürituste organiseerimisel.

 

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on üks esimesi heategevust laialt propageerinud fonde Eesti ühiskonnas. Fondi

töö tulemusena on Lastehaigla saanud 20 aasta jooksul üle 3 miljoni euro ulatuses annetusi. Lastehaigla

toetusfond on hoolitsenud mitte ainult väikeste patsientide tervise eest, vaid olnud üheks eestvedajaks meie

inimeste arusaamade ja hoiakute kujundamisel hoolivusest.

Alates 2007.a. on TF patroon pr. Evelin Ilves. Ka 2014.a. on Evelin Ilves aktiivselt osalenud fondi üritustel –

toetajate külaskäikudel lastehaiglas, sponsorite tänuõhtul Tallinna Raekojas.

2014.a põhiprojektiks oli annetuste kogumine uute kaasaegsete hingamisaparaatide ostuks (– see on aparaat, mis

võimaldab täpselt ja kvaliteetselt teostada juhitavat hingamist ka kõige väiksematel enneaegsetel vastsündinutel,

pakkudes väga palju erinevaid võimalusi toetada lapse hingamist. Üks olulisemaid funktsioone sellel aparaadil on

NAVA – ventilatsioon, mis tähendab seda, et aparaat registreerib lapse tahte hingata, mis tuleb tema ajust ja

seejärel kohe toetab lapse hingamist. Ehk siis mitte lihtsalt ei puhu õhku sisse, vaid teeb seda siis, kui laps tahab

ja vajab. Säästes ja kaitstes sellega sügavalt enneaegsete vastsündinute hapraid ja ebaküpseid kopse.) ja  EEG

labori loomiseks, kuid samas on meie kodulehel „Soovide nimekirja“ all ning tegevusaruande alguses toodud ära

ka kõik teised vajadused.

Toetusfondi põhiväärtusteks on:

• Ausus ja laitmatu maine

• Aruandlus ja vastutustunne

• Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö

• Põhjalikkus ja tasakaalukus

Tänan kõiki toetajaid ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmeid nii materiaalse kui moraalse abi eest TF
ettevõtmistes ja loodan, et 2015.a.  jätkub koostöö uute projektide arendamisel ning heategevuslike ürituste
organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt.

Peetud on  5 protokollilist koosolekut.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad:

Esimees:  Janek Mäggi

Liikmed: Merike Martinson, Adik Levin, Silva Tomingas, Tiit Kõuhkna, Jaagup Kreem, Raivo Laus, Erki Peegel, Pille
Lukin- Kangur.
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SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu jätkab 9 liikmelisena.

 

 

 

 

 

SIHTASUTUS TALLINNA LASTEHAIGLA TOETUSFONDI 2014.A. TEGEVUSARUANNE         

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 1993.aastal asutatud heategevuslik fond, mille missioon on:

• Muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ja laste, eriti haigete laste, probleemidesse

• Innustada kogukonna liikmeid panustama tervise ja teaduse arengu heaks, et muuta paremaks Eestis elavate laste
ja nende perede elu

• Aidata igati kaasa lapsesõbraliku haigla kujunemisele ja parima võimaliku meditsiiniabi osutamisele Tallinna
Lastehaiglas

Toetusfondi visioon on:

• Tervemad lapsed

• Hoolivam ühiskond

Toetusfondi personali struktuuris muudatusi toimunud ei ole.

2014.a. oli Toetusfondis tööl kolm palgalist töötajat.

Kuna 01.01.2011 muudeti tulumaksuseadust - maksuvabasid annetusi saab teha AINULT Eesti tulumaksuvabastusega
organisatsioonide nimekirja kantud isikutele või Euroopa majanduspiirkonna lepinguriikides asutatud samaväärsetele
ühingutele - siis Haiglat pidavatele isikutele enam maksuvabalt annetusi teha             ei               saa.
Alates 2011.a. 1.jaanuarist on TF sihtostarbeliselt tehtud kulutuste all soetatud aparatuuri andnud lepingu alusel Tallinna
Lastehaiglale tähtajatult tasuta kasutada. Siinjuures kajastub ka kuluaruandes Tallinna Lastehaigla tasuta kasutuses
oleva aparatuuri amortisatsioon. Oluliselt on suurenenud konktreetsetele lastele suunatud abi- näit. ravimid,
insuliinipumbad, mis varem liikusid abivajajani läbi lastehaigla, kuid nüüd jõuab abi otse abivajajani. TF poolt ostetud
haiglale vajalik aparatuur on nüüd fondi bilansis ja haigla saab seda kasutada tasuta kasutuse lepingu alusel.
Lihtsamaks on muutunud konkreetsete patsientide toetamise kord. Kõik see on toonud Toetusfondile palju uusi
kohustusi ja ülesandeid, nende hulgas ka hangete korraldamise ning lepingute sõlmimise nii tarnija kui ka lastehaiglaga.

2014.a. eelarve tulumahuks planeeriti 360’000 eurot, eelarve lõplikuks mahuks kujunes  282’602  eurot. Suurimateks
annetusteks olid perekond Mõisa annetus ja AS Selver poolt korraldatud kampaania „Koos on kergem“.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on 20 tegutsemisaasta jooksul kogunud paljude heade inimeste ja ettevõtete abiga
kokku üle 3 miljonit euro. See raha on kulunud eelkõige haiglale kaasaegse aparatuuri, ravimite,
terviseedendusprojektide ja töötajate koolituste finantseerimiseks. Läbi aastate oleme pidanud tähtsaks toetusfondi rolli
heategevuse idee algataja ja levitajana meie ühiskonnas.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi eksisteerimise ja edukuse taga on eelkõige inimesed – sajad toetusfondi sõbrad,
kellest mitmed on fondi tegemistesse panustanud aastaid ja mõned isegi aastakümneid. TF igapäevatöö  sõltub
koostööst Tallinna Lastehaigla iga töötajaga ja toetusfondi nõukoguga, kellega omavahelise mõistmise toel on
lahenenud raskemadki väljakutsed ja hiiglaslikemaid summasid nõudvad toetusprojektid. Ka tulevikus on fondi
peamiseks väljakutseks kahtlemata abi leidmine kallite aparaatide ostmiseks haiglale. TF poolt soovime rohkem
panustada laste üldisesse heaolusse lastehaiglas; aastaid on räägitud vanemate hotellist haigla juures. Uueks
väjakutseks on perinatoloogiakeskuse rajamine haigla juurde - esialgu küll 5-10 aasta perspektiivis. Suureks unistuseks
on aga suunata tulevikus osa raha teadustöösse – millessegi eriti innovaatilisse ja eesrindlikku. Meie eeskujuks selles
osas on Toronto lastehaigla juures olev fond, mis panustab teadusesse väga suure osa oma tuludest.
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2014.a. põhiprojektideks olid annetuste kogumine kaasaegsete hingamisaparaatide muretsemiseks
anestesioloogia-intensiivravi osakonda; EEG labori avamine lastehaiglas ja uue operatsioonilaua ost, kuid hädavajalikke
toetusi jätkus veel paljudele.

2014.a. sai Tallinna Lastehaigla tasuta kasutamiseks Toetusfondilt 40’000 eurot maksva EEG aparaadi, 120’000 eurot
maksvat 3 uut kaasaegset NAVA süsteemiga hingamisaparaati ja 32’000 eurot maksva operatsioonilaua. Lisaks
lastehaigla vajadusteks soetatud aparatuurile oleme igal aastal toetanud ka individuaalselt lapsi, kes vajavad abi
ravivahendite ostmisel. Nii toetasime taas diabeedihaigeid lapsi 10’000 euroga insuliinipumpade ja transmitterite ostul,
terviselaagri (mida sellel suvel toimus isegi 2) organiseerimist  ülekaalulistele lastele 26’000 euroga, epilepsiahaiget last
4000 euroga ravimite ostul, onkoloogiaosakonna patsiente ravimite ostuks 9200 euroga, psühhiaatriakliinikut vajalike
testide ostul 2200 euroga, uued imatamistugitoolid sai vastssündinute osakond, Hansa Medical OÜ kinkis 4000 eurot
maksva kapnograafi, 2 last said personaalse inhalaatori. Nõuandetelefoni „Lastearst Kuuleb“ ülalpidamiseks kulus 
17’500 eurot. Lastereanimobiili kütusetoetus Neste Eesti –lt oli 13’000 euro väärtuses.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on aidanud igal aastal tasuda kõigi vajalike ravimite eest, mis ei ole veel jõudnud
Haigekassa hinnakirja, aga mida meie arstid on pidanud efektiivseks raviks vajalikuks.

Ürituste ja projektide kajastamisel on meil jätkuvalt abiks olnud paljud meediaväljaanded- Sky Media, SLÕhtuleht, Eesti
Päevaleht, Äripäev, Eesti Ekspress, Delovõje Vedomosti, Referent, Nädal, Terviseleht, Kroonika, ETV, TV3, Kanal2,
internetiportaalid delfi.ee, everyday.com, neti.ee, hot.ee.

Lisaks on meedia vahendusel ilmunud arvukalt heategevustemaatikat, s.h. Toetusfondi töid ja tegemisi, käsitlevaid
artikleid. Kodumeediakanalite kõrval olen korduvalt saatnud TF tööd ja lastehaigla vajadusi tutvustavaid artikleid ning
 pildimaterjali ka Kanada, USA ja Rootsi eestlaste ajalehtedesse.  Laia kajastuse Tallinna Lastehaigla Toetusfondi
ettevõtmistest saime taas 2014. aastal Toronto eestlaste lehes „Eesti Elu”.

Toetusfondi ürituste ja heategevuslike kampaaniate kujundusliku poole pealt ja heade ideede ning ettepanekutega on
pikki aastaid abistanud TBWA Eesti. 2014.a.meediakampaaniat ei toimunud, kuid jõuluajal kutsusime inimesi lastehaigla
vajadusi toetama FB-s. Kahjuks peab ütlema, et tulemused jäid ootustest nõrgemaks.

2011.a. valmistas TBWA ette ja disainis täiesti omalaadse heategevusliku projekti „URMELID“. Kuna selle
ettevalmistusperiood osutus tunduvalt pikemaks kui olime planeerinud, siis saime sellega algust teha 2013.a veebruaris.
Urmelite maailm on aluseks uuele, lõbusale ja soojale kommunikatsiooniplatvormile Tallinna Lastehaigla Toetusfondi
annetuste hulga kasvatamiseks. Abistamine on kodeeritud juba urmelite sünniloosse –igast heateost sünnib üks urmel.
Lõppeesmärgiks on arendada urmelitest uued bränditud heategevuslikud tegelaskujud, kes seostuvad alati Tallinna
Lastehaigla Toetusfondiga. Kommunikatsiooniplatvormi üheks väljundiks on Tallinna Lastehaigla seinte kaunistamine
urmelite ja nende elukeskkonnaga. Aegamööda kleebitakse erinevaid vaateid urmelitest, nende maailmast ja
tegevustest Tallinna Lastehaigla registratuuride, ootesaalide ja koridoride seintele. Avamisel leidsid urmelid kodu
polikliiniku fuajees. 2014.a. kaunistati haiglaruume uute vahvate urmelitega, kes polikliiniku II korruselt ja diagnostika
osakonna II korruse mängunurgast piiludes toovad nüüdsest igale pisipõnnile naeratuse suule. Urmelid olid kesksel
kohal ka TF meedikampaanias, samuti võib neid kohata uue reanimobiili disainis.

Toetuse kogumiseks avas tasuta annetustelefonid Elion Ettevõtted AS ja neile võimaldasid ristkasutuse AS EMT, Elisa
Mobiilsideteenused Eesti AS ja TELE2 Eesti AS  ja uue operaatorina Starman AS.

Elion Ettevõtted AS on Toetusfondile võimaldanud tasuta annetustelefonideks juba üle kümne aasta ühed ja samad
telefoninumbrid.  2011.a. toimisid annetustelefonid esimest aastat eurodes (900 7705 -5 €, 900 7710 – 10 € ja 900 7715
– 25 €). Kindlasti aitab see kaasa ka annetuste laekumisele, sest need numbrid on juba paljudele annetajatele meelde
jäänud.

2014.a. oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi sissetulek 282’602  eurot (koos materiaalse abiga). Lisaks võib tasuta
meediareklaami  hinnata ca  100’000 eurole.

Samal perioodil on Toetusfond Tallinna Lastehaigla patsientide heaks teinud sihtkulusid kokku  303’149  euro 
väärtuses.

2014.a. jätkusid traditsioonilised toetused  Eesti Abistamiskomiteedelt USA-s ja Kanadas, Montreali Eesti Penionäride
Klubilt ning annetused Tallinna Lastehaigla Toetusfondile eraisikutelt läbi EERO Kanadast.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba üheteistkümnendat korda  lastehaigla parima
arsti, nooarsti, õe ja seitsmendat aastat ka noorõe premeerimist. Seekord suurendas annetaja preemiafondi 6500
 euroni, millele fond lisas tulumaksusumma.
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Ka 2014.a. kirjutasime koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga jätkuvalt taotluse ETV-le  „Jõulutunneli” raames
kogutava toetuse sihtotstarbeliseks kasutuseks – Tallinna Lastehaigla Toetusfondi soovil Laste Vaimse Tervise Keskuse
toetuseks. 2014.a. algas  LVTK ehitus lastehaigla juurde. Meie projekt loeti heaks, kuid seekord toetati Lastekaitseliidu
tegevust.

Koostöös Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga valmis 2010.a. projekt “Südamega nukud”, mille
algatajaks on Moskva Nukukunsti Maja omanik Svetlana Pchelnikova. 2014.a. aastal jätkuva koostöö raames toimus
maikuus rahvusvaheline nukunäitus Tallinna Lauluväljakul ja sügisel Õpetajate Majas. Mõlema näituse  piletituluga
toetati Tallinna Lastehaigla Toetusfondi.

Kuuendat aastat järjest korraldasid Sakala Eragümnaasiumi lapsed ja lapsevanemad jõulukontserdi ja -laada, Fondile
annetatud raha kasutasime ravimi ostmiseks epilepsiahaigele lapsele.

2014.a.tehti Tallinna Lastehaigla Toetusfondile mitmeid sünnipäevaannetusi. Uute hingamisaparaatide ostuks tegi oma
sünnipäeval annetuse Liikluskindlustusfond ja 3M.

Tänavu tuletasime meie  toetajatele „Sõprade ringist“  taas meelde võimalust saada tulude deklareerimisel annetustelt
tulumaks tagasi ning pakkusime ülekande lihtsustamiseks sõlmida püsikorraldusleping. 2014.a.oli  Toetusfondil 608
püsiannetajat.

Olgu siinjuures lisatud, et Maksuametile saadetud INF4 nimekirjas, mis sisaldas andmeid annetajate kohta
tulumaksusoodustuseks, oli 539 eraisikut  ja 69 firmat ning organisatsiooni.

Suurim eraisikute annetus oli 2014.a. perekond Mõisalt, ettevõtete osas on taas suuremalt panustanud  Eesti oma
ettevõtte Selver AS.

Hädavajalikuks on osutunud tasuline nõuandetelefon „Lastearst kuuleb”. 2014.aastal minutihinda -1€- ei muudetud (on
püsinud muutumatuna euro-aja algusest). Probleemiks teenistuse juures on valvaearstide kõrge vanus, arstide
koolitus.Töötasu ei tõusnud, kuid seda kompenseeris osaliselt preemia.

Eriti edukalt kulges 2014.a. Selveri toetuskampaania „Koos on kergem”, mille käigus toetati lastehaiglaid ja haiglate
lasteosakondi  iga sooritatud ostu pealt,  ja ka Kalevi shokolaadi, Sensodyne hamabapasta ning Vittel ja Tere toodete
ostult tehtud annetustega. Toetus Tallinna Lastehaiglale uue kaasaegse endoskoopilise aparatuuri  ostuks kogunes
Tallinnas asuvatest Selveri kauplustest, maakondades asuvatest Selveri kauplustest aga koguti toetust kohalike haiglate
lasteosakondadele. Toetuse üleandmisel lastehaiglas külastas lapsi traditsiooniliselt Selveri Tibu, kes tõi kingituseks
kaasa kommi. Vastavalt AS Selveri juhtkonna lubadustele jätkub projekt 2015.a.

2014.a.juulis ja augustis toimusid Toetusfondi eestvedamisel kaks 10 päevast laste terviselaagrit, mis aitas lastel  kaalu
langetada ja õpetas tervislikku toitumist. Coca Cola jõulukampaania ajal  kogus firma  raha programmi jaoks, mis
tegeleb lastega, kellele väheaktiivne elustiil ja ebapiisav liikumine on põhjustanud terviseprobleeme. Kokku osales
seekord suvises tasuta lastelaagris Kuivjõel  40 ülekaalulist riskigruppi kuuluvat last vanuses 10-17 aastat.  Lisaks
tervislikule toitumisele pakuti osalejatele erinevaid liikumis-ja sportimisvõimalusi. Laagri jooksul läbisid lapsed 7 pikemat
jalgrattamatka pikkusega 10-30 km kokku 160 km,  matkasid Juminda poolsaarel Hara rabas, Kõrvemaal Kõnnu
Suursoos, Purekari neemel. Külastasid skulptor Seaküla Simsoni kodu ja ateljeed, Artur Talviku suvekino. Ratsutasid
kahel korral Paunapõllu Ratsatalus. Lisaks matkadele toimus 2 linetantsu ning 2 rahvatantsu tundi, ujuti, mängiti
erinevaid pallimänge, orienteeruti. Esimeses laagris oli kokku kaalulangus 80 kg ja teises isegi 88 kg.

Lastelaagri tagasisidelehtedelt võis välja lugeda laste  rahulolu ja suurt soovi, et sellises vormis laager võiks korduda.
Lastele meeldis väga, et neile  tutvustati palju erinevaid liikumisega seotud tegevusi, sealhulgas ka selliseid, millega neil
varem polnud kokkupuudet olnud. Laste arvates tõstis see nende tuju ja andis julgustust ning innustust rohkem kehaliste
tegevustega tegelemiseks. Suuremad lapsed kinnitasid, et nad õppisid nägema tervisliku toitumise ja liikumise
vajalikkust; koos kehakaalu langemisega paranes nende enesehinnang ja enesetunne.

Tagasi kojuminek rikkus aga paljudel saavutatud tulemused. Sellepärast hakkasime uurima võimalusi n.ö.suvelaagri
jätkutegevuseks. Ja leidisime selleks võimaluse rahastuseks KÜSK-i Shveisti Vabaühenduste fondist, kirjutasime
projekti ja saime positiivse vastuse. Nii sai projektiga algust tehtud 1.aug.2014.

Projektis osaleb 30 kooliealist ülekaalulist  last ja nende vanemat - rühm moodustati Tallinnast ja Harjumaa   piirkondade
OV-st. Projekti lülitumine toimus suunamisel arsti poolt, suvelaagris osalenud lapse ja pere huvi korral. Eelnes  põhjalik
vestlus ja lapse ning vanema hindamine, selgitamaks nende valmisoleku staadiumi ja kindlust eluviisi muutuste suhtes.
Projekti võeti  ainult neid lapse-vanema paare, kus mõlemad näitasid üles  valmisolekut 12-kuuliseks tegutsemiseks.

Vestlus lapse ja perega annab infot lapse seisundi hindamiseks (eluviisi küsimused, valmisolekuks muutuste staadiumi 
selgitamine 0-10 punktilise skaala järgi; toitumishäirete ja vaimse  tervise selgitamine), sekkumis-vajaduste 
planeerimiseks. Elukvaliteeti hindasime küsimustikuga (ema ja laps eraldi küsimustikuga). Vastavalt lapse  hindamise 
tulemustele käivitus meeskonnatöö: koostati personaalne sekkumise  kava ja selgitati vajadus spetsialistide
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kaasamiseks.

Vastavalt lapse eelnevale liikumiskogemusele ja kehalisele võimekusele koostati liikumisravi plaan (võimlemine,
vesiravi, jõusaal, tegevused vabas õhus- kepikõnd jm.). Kehalist võimekust  hinnati 6-minuti kõnnitesti alusel. Lapsed
osalevad 2 korda nädalas projekti plaanijärgses tegevuses:  2 korda nädalas / 7 last grupis, liikumissessioonid toimuvad
haigla ruumides, mis on sisustatud füsioterapeutiliseks  tegevusteks. Sobiva ilma korral on liikumissessioon ka värskes
õhus.

Kõikidel lastel toimus toitumise hindamine  toidu tarbimise sagedusmeetodil algselt ja muutuste hindamiseks vähemalt
iga 3 kuu järgselt. Toitumise muutuse näitajaks on kord kvartalis hinnatava kehamassiindeksi vähenemine.
Toitumisharjumuste teadasaamine annab pikema aja jooksul täpsema ülevaate toitumismustrist ja soodustab
individuaalse toitumise nõustamise läbiviimist ning muutuste jälgimist. Kord kvartalis tehtava kaalukontrolliga leitakse
positiivne  tulemus -  kehamassi indeksi alanemine.

Eluviisi ja harjumuste muutmine ei ole kerge ülesanne, vaatamata ilmsest vajadusest oma lapse tervise nimel midagi
ette võtta. Meeskonnas töötavad spetsialistid saavad kasutada meetodit, kus  ettekirjutuste asemel püütakse esile tuua
isiklikke põhjusi, soove, vajadusi ja vastuolusid muutusteks. Võetakse arvesse vanemate arvamusi ja anda nõuandeid
koduseks tegutsemiseks.

Projekti tulemusel individuaalsete tervisenäitajate muutuste  hindamine võimaldab  objektiivsete näitajate alusel näidata
projekti  vahetuid tulemusi ja prognoosida lähituleviku olukorda. Pikaaegsete tulemuste säilitamiseks on võimalik lapsel
ja vanemal jätkata saavutatud positiivse eluviisiga iseseisvalt või leida võimalus siirduda organiseeritud
(spordi)ringidesse vm liikumisega seotud huviringidesse piirkonnas või TLH TF poolt algatatud jätkuteenuse
kasutamiseks.

Tõusvas joones on jätkunud koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga BDP Eesti OÜ-ga, kus toetus koguneb
Penteli firma toodete müügist. Vaatamata mõningasele müüginumbrite langemisele 2009a., tõusis tänavune toetus taas.
 Projekt jäkub 2015.a.

Jõulukaartide müügist laekunud toetus  on kogunenud Saargraafika OÜ, Karto Eesti OÜ, Vivesti OÜ  ja Tombak OÜ.
Lisaks TF poolt trükitud kaardid haiglas viibinud laste joonistustega ning ka urmelitega kaartidelt.

Koostöö Logotrade OÜ-ga jätkus edukalt - 2014.a. kinkis firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga tooteid,
mida oleme saanud kinkida oma toetajatele ja jõuluajal lastehaiglas viibivatele lastele. Firma juht Anti Saluneem aitab
juba mitmendat aastat Toetusfondil täiendada  Facebook’i lehekülge.

2014.aastal lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetajate hulka mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute ja huvitavate
projektidega.

Esimest korda korraldasime heategevuslaada  lastehaiglas, kaasates kõiki töötajaid müüma ja ostma. Kuigi
omavalmistatud hoidiseid ja käsitööd oleks võinud veelgi rohkem olla, saime kokku 130 ühikut, millest enamus ka ära
osteti.  Kogunenud tulu läks vastrenoveeritud anestesioloogia-intensiivraviosakonna hingamisaparaatide eest
tasumiseks.

Viimsi kooliõpilaste poolt korraldatud heategevuslik perepäev ja ball toimus 10 mail Viimsi koolihoovis ja õhtul kooliaulas.
TF meeskond oli perepäeval väljas koos reanimobiiliga, appi tulid dr. Einberg (vajadusel arsti konsultatsioon) ja
intensiivraviosakonna vanemõde Birgit Kiilaspää, kes õpetas huvilistele elustamist.

2014.a.augustis toimus kampaania “Uuele ringile!”, mille raames aitasid Itella SmartPOST ja Aarete Laegas koguda
Tallinna Lastehaiglas ravil viibivatele lastele kasutatud, kuid korralikke mänguasju. Kampaania patrooniks oli Lenna
Kuurmaa. Kokku saadeti ettevõtmise käigus lastele enam kui 500 pakiga mitu tuhat mänguasja. Kõige enam saadeti aga
erinevaid lauamänge, puslesid, nukke, mudelautosid ja mänguklotse. Mänguasju jagus igas vanuses lastele –  imikutele
näiteks kõristeid ja turvahälle, vanematele lastele video- ja lauamänge. Laste suurteks lemmikuteks olid puidust
mänguklotsid, nukud ja nukuvankrid, aga ka näiteks väike süntesaator koos mikrofoniga. Raha eest, mis koguti
SmartPOSTi automaatidega saadetud pakkidelt, soetati mängumaja, et aidata veelgi kaasa lastesõbraliku haigla
kujundamisele.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on heategevuslike toetusprojektidega esindatud kahes uues annetuskekkonnas:  -  Ma
armastan aidata – on Swedbanki annetuskeskkonnast välja kasvanud laiaulatuslik annetuskekskkond, milles osalevad
kõik Eestis tegutsevad suuremad pangad.
(https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/tallinna-lastehaigla-toetusfond-toeta-ulekaaluliste-laste-terviseprogrammi)

DonoBot- on Shveitsis tegutsev rahvusvaheline heategevuskeskkond. Läbirääkimistega alustasime kevadel, kuid

keskkond alustas tööd vahetult enne jõule.

(https://www.donobot.com/ArmeoSpring-Pediatric---Functional-Arm-and-Hand-Therapy-for-the-patients-of-Tallinn-Children's-Hospital-34)

https://www.armastanaidata.ee/annetan/tervis-ja-toimetulek/tallinna-lastehaigla-toetusfond-toeta-ulekaaluliste-laste-terviseprogrammi
https://www.donobot.com/ArmeoSpring-Pediatric---Functional-Arm-and-Hand-Therapy-for-the-patients-of-Tallinn-Children's-Hospital-34
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Event Catering’i heategevuslik aktsioon kestis maist oktoobrini. Annetuseks kogunes 1000 eurot. Aktsiooni lõpus

toimus lastehaiglas ka võitja loosimine.

Maria Solei pabernukumaailma "Hoolime koos" kampaania tulemusena koguti Tallinna Lastehaigla Toetusfondile

600 eurot, mis läks Tallinna Lastehaigla anestesioloogia ja intensiivravi osakonnas viibivate laste ravi toetuseks.

28.nov.2014 toimunud Tallinna Lastehaigla 35 sünnipäeval esines TF juhataja sõnavõtu ja spetsiaalselt selleks

ürituseks valminud 6,5 minutilise videoklipiga TF tegemistest.

Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud paljude esemetega- Neste Eesti toetab jätkuvalt haigla

reanimobiiliteenistust  diislikütusega; TEA Kirjastus kinkis meie patsientidele meeleolukad raamatud,  jõulu ajal

külastasid lapsi paljud heategijad.

Toetajate abiga oleme aastaid korraldanud tänuõhtut Tallinna Raekojas – tasuta ruumid on võimaldanud Tallinna

LV, peolaua on katnud Catering Service OÜ, AS LTT ja CocaCola HBC Eesti AS, lilled kinkinud Orhideepesa OÜ

ja muusika eest hoolitsesid seekord Jaagup Kreem ja Taavi Langi.

Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on suureks abiks olnud kõigi TF ürituste organiseerimisel.

 

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on üks esimesi heategevust laialt propageerinud fonde Eesti ühiskonnas. Fondi

töö tulemusena on Lastehaigla saanud 20 aasta jooksul üle 3 miljoni euro ulatuses annetusi. Lastehaigla

toetusfond on hoolitsenud mitte ainult väikeste patsientide tervise eest, vaid olnud üheks eestvedajaks meie

inimeste arusaamade ja hoiakute kujundamisel hoolivusest.

Alates 2007.a. on TF patroon pr. Evelin Ilves. Ka 2014.a. on Evelin Ilves aktiivselt osalenud fondi üritustel –

toetajate külaskäikudel lastehaiglas, sponsorite tänuõhtul Tallinna Raekojas.

2014.a põhiprojektiks oli annetuste kogumine uute kaasaegsete hingamisaparaatide ostuks (– see on aparaat, mis

võimaldab täpselt ja kvaliteetselt teostada juhitavat hingamist ka kõige väiksematel enneaegsetel vastsündinutel,

pakkudes väga palju erinevaid võimalusi toetada lapse hingamist. Üks olulisemaid funktsioone sellel aparaadil on

NAVA – ventilatsioon, mis tähendab seda, et aparaat registreerib lapse tahte hingata, mis tuleb tema ajust ja

seejärel kohe toetab lapse hingamist. Ehk siis mitte lihtsalt ei puhu õhku sisse, vaid teeb seda siis, kui laps tahab

ja vajab. Säästes ja kaitstes sellega sügavalt enneaegsete vastsündinute hapraid ja ebaküpseid kopse.) ja  EEG

labori loomiseks, kuid samas on meie kodulehel „Soovide nimekirja“ all ning tegevusaruande alguses toodud ära

ka kõik teised vajadused.

Toetusfondi põhiväärtusteks on:

• Ausus ja laitmatu maine

• Aruandlus ja vastutustunne

• Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö

• Põhjalikkus ja tasakaalukus

Tänan kõiki toetajaid ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liikmeid nii materiaalse kui moraalse abi eest TF
ettevõtmistes ja loodan, et 2015.a.  jätkub koostöö uute projektide arendamisel ning heategevuslike ürituste
organiseerimisel ja nendes osalemisel sama aktiivselt.
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Peetud on  5 protokollilist koosolekut.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogusse kuuluvad:

Esimees:  Janek Mäggi

Liikmed: Merike Martinson, Adik Levin, Silva Tomingas, Tiit Kõuhkna, Jaagup Kreem, Raivo Laus, Erki Peegel, Pille
Lukin- Kangur.

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu jätkab 9 liikmelisena.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 696 929 910 047 2

Finantsinvesteeringud 280 368 276 224 3

Nõuded ja ettemaksed 12 746 12 562 4

Kokku käibevara 990 043 1 198 833  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 464 698 366 746 5

Kokku põhivara 464 698 366 746  

Kokku varad 1 454 741 1 565 579  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 1 487 132 543 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 7 869 0 7

Kokku lühiajalised kohustused 9 356 132 543  

Kokku kohustused 9 356 132 543  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 433 036 966 840  

Aruandeaasta tulem 12 349 466 196  

Kokku netovara 1 445 385 1 433 036  

Kokku kohustused ja netovara 1 454 741 1 565 579  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 258 128 677 225 8

Kokku tulud 258 128 677 225  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -90 199 -76 318 9

Mitmesugused tegevuskulud -8 970 -31 122 10

Tööjõukulud -52 392 -47 366 11

Põhivara kulum ja väärtuse langus -101 997 -54 309 5

Kokku kulud -253 558 -209 115  

Põhitegevuse tulem 4 570 468 110  

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 4 144 -3 422 12

Muud finantstulud ja -kulud 3 635 1 508 13

Aruandeaasta tulem 12 349 466 196  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Laekunud annetused ja toetused 244 559 699 498  

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -90 589 -75 767  

Väljamaksed töötajatele -52 392 -48 153 11

Laekunud intressid 3 635 1 508 13

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
17 216 0 7

Muud rahavood põhitegevusest -8 677 -29 713  

Kokku rahavood põhitegevusest 113 752 547 373  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -326 870 -123 353 5

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel 0 -100 000  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -326 870 -223 353  

Kokku rahavood -213 118 324 020  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 910 047 586 027 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -213 118 324 020  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 696 929 910 047 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 966 840 966 840

Aruandeaasta tulem 466 196 466 196

31.12.2013 1 433 036 1 433 036

Aruandeaasta tulem 12 349 12 349

31.12.2014 1 445 385 1 445 385
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond  on koostanud 2014.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le  17 Eesti

hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega

ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

2014.a.aruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele

Alates 01.01.2013 on arvesse võetud kohustuslikuks muutunud muudatusi Eesti Heas Raamatupidamistavas (RTJ-des)

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses ning kajastavad kassas, arveldusarvetel ning deposiidikontodel olevat raha.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid

Lühiajalised investeeringud aktsiatesse, fondidesse ja jm väärtpaberitesse on bilansis kajastatud  õiglase väärtuse meetodil. Tallinna

LH Toetusfondi kõik aktsiad, fondide osakud jm väärtpaberid on noteeritud avalikel börsidel ja  Tallinna Börsil, seetõttu on need bilansis

hinnatud avalike börside ja Tallinna Börsi bilansipäeva  noteeringu alusel, ümberhinnatult aruandeperioodi viimase pangapäeva

EKP valuutakursiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne

nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõudeid hinnatakse individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on

vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest

on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Põhivara arvelevõtmise alampiir    1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Muu materiaalne

põhivara,inventar
4-5

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud  RTJ 14 lisas  toodud  skeemist. Annetused ja toetused on kajastatud tuluna vastavalt RTJ12 nõuetele.
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Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud  RTJ 14 lisas  toodud  skeemist. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude

vastavuse printsiibist lähtudes.

Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastati kuni 31.12.2012 lähtudes RTJ12 nõuetest brutomeetodil. Tegevuskulude sihtfinantseerimise

kajastamisel on järgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt on kajastatatud tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega

seonduvate kuludega.

Alates 01.01.2013 hakati vahendeid sihtfinantseerimises kajastama soetusmaksumuse meetodil.

Rahavoogude aruandes on põhitegevuse, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood kajastatud otsesel meetodil.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole tegevusotsustele. Seotud

osapoolteks on

- tegev- ja kõrgem juhtkond, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte tegevusotsustele;

- või eelpool kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja

lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole, seotud isiku poolt tehtud annetus on kajastatud aruande Lisas15. 

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Sularaha kassas 736 1 463

Swedbank 234 837 235 174

SEB Pank 59 842 21 398

Nordea Pank 1 636 3 153

Danske Bank 4 873 3 859

LHV Pank 5 0

Tähtajalised hoiused 395 000 645 000

Kokku raha 696 929 910 047
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Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku Lisa

nr
Fondiosakud Muud

31.12.2012 178 888 758 179 646  

Soetamine 100 000 100 000  

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

-3 422 -3 422 12

Muud 758 -758 0  

31.12.2013 276 224 0 276 224  

Kasum (kahjum)

müügist ja

ümberhindlusest

4 144 4 144 12

31.12.2014 280 368 280 368  

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 4 124 4 124

Ostjatelt laekumata

arved
4 124 4 124

Muud nõuded 8 622 8 622

Kokku nõuded ja

ettemaksed
12 746 12 746

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 3 956 3 956

Ostjatelt laekumata

arved
3 956 3 956

Muud nõuded 8 606 8 606

Kokku nõuded ja

ettemaksed
12 562 12 562
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Lisa 5 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2012  

Soetusmaksumus 211 886 211 886 211 886

Akumuleeritud kulum -45 096 -45 096 -45 096

Jääkmaksumus 166 790 166 790 166 790

  

Ostud ja parendused 254 265 254 265 254 265

Amortisatsioonikulu -54 309 -54 309 -54 309

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 466 151 466 151 466 151

Akumuleeritud kulum -99 405 -99 405 -99 405

Jääkmaksumus 366 746 366 746 366 746

  

Ostud ja parendused 199 949 199 949 199 949

Amortisatsioonikulu -101 997 -101 997 -101 997

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 666 100 666 100 666 100

Akumuleeritud kulum -201 402 -201 402 -201 402

Jääkmaksumus 464 698 464 698 464 698

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 477 1 477

Muud võlad 10 10

Kokku võlad ja ettemaksed 1 487 1 487

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 132 533 132 533

Muud võlad 10 10

Kokku võlad ja ettemaksed 132 543 132 543
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Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 Saadud Tulu 31.12.2013 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

T.Kõuhkna preemia 5 000 -5 000 0 14

Coca-Cola HBC Eesti AS 20 150 -20 150 0  

Selver AS 29 428 -29 428 0  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
54 578 -54 578 0  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
54 578 -54 578 0 8

 

 Saadud Tulu 31.12.2014 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

T.Kõuhkna preemia 6 500 -6 500 0 14

Coca-Cola HBC Eesti AS 23 500 -23 500 0  

Selver AS 32 370 -32 370 0  

KÜSK projekt 17 216 -9 347 7 869  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
79 586 -71 717 7 869  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
79 586 -71 717 7 869 8

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 186 411 622 647  

Sihtotstarbelised annetused 71 717 54 578 7

Kokku annetused ja toetused 258 128 677 225  

KÜSK sihtfinantseerimine 9 347 0
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Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013

Tallinna Lastehaiglale med.aparatuur, ravimid jne. 63 767 65 597

Tallinna Lastehaiglale jagatud toetused ja annetused,

T.Kõuhkna preemia
8 228 6 329

Lastelaagri palgakulud 8 857 4 392

KÜSK sihtfinantseerimine 9 347 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
90 199 76 318

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013

Ürituste ja reklaamiga seotud kulud 3 263 9 871

Fondi ülalpidamiskulud 3 294 16 419

Muud tegevuskulud 2 413 4 832

Kokku mitmesugused tegevuskulud 8 970 31 122

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 39 099 35 348

Sotsiaalmaksud 12 902 11 665

Töötuskindlustusmaksukulu 391 353

Kokku tööjõukulud 52 392 47 366

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 12 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest 4 144 -3 422  

Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 4 144 -3 422 3
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Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud
(eurodes)

 2014 2013

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 30 -10

Saadud intressid 3 605 1 518

Kokku muud finantstulud ja -kulud 3 635 1 508

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Füüsilisest isikust liikmete arv 9 9

Juhatuse ja nõukogu liikmetele liikmetasusid ei makstud.

2013.a. on saadud seotud osapoolelt annetusena 5000 eurot parimate haiglatöötajate premeerimiseks.

Samal eesmärgil on 2014.a. saadud seotud osapoolelt annetusena 6500 eurot.

Vt. Lisa 7


