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Tegevusaruanne 2021 

Heateo Sihtasutuse eesmärk on toetada suure mõjuga algatusi, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti 
ühiskonnas. Oma 19. tegutsemisaasta jooksul oleme käivitanud üle kümne algatuse ja andnud hoogu 
mitmekümne algatuse kasvule. Toetame algatusi nii rahaliselt kui ka teadmistega. Juhime kahte 
strateegilise filantroopia fondi kuhu panustavad Eestist hoolivad ettevõtted ja eraisikud. Algatuste 
toetamisse kaasame erinevaid eksperte, kes panustavad oma teadmiste ja kogemustega pro bono ehk 
vabatahtlikult. Nende hulgas on edukaid ettevõtjaid, finantsnõustajaid, personali-, kommunikatsiooni-, IT- 
ning õigusala asjatundjaid. 

Allpool on loetletud Heateo SA tegevussuundade tulemused 2021. aastal ning kirjeldatud Heateo SA 
töötajate, partnerite ja vabatahtlike panus. 

Heateo peamised tegevussuunad aastal 2021 olid järgmised: 
  I.   Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga koostöös NULA inkubaatori kuuenda hooaja läbiviimine; 
   II.   Heateo Mõjufondi neljas aasta; 
  III.   Heateo Haridusfondi kolmas aasta; 
 IV.   „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna haldamine ja teavitusüritused; 
 V. Heateo kogukond. 

 Järgnevas kirjeldame viite peamist tegevussuunda pikemalt. 

  

  

  

  

 

  

  



 

I NULA inkubaator 

2021. aastal viisime läbi NULA inkubaatori kuuenda hooaja koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga 
(KÜSK). Inkubaatorisse sobivate ühiskondlike algatuste leidmiseks korraldasime konkursi, mille osaks oli 
laiaulatuslik teavituskampaania ja ideekorje. Kampaania kestis terve märtsikuu ning selle osaks olid mitmed 
esinemised meediakanalites, artikliseeria koostöös Eesti Päevalehega, plakatid avalikus ruumis ja 
sotsiaalmeedias ja inspiratsioonivideod. 

NULA artikliseeria koostöös Eesti Päevalehega 
 
Traditsiooniliselt algas NULA ideekorje kampaania temaatilise artiklisarjaga Eesti Päevalehes. Perioodil 2.–
30. märtsini ilmus 11 arvamusartiklit (paberlehes ja arvamusveebis). Artiklisari kandis pealkirja “Mis on pildil 
valesti?” ning lood sisaldasid lisaks mõne (ühiskondlikult) olulise teema tõstatamisele ka võimalikke 
lahendusi. Sarja aitasid Eesti Päevalehe poolt vedada arvamustoimetuse juhataja Alo Raun ja 
arvamustoimetaja Krister Paris. 
  
Artiklisarja lood: 

● 02.03 Mari-Liis Lill “Kas sul on täna “vaimsest” vabastus?” 
● 04.03 Anneli Ohvril “Eestlane loodusest ei hooli. Kuid põhjast ongi kergem tõusta.” 
● 07.03 Heidi Reinson “Kingi naistepäevaks kimbuke aktsiaid või pensionifondi osakuid! Romantiline 

ja kasulik!” 
● 15.03 Joonas Plaan “Tahad loodusesse, aga autot pole? Siis jääb minemata.” 
● 16.03 Tuul Sepp “Kes kutsuks putukad hotelli? Rendiks linnalamba? 
● 22.03 Henri Kaljumäe “Miks peab inimene ise arsti kutsuma? Las aparaat helistab, kui vaja.” 
● 23.03 Merike Sisask “Kumb on tähtsam: sinu või teiste vajadused? Löö selg sirgeks! 
● 28.03 Margo Orupõld “Ütleme õigesti. Mitte naine “ei saanud” peksa, vaid mees peksis.” 
● 28.03 Jana Budkovskaja “Eestis loeb see, kes on su vend või klassikaaslane.” 
● 29.03 Armin Kõomägi “Igasse väikelinna kultuurimajakas, et inimesed ei koliks sealt kuhugi “kus 

pidevalt midagi toimub”.” 
● 30.03 Liis Tamman “Võtame tassi kohvi ja räägime surmast.” 

 

Meediakajastused 

● 2.03.2021 hommikuintervjuu Kuku raadio saates Ärataja (Kuku raadio) 
● 2.03.2021 NULA inkubaator kutsub pakkuma lahendusi ühiskondlikele probleemidele (BNS 

siseuudised) 
● 3.03.2021 KÜSKi tegevjuht Anneli Roosalu ja NULA projektijuht Agnes Miidla Avatud Eesti Fondi 

minutites (Kuku raadio) 
● 4.03.2021 NULA projektijuht Agnes Miidla Vikerhommikus (Vikerraadio) 
● 9.03.2021 Uuring: paljud ei saa aru sotsiaalse ettevõtluse olemusest (BNS siseuudised) 
● 11.03.2021 NULA ищет новые идеи!/NULA otsib uusi ideid (Raadio 4) 
● 17.03.2021 NULA projektijuht Agnes Miidla Äripäeva hommikusaates (Äripäeva raadio) 
● 17.03.2021 Kiirendi annab valu viivale ideele 25 000 eurot (aripaev.ee) 
● 17.03.2021 NULA inkubaator ootab probleemilahendajaid (sama: ohtuleht.ee, liigume.ee, 

ajakirisport.ee) 
● 27.03.2021 Isa murest lapse pärast kasvas välja tuhandeid vanemaid aitav ettevõtmine: keegi ju 

ei taha, et tema last kehva kõneoskuse pärast narritakse (Pere ja Kodu podcast, veebiartikkel) 

 



 

Reklaamikampaania 

Kogu kampaaniavisuaal lähtus kolmest põhiteemast – perevägivald, vähene liikumine ja laste vaesus. 

2021. aasta kampaania sloganiks sai „Mis on pildil valesti?“, et ärgitada vaatajaid pöörama tähelepanu 

visuaalile ja sellest ajendatuna oma probleeme/lahendusi välja pakkuma. Kampaania põhisõnumid töötas 

välja Heateo SA tiim, visuaalid lõi disaniagentuur Polaar (Kadri-Maria Mitt). Sotsiaalmeediareklaamide ja 

välimeedia digiekraanide jaoks pani pildid liikuma Mellow. 

Sotsiaalmeedia-kampaania jagunes sarnaselt eelmisele aastale kaheks etapiks. Esimese etapi (2.–21. 

märts) eesmärk oli suurendada NULA märgatavust ja kutsuda uusi jälgijaid NULA Facebooki-lehele, et 

inspiratsioonivideod võimalikult palju vaatajaid saaksid. Teise etapi (22.märts–2. aprill) eesmärk oli suunata 

Facebookis või Instagramis NULA sisu juba näinud kasutajaid NULA veebilehele, spetsiifilisemalt idee 

esitamise lehele.  

2021. aastal oli printreklaamil oluliselt väiksem osakaal kui varasemalt. Ühelt poolt tulenes otsus sellest, et 

koroonapiirangute tõttu liikusid inimesed vähem meie jaoks olulistes sõlmpunktides ning teisalt püüdsime 

saavutada kokkuleppeid liikuvate reklaamide esitamiseks digiekraanidel, vältides nii paberikulu.  

(Digi)plakatite silmatorkavaim element oli pöördumine “Mis on pildil valesti?” ning visuaal, mis oli 

linnaruumiplakatite jaoks sobiliku minimaalse liikumisega, aga siiski piisavalt muutuv, et vaatajate 

tähelepanu endale tõmmata. Digiplakatid olid väljas Tallinnas Solarise keskuses (aatriumi suur ekraan 

keset keskust), Telia maja fassaadil (peasissepääsu kohal suunaga kesklinna poole ja 6.-7. korruse vahel 

suunaga Rocca al Mare poole), samuti Tallinna, Tartu ja Rakvere bussijaamades ning Linnaekraanide 

pindadel eri paigus Eesti suuremates linnades (nt Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi). 

Inspiratsioonivideod 

Arvestades koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piiranguid ning seda, et need pidevalt muutusid, ei 

planeerinud me 2021. aastaks kontaktüritusi. Asendasime need inspiratsioonivideotega. Videote eesmärk 

oli 1) saada inkubaatorisse rohkem häid ideid, lahendusi ja tugevaid meeskondi, sealhulgas väljaspoolt 

tavapärast MTÜde ringi. 2) Pakkuda inimestele inspiratsiooni ja ideede läbimõtlemiseks, et tõsta esitatavate 

ideede kvaliteeti. 3) Anda funktsionaalset infot inkubaatorist - lühidalt ja täpselt. 

NULA Live#1 keskendus inkubaatori sisule ning varemosalenute kogemuse jagamisele. Videos esinesid 

KÜSKi juhataja Anneli Roosalu, eelmise aasta vilistlased Liis Siiroja (e-lapsehoidja) ja Jaanus Jegorov 

(Logopuu) ning CV_Online’i turundusjuht Maris Viires. Live#1 video postitus jõudis 3203 kasutajani.  

NULA Live#2 oli sisult rohkem inspiratsioonivestlus. Seal osalesid noored (sotsiaalsed) ettevõtjad Anna-

Liisa Palatu (Woola; on osalenud varasemalt ka NULAs) ja Robin Saluoks (eAgronom). Mõlemat vestlust 

juhtis NULA projektijuht Agnes Miidla. Live#2 jõudis 4541 kasutajani. Lisaks Facebookile oli võimalik 

mõlemat videot jälgida ka Delfi TV vahendusel. 

NULA Live#3 oli NULA Live1# venekeelsete subtiitritega, et inkubaatori põhiinfo oleks kättesaadav ja 

venekeelsele vaatajale. Subtiitritega video postitus jõudis 2627 kasutajani. 

 

 



 

Inkubaatori I osa 

Kampaania tulemusena esitati inkubaatorisse 89 ideed, mis pakkusid lahendusi teravatele ühiskondlikele 
probleemidele. Ideede hulgast valiti välja TOP 15, kes esitlesid oma ideed ekspertide kogule ning mille 
tulemusena valiti inkubaatori esimesse osasse 11 ideed: 

● EatB4 - Platvorm, mis kogub kokku info toidukaupluste poolt loovutatava toidu kohta ja võimaldab 
seda kasutada Toidupanga logistika efektiivsemaks korraldamiseks. 

● Infinder - Veebiplatvorm, mis toob kokku praktikakohta otsivad õpilased ja praktikakohti pakkuvad 
ettevõtted, arvestades kattuvaid vajadusi ja oskusi. 

● Klubi Tervisefänn - Lastele ja lapsevanematele suunatud koolitusprogramm, mis ühendab 
tasakaalustatud toitumist, füüsilist aktiivsust ja vaimset heaolu. Koolitus võimaldab muuta pere 
harjumusi nii, et liikumisest saaks meeldiv elustiili osa ja tasakaalustatud toitumine tähendaks 
maitsvaid alternatiive. 

● Koostööõpe - koos psühholoogidega loodud aineprogramm koostööoskuste õpetamiseks 
koolides, et parandada noorte teadmisi ja oskusi koostöösuhete loomisest ja hoidmisest. 

● NOSI - Lastele mõeldud mobiilirakendus, mis sisaldab interaktiivset kokaraamatut tervislike toitude 
valmistamiseks ja platvormi, kus vanemad saavad oma laste tehtud toiduvalmistamise fotosid 
meeldivaks märkida. Rakenduse eesmärk on aidata kujundada lastes tervislikke toitumisharjumusi. 

● PEVICO - Sotsiaalset isoleeritust ennetav terviklahendus, mis on suunatud inimestele, kes ei oska 
või pole tervise tõttu võimelised kasutama sidevahendeid oma lähedastega kontakti hoidmiseks. 
Lahendus on abiks ka haiglatele/hoolekandeasutustele. 

● WalkWise - Spetsialistide poolt juhendatud käimisgruppide süsteem koos seda toetava 
tehnoloogilise platvormiga. Eesmärk on luua pikaajaline ja kasutajasõbralik programm tervislike 
käitumusharjumuste juurutamiseks, et vähendada ülekaalust põhjustatud terviseprobleeme ja 
haigusi. 

● Düsleksia kapist välja - Algatus, mis soovib teadvustada düsleksia olemasolu ühiskonnas ja 
töötada selle nimel, et iga lugemisraskusega ja düsleksiaga last märgataks varakult ning ta saaks 
vajaliku ning tulemusliku abi. 

● Liigun rattaga - Kodanikualgatus Liigun rattaga soovib hakata pakkuma rattaauditi teenust, et 
aidata ettevõtetel, asutustel, korteriühistutel selgitada välja, kui rattasõbralikud need on ning 
pakkuda lahendusi olukorra parandamiseks. 

● Pai programm - Õpetajate professionaalset arengut toetav programm, mis valmistab ette, 
paigutab koolidesse ja toetab ka edaspidi õpetajate arengupartnereid ehk coache. Eesmärk on 
tagada motiveeritud ja pädevatele õpetajatele püsivat tööd koolis ja ennetada nende läbipõlemist 
ning lahkumist haridusvaldkonnast. 

● Ökosaadikud - Ökosaadikute programm koolitab välja esimese põlvkonna ökosaadikuid, loob 
toetava keskkonna noore arenguks ja platvormi osapoolte kokku viimiseks. Ökosaadikud pakuvad 
koolidele ägedaid külalistunde, et aidata õpetajatel viia õpilasteni mitmekülgsemat ja terviklikumat 
keskkonna-alast haridust. 

Tulenevalt  koroonaviiruse COVID19 olukorrast Eestis toimusid koolituspäevad üle veebi.  

 

Lean lähenemise koolituse esimese osa raames said algatused ülevaate lean metoodika põhimõtetest; 

uurisid probleemi ning püstitasid selle kohta hüpoteesid; defineerisid sihtrühma ja valideerisid enda 

sõnastatud probleemi sihtrühmaga. Teise osas loodi lahenduse esimene versioon ning testiti seda 

sihtrühma kaasates. Koolitust viis läbi Calum Cameron (Accelerate Estonia). 

  



 

Lahenduse disaini koolituse esimeses osas analüüsiti sarnaseid teenuseid ja teises osas mõeldi läbi 

lahenduse etapid ja disain ning kirjeldati lahendust erinevate teenusedisaini mudelite abil. Jätkati lahenduse 

testimist sihtrühmaga. Koolituse viis läbi kogenud teenusedisainer Brett Astrid Võmma.  

 

Inkubaatori I osa alguses viidi kõik meeskonnad kokku mentoriga. Algatusega pikemat aega töötava 

mentori roll oli nõustada lahenduse testimist sihtrühma(de)ga, võimalike rahastajatega ning lahenduse 

edasiarendamist inkubaatori vältel. Mentorid olid peamiselt tehnoloogiaettevõtetest ja tugeva 

tootearenduse taustaga.  

Inkubaatori II osa 

Inkubaatori teise osas toimus kolm koolituspäeva, mentorlus ja Fontese poolt tiimiprofiilide koostamine ning 

meeskonnajuhtide kovisioon. Teemadena olid fookuses lahenduse mõju hindamine, 

kommunikatsiooniplaani koostamine ning rahastamise ja tuluteenimise teemad. Pärast koolitusi toimusid 

järelkohtumised nii mõjuhindamise eksperdi Jaan Apsi kui kommunikatsioonieksperdi Kärt Kaasikuga 

(Playtech). Meeskonnad jätkasid koostööd oma mentoriga. Nende jaoks, kes vajasid lisaks muid spetsiifilisi 

teadmisi (näiteks juriidilisi, turundusalaseid) kaasati ka valdkonnapõhiseid mentoreid. 

Meeskonnad said meeskonnatöö tõhustamise tuge Fontes PMP poolt. Fontes PMP konsultandi poolt läbi 

viidud tiimianalüüs sisaldas meeskonna tugevuste ja nõrkuste analüüsi ning soovitusi meeskonna ja tiimitöö 

arendamiseks. Kohtumise tulemusena sõnastas iga meeskond oma tugevused ja arengukohad ning 

esimesed konkreetsed sammud meeskonna tõhustamiseks. 

Starditoetus 

Inkubaator lõppes algatuste jaoks oktoobri lõpus. Inkubaatori lõpetanud algatused koostasid tegevuskava 
järgmiseks pooleteiseks aastaks ning olid valmis taotlema Kodanikuühiskonna Sihtkapitali väljapandud 
starditoetust summas 25 000 €. Kokku jagati välja kaks starditoetust, 25 000 € ühe algatuse kohta, ning 
toetuse said inkubaatori läbinud algatustest EatB4 ja PEVICO. 

Heateo roll 

Heateo SA roll inkubaatori läbiviimisel oli nii korralduslik kui sisuline. Heategu vastutas projekti juhtimise 
eest läbi aasta, alates konkursi toimumisest kuni koolituspäevade sisustamise ja mentorite kaasamiseni. 
Programmi läbinud ideed jõudsid paberilt reaalsusesse. 

  

  



 

II Heateo Mõjufond  

2021. aasta oli Heateo Mõjufondi neljas tegutsemisaasta. Mõjufond käivitati 2018.a ning 2021.a. oli 
Mõjufondi kolmeaastase perioodi lisaaasta. Ühtlasi kuulutasime sügisel välja Mõjufondi uue kolmeaastase 
toetusperioodi, mahus 600 000€, kuhu jätkasid panustamist paljud toetajad ja kuhu kaasasime ka uusi 
toetajaid (nii eraisikud, kui ka äriühingud).  

2021.a. jätkus aktiivne suhtlus kõigi Mõjufondist toetust saanud algatustega. See kehtis nii nende 
algatustega, kelle rahaline toetusperiood oli lõppenud (Kiusamisvaba Kool SA, MTÜ SPIN, MTÜ ASÕP) 
kui ka nende puhul, kelle viimased maksed toimusid veel 2021. aastal (Peaasjad MTÜ, Lapse Heaolu 
Arengukeskus SA, Käpp ja Käsi MTÜ). Osaleme jätkuvalt algatuste nõukogudes või juhtgrupis, meie 
poole pöördutakse nõu saamiseks strateegilistes küsimustes, pro bono partnerite kaasamisel, toetajatega 
kontaktide loomiseks, värbamiste ja juhtide toetamisega seoses. Ehk ka rahalise toe lõppedes säilib 
vajadus know-how järele. Sügisel tegime Mõjufondi esimese investeeringu otsuses Ringo Eco OÜ-sse 
ning enne aasta lõppu jõudis Mõjufondi Hindamiskogu teha otsused MTÜ Peaasjad toetamise jätkamiseks 
ka järgmisel perioodil ning äsja NULA inkubaatori läbinud uue algatuse Kõnnime Koos MTÜ toetamiseks 
2022. aastal. Alljärgnevalt on lühike ülevaade algatustest, keda toetasime rahaliselt 2021.a.  

Peaasjad liitus Heateo Mõjufondi portfelliga 2020.a. alguses, mil käivitati noortekeskus 16-26. a. vanuses 
noorte vaimse tervise toetamiseks, pakkudes kohest probleemi määratlemist ning psühholoogilist abi 
ärevuse, depressiooni ja suitsiidiohu vähendamiseks. Ennetuskeskusest leiavad noored abi vaimse tervise 
probleemide korral. Luuakse võrgustik, kus aidatakse noorel leida kohest abi ka õppetegevuse, töö ja 
füüsilise tervise küsimustes. Noortekeskuses käis 2021.a. individuaalnõustamistel ligi 400 noort (2020: 191 
noort) ning käivitus seitse nõustamisgruppi nagu aasta varemgi. 2021.a. toimus esimene venekeelne 
grupitreening vene emakeelega noortele. Esmased mõõtmistulemused näitavad, et  keskusest saadud abi 
tulemusel vähenevad nii depressiooni, ärevuse kui ka uneprobleemide tunnused. Heateo Mõjufondi toetus 
on noortekeskuse mudeli käivitamise, testimise ja edasiarendamise toetuseks ning mõjuhindamise 
automatiseerimiseks ja täiendamiseks.  

Lapse Heaolu Arengukeskus liitus Heateo Mõjufondi portfelliga 2020. aprillis. Algatuse eesmärk on laste 
(0-7.a) ja perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine. Seda tehakse süsteemse 
ennetustegevuse käivitamisega kohalikul tasandil, muuhulgas läbi ennetavate teenuste arendamise ja 
pakkumise. Oma lahenduse testimiseks loodi ennetuskeskused ehk Perepesad. Kolm esimest Perepesa 
avati 2019.a. sügisel 2-aastase pilootprojekti raames koostöös kohalike KOV-dega Viljandi linnas, Türil ja 
Põltsamaal. Kahe aasta Perepesade külastuste arv kolmes perekeskuses oli ligi 8500 inimest 
(täiskasvanud ja lapsed). Heateo Mõjufond toetab Lapse Heaolu Arengukeskuse tegevust Perepesade 2-
aastase pilootprojeti raames, sh kommunikatsiooni ja strateegilist nõustamist. Pro bono 

kommunikatsioonitegevuste tuge pakkus endine Heateo töötaja Kärt Kaasik.  

Käpp ja Käsi programm sai alguse viis aastat tagasi NULA inkubaatoris ning on tänaseks teinud läbi 
põhjaliku arengu, mille jooksul on muutunud nii esialgne sihtrühm, kui ka algatuse meeskond, kuid algatuse 
eesmärk on püsinud sama - aidata elus edasi nii endiseid kinnipeetavaid kui ka varjupaigakoeri. 2021.a. 
kaasati Aktiivsete Kodanike Fondist 42,7K € vanglast vabanenute taasühiskonnastamiseks. Projekti 
tulemusel arendatakse programm nii, et seda oleks tulevikus võimalik kasutada osana tugiisikute tööst oma 
klientidega. Ka Mõjufondi toetus 2021.a. oli uue suuna testimiseks ning teaduskirjanduse ülevaate 
koostamiseks sarnastest programmidest, mõjust ja jätkusuutlikkusest, et paremini kommunikeerida Käpp 
ja Käsi programmi vajalikkust. 



 

Ringo Eco on esimene ettevõtmine, mis sai Mõjufondi uuest fondimahust positiivse toetusotsuse. See on 
ühtlasi Heateo Mõjufondi esimene mõjuinvesteering. Tegemist on keskkonnajalajälge vähendava 
ettevõtmisega, luues esimesena üle-eestilise toidupakendite tagastussüsteemi, mis jõuab järk-järgult 
jaekettidesse, tanklatesse, restoranidesse, kontoritesse ja kodudesse. Teenuse eesmärk on muuta 
toidupakendite korduvkasutamine lihtsaks ja mugavaks ning viia see massidesse. Heateo Mõjufond on üks 
investoritest Ringo Eco esimeses avatud rahastusvoorus kaasatud 500 000€ koguinvesteeringust ning 
selle summa toel rajatakse pakendite pesukeskusi, laiendatakse tagastuspunktide võrgustikku ning luuakse 
valmisolek suurklientide teenindamiseks.  

Heateo Mõjufondi väärtus algatustele on paindlikkus ja fookus organisatsiooni võimekuse tõstmisel. Saame 
toetada meeskonna kasvatamist ja pakkuda mentortuge ning mõjuhindamise täiendamist või 
edasiarendamist ehk oleme toeks valdkondades, mida riiklikud rahastajad tihti ei toeta. Saame seda kõike 
teha tänu oma toetajatele. Heateo Mõjufondi toetavad Eestist hoolivad filantroobid Ahti Heinla, Anders 
Anderson, Andres Rätsepp, Annika Tallinn, Armin Kõomägi, Heldur Meerits, Indrek Prants, Jaan 
Puusaag, Karli Lambot, Marju Kern, Raul Kirjanen, Indrek Kasela, Mari-Ly Kern, Märt Lume, Anne 
Holm Rannaleet, Helen Tajur, Martin Tajur, Marko Kull, Sven Mansberg, Mari-Liis ja Martin Villig. 
Ettevõtetest on Heateo Mõjufondi toetajatena Advokaadibüroo Cobalt, Fontes, Kawe, PRFoods, NG 
Investeeringud ja ABC Grupp.  

  

  



 

III Heateo Haridusfond 

Heateo Haridusfond on 2018. aasta novembris loodud haridusalgatustele suunatud filantroopiafond, mille 
käivitasime koos Bolt’i kaasasutaja Martin Villigu ning Wise’i kaasasutaja Taavet Hinrikusega.  Fondi 
panustavad valdavalt uue põlvkonna ettevõtjad. Fondi maht kolmeks aastaks oli üle 1 000 000 € ning 
eesmärk toetada kolme aasta jooksul 10-15 haridusalgatust, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti 
haridussüsteemis. Fondi fookusteemad olid:  

● Suurendada õpetajate järelkasvu;   
● Toetada koolijuhtimise kvaliteedi tõusu; 
● Vähendada haridustee katkemist peale põhikooli; 
● Kasvatada MATIK oskuste (loodus- ja täppisteadus, loovus ja meeskonnatöö, inglise keeles 

STEAM) omandamist. 

2021. aasta oli Heateo Haridusfondi kolmas tegevusaasta. Kuna detsembriks 2021 oli Heateo 
Haridusfondis kasutamata vahendeid, siis pikendasime Haridusfondi tegevust 2022. aastasse. Paralleelselt 
viimaste toetusotsuste ettevalmistamisega alustasid fondi asutajad Martin Villig ning Taavet Hinrikus 2021. 
aasta lõpus kaasama uusi toetajaid, et Heateo Haridusfond saaks jätkata haridusalgatuste toetamist ka 
järgneval kolmel aastal.  

2021. aastal tegi fond järgmised toetusotsused: 

Noored Kooli töötab selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Kaheaastase 
arenguprogrammi osalejad töötavad koolis õpetajana ja arenevad haridusvaldkonna eestvedajateks. 
Noored Kooli õpetajad töötavad koolides, kus põhikooli-järgne edasiõppimise määr on väiksem kui 80%. 
Seal panustavad nad lisaks õppetööle ka edasiõppimise määra toetava koolikultuuri loomisele. Heateo 
Haridusfond tegi 2021. aastal otsuse toetada Noored Kooli programmi täiendava 77 000 euroga. Kokku 
toetas Heateo Haridusfond perioodil 2019-2021 Noored Kooli programmi 177 500 euroga. 

Tagasi Kooli e-õppekäigud on videotunnid, mis võimaldavad kõigile õpilastele Eestis ligipääsu erinevates 
organisatsioonide juurde ja annavad ülevaate erinevate ametite igapäevast selleks, et võimaldada õpilastel 
teha teadlikke karjäärivalikuid. Heateo Haridusfond toetas 2020. aastal Tagasi Kooli e-karjääritundide 
pilooti ehk nelja e-õppekäigu ettevalmistamist summas 2000 eurot. Pärast edukat pilooti otsustas Heateo 
Haridusfond toetada MTÜd Tagasi Kooli 2021. aastal täiendava 25 500 euroga.  

Videoprojekt oli MTÜ Tagasi Kooli läbiviidud projekt, mille tulemusel valmis 8. klassi füüsika õppekavast 
ühte teemat selgitav kvaliteetne näidisvideo. Pilootvideo eesmärk oli hinnata, kas video on tõhus vahend 
õppimise toetamiseks ning katsetada, kuidas video loomine käib ning võiks edaspidi käia. Projekti olid 
kaasatud nii füüsika didaktikud, hariduspsühholoogid kui haridusvideote tootmise kogemusega inimesed. 
Projekti tulemusel selgusid nii lüngad õpilaste teadmistes kui video kui õppevahendi edasiarendamise 
võimalused. Heateo Haridusfond toetas videoprojekti läbiviimist 7382 euroga.  

ALPA Kids on kultuuripõhine, hariv ja mänguline mobiilirakendus Eesti 2-8 aastastele lastele, nende 
vanematele ja haridusasutustele. Heateo Haridusfond toetas ALPA Kidsi 50 000 euroga personaalsete 
õpiradade loomise eesmärgil.  

Koolijuhtide kompetentsi- ja karjäärimudeli projekti eesmärk on sidus ja rakendatav koolijuhtide 
karjääri- ja kompetentsimudel, mis hõlmaks koolijuhi karjääriteed alates koolijuhiks pürgimisest kuni “elu 
pärast” koolijuhi ametit. Loomisel on mudel, mis toetaks koolijuhte, koolipidajaid ja koolijuhtide arendamise 



 

eest vastutavaid osapooli nii värbamisel, juhtide arendamisel kui ka karjääritee planeerimisel. Projekti veab 
eest Heateo Haridusfond koostöös Eesti Koolijuhtide Ühenduse ning Fontesega, projekti on kaasatud ka 
Haridus- ja Teadusministeerium. Heateo Haridusfond toetas koolijuhtide karjääri- ja kompetentsimudeli 
loomist summas 79 800 eurot.  

Haridusjuhtide praktikaprogramm on fondi enda poolt koostöös Tallinna Haridusametiga käivitatud 
unikaalne praktikaprogramm haridusjuhtidele, mis annab võimaluse minna tunnustatud juhtimiskultuuriga 
ettevõttesse praktikale. 2021/22 aastal toetas Heateo Haridusfond haridusjuhtide praktikaprogrammi 
kolmanda hooaja läbiviimist 18 500 euroga. Haridusjuhtide praktikaprogrammi oli kaasatud Tallinna 
Haridusamet, Tartu Linnavalitsus, Haridus- ja Teadusministeerium ning uue omavalitsusena Viimsi 
Vallavalitsus. Programmis osales 11 koolijuhti, kes olid praktikal järgnevates ettevõtetes: Pipedrive, Wise, 
SEB, Swedbank, Veriff, LHV, Telia, Töötukassa ning Coop Pank. 

Haridusjuhtide värbamiskeskuse projekti taga on mõte, et koolijuhtide valik oleks professionaalne ja 
saaksime koolidesse võimalikult tugeva juhiprofiiliga inimesed. Seoses sellega käivitas Heateo Haridusfond 
2020. aastal piloodi, mille eelarve oli 40 000 eurot. Piloodi esimeses etapis tellisime Rakendusliku 
Antropoloogia Keskuselt koolijuhtide värbamisuuringu. Piloodi teises etapis liitusid projektiga Tallinna 
Haridusamet ja Tartu Linnavalitsus ning algasid läbirääkimised Narva Linnavalitsusega välise 
värbamispartneri kaasamise võimaldamiseks. Kirjutasime piloodi tulemustest kokkuvõtte Haridus- ja 
Teadusministeeriumi välishindamise aastaraamatusse (algus lk 148). 2021. aastal otsustasime 
suurendada piloodi eelarvet 10 000 euro võrra, et toetada parimate praktikate koondamist ja levitamist.  
 
Häirekell on programm, mida viib ellu mõttekoda Praxis ja selle eesmärgiks on vähendada õpingute 
katkestamist gümnaasiumis. Selle jaoks loob Praxis koolide õppeinfosüsteemide andmete põhjal 
lahenduse, et võimalikult vara märgata koolist väljalangemisriskis õpilast ning seejärel käitumisteaduste 
abil õigeaegselt sekkuda. Heateo Haridusfond toetas Häirekella väljatöötamist 2019. aastal 38 334 euroga. 
2021. aastal toetas Heateo Haridusfond Praxist täiendava 37 000 euroga, et testida käitumisteadustel ehk 
nügimisel põhinevat lahendust, kus õppeinfosüsteemi tekivad teavitused, mis aitavad koolidel võimalikult 
vara märgata väljalangemise riskis õpilast ning seejärel õigeaegselt sekkuda.  

Heateo Haridusfondi idee algatasid Martin Villig ja Taavet Hinrikus koos Heateo Sihtasutusega. Fondi 
asutajaliikmed ja toetajad on Alari Aho, Riivo Anton, Viljar Arakas, Ahti Heinla, Martin ja Terje Henk, 
Taavet Hinrikus, Gerri Kodres, Norris Koppel, Kristo Käärmann, Rain Lõhmus, Piret ja Veljo 
Otsason, Martin Rand, Risto Rossar, Tõnu Runnel, Ragnar Sass, Helen ja Martin Tajur, Annika 
Tallinn, Dina ja Hannes Tamjärv, Ede ja Sten Tamkivi, Kalev Tanner, Sten Tikk, Priit Vaikmaa, Kaido 
Veske, Mari-Liis ja Martin Villig. Ettevõtetest rahastavad fondi lisaks Bolt’ile ja Wise’ile Civitta, 
Contriber, Eften, Helmes, Lingvist, Monese, Pipedrive, Superangel.  



 

IV „Ma armastan aidata“ annetuskeskkond 

Annetuskeskkonna 2021. aasta tulemused ületasid kõiki 
varasemaid aastaid. Annetuste kogusumma 422 169 eurot oli 
ligi neljandiku võrra suurem aasta varasemast. Sellele 
lisandus Swedbanki võimendus annetamistalgutel ja teistes 
annetuskeskkonnaga seotud heategevusprojektides, kokku 
93 000 eurot. 

Keskmine ühekordne annetus oli eelmisel aastal 34 eurot 
(aasta varem 27 eurot). Kõige suurem osa, 38% annetuste 
kogusummast läks lastega seotud organisatsioonidele. 
Viiendik ehk 21% annetustest läks tervise valdkonda, 17% 
tugeva ühiskonna toetuseks, 16% loomade ja looduse eest 
seisvatele ühendustele ning 8% haridusvaldkonnas 
tegutsevatele organisatsioonidele. Kõige suurem ühekordne 
annetus oli 10 000 eurot, samuti tehti mitu 5000-eurost 
annetust. Kõige enam tehti annetusi detsembris ja kõige vähem augustis. 

Aasta algas avaliku taotlusvooruga, mille eesmärk oli võtta keskkonda vastu uusi organisatsioone. 
Keskkonda kandideeris 41 vabaühendust ja heategevusorganisatsiooni, komisjoni otsusel võeti vastu 
seitse. Sellega kasvas keskkonnas olevate organisatsioonide arv 60ni. 

Aasta jooksul viisime läbi kolm kampaaniat annetuste aktiveerimiseks. Kevadel kordasime erikampaaniat 
“Hoiame!”, et pakkuda inimestele võimalust endiselt jätkunud tervisekriisi leevendamiseks läbi abivajajate 
aitamise. Kampaaniaga tutvustasime üheksat annetuskeskkonna organisatsiooni, mis pakuvad kriisi ajal 
olulist tuge. Kriisileevendajad kogusid kampaaniaperioodil annetustena 10 756 eurot. 

Suvel toimus minikampaania keskkonnaga liitunud uute organisatsioonide tutvustamiseks. Kampaania 
pealkirjaga “Seitse uut tulijat” sai hea vastuvõtu osaliseks, uued organisatsioonid lõid aktiivselt ise kaasa 
info levitamisel ja keskkonna tutvustamisel. Esmakordselt kasutasime annetuskeskkonna Instagramis take-

overite formaati, millega kõik organisatsioonid hästi kaasa tulid. Uued tulijad kogusid  

Detsembris viisime läbi traditsioonilise jõulukampaania, mille tunnuslause oli seekord “Süda õige koha 
peal”. Kampaania juhtis tähelepanu erinevatele kategooriatele, mis annetuskeskkonnas on (loomad, 
lapsed, eakad, tugev ühiskond). Osaks kampaaniategevustest oli ka StarFMi hommikumäng, mis kestis 
kuni jõuludeni ja mille käigus sai igal argihommikul üks kuulaja otsustada, millisele annetuskeskkonna 
organisatsioonile annetab Swedbank tema eest 100 eurot. Kampaania sotsiaalmeediategevustega tulid 
väga hästi ja ilma tasu küsimata kaasa mõjuisikud (13 mõjukat Instagrami-kasutajat, ühtekokku 134 
tuhande jälgijaga), kes jagasid oma mõtteid heategevusest ja kutsusid jälgijaid samuti annetama ja head 
tegema. Kampaaniaperioodil tehtud annetuste kogusumma oli rekordiline 184 000 eurot. 



 

 

Valik 2021. aasta kampaaniate visuaale 

Vahetult enne jõulukampaaniat ehk 30. novembril toimusid annetustalgud, millega kaasnesid samuti 
kommunikatsioonitegevused. Talgupäeva jooksul toetas enam kui 2100 annetajat “Ma armastan aidata” 
keskkonna vahendusel enda jaoks südamelähedasi organisatsioone, annetades neile kokku 54 153 eurot. 
Koos Swedbanki võimendusega kasvas talgupäeva annetuste kogusumma 94 153 euroni. 

Uuringufirma Kantar Emor viis annetuskeskkonna tellimusel läbi Eesti inimeste annetamiskäitumise 
uuringu, et koguda värskeid andmeid selle kohta, kuidas ja miks inimesed annetavad või ei anneta. Eelmine 
samalaadne uuring toimus aastal 2017. Uuringust selgus, et iga teine ehk 51% Eesti elanikest on viimase 
aasta jooksul raha annetanud, keskmisest enam annetavad 30-39-aastased kõrgharidusega naised. Samal 
ajal ei soovi 76% vastajatest enda tehtud annetustest avalikult rääkida. Annetamisuuringu tulemuste 
tutvustamiseks toimus pressikonverents, kajastusi oli hiljem nii teleuudistes (Kanal2 Reporter), raadios 
(Kuku, Elmar), kui paber- ja online-kanalites (Postimees, delfi.ee jne). 

 

Aasta jooksul toimus ka pidev kommunikatsioon annetamisest huvitatud sihtrühmaga läbi sotsiaalmeedia 
(Facebook, Instagram) ning annetuskeskkonna uudiskirja (ilmus 10 korda). Seejuures tegi uudiskiri 2021. 
aasta suvel läbi põhjaliku uuenduskuuri, mille käigus muutus see oluliselt mahukamaks ja visuaalselt 
kaasaegsemaks. 

 

 



 

 

V Heateo kogukond 

Jätkusid mitmed olulised koostöösuhted pro bono partnerite, strateegiliste vabatahtlike ja toetajatega. Pro 

bono panustasid meie tegevustesse Fontes PMP, Advokaadibüroo Cobalt, Pipedrive, Wise ning Eesti 
Advokatuur oma liikmetega. Aasta jooksul panustas erinevatesse koostööprojektidesse taaskord üle 100 
inimese ja üle 1000 tunni. 

Heateo toetaja ja koostööpartner Fontes PMP toetas Heateo SA, NULA inkubaatori ja meie 
portfelliorganisatsioonide meeskondade arengut enam kui 200 pro bono töötunni ulatuses. Selle aja sisse 
kuuluvad NULA inkubaatori algatuste nõustamine; osalemine Heateo SA, MTÜ Uuskasutus ja SA 
Kiusamisvaba Kool nõukogude tegevuses ning mitmete algatuste värbamisprotsesside toetamine. NULA 
inkubaatoris testisid Fontese eksperdid algatuste meeskonnaliikmete tugevusi ja omavahelist koostööd 
küsimustike, tiimiülesande lahendamise ja tagasiside kaudu. 

Jätkus aktiivne koostöö Eesti Advokatuuri liikmetega. Heateo SA-d ja meie lähedal asuvaid suure 
ühiskondliku mõjuga vabaühendusi nõustasid Advokaadibüroo Cobalt ja Advokaadibüroo Hedman. 

Heateo SA toetajate ringis jätkasid 2021. aastal Swedbank, Wolf Group (Krimelte OÜ) ja Fontes PMP. 
Lisaks toetasid meie tegevust mitmed partnerid ja eraisikud. Toetuste maht püsis suur ka tänu Heateo 
Mõjufondi ja Haridusfondi toetajate panusele. Kuna oli teine koroona aasta, siis suuremaid fundraising 
üritusi ei toimunud.  

Aasta üks tähtsamaid sündmusi oli Heateo Mõjuraport #2 valmimine. Raport andis pikema ülevaate Heateo 
Haridusfondi kahe aasta tulemustest ning kirjeldas Heateo Mõjufondi ja NULA inkubaatori tegemisi. Raporti 
valmimisel toimus Telliskivis Heateo kogukonnaüritus, kus astusid lavale Heateo tegevjuht ning toimus 
vestlus Heateo nõukogu esimehe Martin Villigu ja mitmete haridusalgatuste käivitaja Teibi Tormi vahel. 
Lisaks käisime tulemustest rääkimas Äripäeva raadios. 
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Heateo Sihtasutus 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 612 901 708 280 2

Nõuded ja ettemaksed 400 188 3

Kokku käibevarad 613 301 708 468  

Põhivarad    

Finantsinvesteeringud 3 220 2 378 5

Kokku põhivarad 3 220 2 378  

Kokku varad 616 521 710 846  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 26 949 21 482 6

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 462 363 558 663 8

Kokku lühiajalised kohustised 489 312 580 145  

Kokku kohustised 489 312 580 145  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 130 700 90 042  

Aruandeaasta tulem -3 491 40 659  

Kokku netovara 127 209 130 701  

Kokku kohustised ja netovara 616 521 710 846  
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Heateo Sihtasutus 2021. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 592 950 651 222 9

Tulu ettevõtlusest 45 000 30 080 10

Kokku tulud 637 950 681 302  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -61 864 -30 780 11

Mitmesugused tegevuskulud -346 342 -408 003 12

Tööjõukulud -189 171 -154 324 13

Kokku kulud -597 377 -593 107  

Põhitegevuse tulem 40 573 88 195  

Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt -44 121 -47 601  

Intressitulud 75 70  

Intressikulud -15 -3  

Muud finantstulud ja -kulud -3 -2  

Aruandeaasta tulem -3 491 40 659  
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Heateo Sihtasutus 2021. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 40 573 88 195  

Korrigeerimised    

Muud korrigeerimised -491 301 -531 068 8

Kokku korrigeerimised -491 301 -531 068  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -212 -159 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 5 467 -1 274 6

Laekunud intressid 75 70  

Makstud intressid -15 -3  

Kokku rahavood põhitegevusest -445 413 -444 239  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
395 000 528 667 8

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel -44 963 -49 980 5

Kokku rahavood investeerimistegevusest 350 037 478 687  

Kokku rahavood -95 376 34 448  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 708 280 673 833 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -95 376 34 448  

Valuutakursside muutuste mõju -3 -1  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 612 901 708 280 2
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Heateo Sihtasutus 2021. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 90 042 90 042

Aruandeaasta tulem 40 659 40 659

31.12.2020 130 701 130 701

Aruandeaasta tulem -3 491 -3 491

Muud muutused

netovaras
-1 -1

31.12.2021 127 209 127 209
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Heateo Sihtasutus 2021. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Heateo Sihtasutuse juhatus on koostanud 2021. aasta 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.

Finantsvarad

Ettevõttel on järgmised finantsvarad: raha ja muud nõuded.

Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade ostu ja müügi arvestusel kajastatakse soetatavate varade tehingu-ja bilansipäeva

vahelisel perioodil toimunud väärtuse muutust aruandeperioodi kasumi või kahjumina. Raha ja  ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses,

mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustise 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 kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande 

koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 
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Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Arvelduskontod 612 901 708 280

Kokku raha 612 901 708 280

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa

nr

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
16 16 4

Ettemaksed 361 361  

Muud makstud

ettemaksed
361 361  

Muud nõuded 23 23  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
400 400  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 0 0  

Ostjatelt laekumata

arved
0 0  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
15 15 4

Ettemaksed 150 150  

Muud makstud

ettemaksed
150 150  

Muud nõuded 23 23  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
188 188  
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 0 149 0 92

Üksikisiku tulumaks 0 3 957 0 3 345

Sotsiaalmaks 0 6 977 0 6 122

Kohustuslik kogumispension 0 423 0 366

Töötuskindlustusmaksed 0 508 0 440

Ettemaksukonto jääk 16  15  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 16 12 014 15 10 365

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Aktsiad ja osad

31.12.2019 0 0

Soetamine 49 980 49 980

Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest -47 602 -47 602

31.12.2020 2 378 2 378

 

  Kokku

Aktsiad ja osad

31.12.2020 2 378 2 378

Soetamine 44 963 44 963

Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest -44 121 -44 121

31.12.2021 3 220 3 220
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Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2021 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 2 317 2 317  

Võlad töövõtjatele 12 582 12 582 7

Maksuvõlad 12 014 12 014 4

Muud võlad 36 36  

Kokku võlad ja ettemaksed 26 949 26 949  

 

 31.12.2020 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 661 661  

Võlad töövõtjatele 10 456 10 456 7

Maksuvõlad 10 365 10 365 4

Kokku võlad ja ettemaksed 21 482 21 482  

Lisa 7 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Palgavõlgnevus 7 355 7 003

Puhkusereserv 5 227 3 453

Kokku võlad töövõtjatele 12 582 10 456

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2019 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Haridusfond 398 833 398 667 0 -313 208 0 534 272

Mõjufond 162 231 130 000 0 -217 860 0 109 731

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

561 064 528 667 0 -531 068 0 644 003

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

561 064 528 667 0 -531 068 0 644 003
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 31.12.2020 Laekunud Tagasi

makstud

Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2021

Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Haridusfond 534 272 165 000 0 -365 966 0 333 306

Mõjufond 109 731 230 000 0 -125 334 0 214 397

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

644 003 395 000 0 -491 300 0 547 703

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

644 003 395 000 0 -491 300 0 547 703

Lisa 9 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2021 2020

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 101 656 92 820

Saadud annetused Eraisikud 3 375 6 559

Saadud annetused Heateo Partnerid 23 691 18 401

Saadud annetused Ettevõtted 464 228 533 442

Kokku annetused ja toetused 592 950 651 222

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2021 2020

Rahaline annetus 592 950 651 222

Kokku annetused ja toetused 592 950 651 222

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2021 2020

Tulu mujal liigitamata organisatsioonide tegevusest (EMTAK

9499)
45 000 30 080

Kokku tulu ettevõtlusest 45 000 30 080

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2021 2020

Mitmesugused tegevuskulud -61 864 -30 780

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-61 864 -30 780
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Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2021 2020

Üür ja rent -9 727 -6 014

Energia 0 -2 036

Mitmesugused bürookulud -4 166 -3 903

Koolituskulud -369 -2 215

Raamatupidamise- ja auditi kulud -3 199 -3 016

Annetused -314 810 -382 908

IT kulud -1 487 -1 601

Liikmemaksud -1 694 -1 964

Reklaamikulud -10 072 -3 045

Transpordikulud -199 -139

Juriidilised kulud 0 -600

Muud -619 -562

Kokku mitmesugused tegevuskulud -346 342 -408 003

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2021 2020

Palgakulu -140 263 -115 246

Sotsiaalmaksud -47 154 -39 078

Puhkusereservi korrektsioon -1 774 0

Kokku tööjõukulud -189 191 -154 324

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 5 4

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud

olulised soodustused
  

 2021 2020

Arvestatud tasu 44 923 41 184

Lisa 15 Aruandekuupäeva järgsed sündmused

24. veebruaril 2022 alustasid Venemaa Fõderatsiooni relvajõud ulatuslikku sissetungi Ukrainasse. Varsti pärast sissetungi kehtestasid EL ja 

paljud teised riigid ning rahvusvahelised organisatsioonid Venemaa vastu laiaulatuslikud sanktsioonid, mida pidevalt täiendatakse. 

Ettevõtja juhtkond on hinnanud, et nimetatud aruandekuupäevajärgne sündmus 2021. aasta 31. detsembri seisuga veel ei kajastunud. 

 

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande avaldamise kuupäeva seisuga ei ole juhtkonnal võimalik 2022. aastal arvestushinnangutes aset 

leidvate võimalike muutuste ulatust kindlaks määrata: olukord on pidevas muutumises, valitseb suur ebakindlus. Samuti pole sissetungi
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negatiivset mõju majandusele laiemalt võimalik adekvaatselt hinnata. 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.07.2022

Heateo Sihtasutus (registrikood: 90008175) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

PIRKKO VALGE Juhatuse liige 11.07.2022



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Heateo Sihtasutus Nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud Heateo Sihtasutus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2021 ning eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta tulemiaruannet, rahavoogude

aruannet, netovara muutuste aruannet ja raamatupidamise aastaaruande lisasid ning aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Heateo Sihtasutus finantsseisundit seisuga 31. detsember 2021 ning sellel kuupäeval lõppenud

majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused

seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide rahvusvahelise eetikakoodeksi (sh rahvusvaheliste sõltumatuse standardite)

(edaspidi: IESBA koodeks) ja Eestis finantsaruannete auditi läbiviimisel asjassepuutuvate eetikanõuetega, mis meile rakenduvad, ning oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nendele

nõuetele ja IESBA koodeksile.

Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet. Meie arvamus

raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või

meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud. Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud

sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning sellise sisekontrollisüsteemi eest nagu juhtkond peab

vajalikuks, võimaldamaks raamatupidamise aastaaruande korrektset koostamist ja esitamist ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud

asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori

aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise

standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või

koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

• teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning

hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise

puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

• omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli

tulemuslikkuse kohta;

• hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

• teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste

või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima

vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad

vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

• hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja

sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli

märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/allkirjastatud digitaalselt/

Olesia Abramova

Vandeaudiitori number 561

Ernst & Young Baltic AS

Audiitorettevõtja tegevusloa number 58

Rävala pst 4, 10143 Tallinn

11. juuli 2022
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