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Tegevusaruanne

Mittetulundusühingu Teadlik Lapsevanem on loodud 12. septembril 2018.a.
Teadlik Lapsevanem MTÜ kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Ühingul seisuga
31.12.2019.a. on 125 liige, kaks juhatuseliiget ja raamatupidaja. Juhatuse liikmetel on
iseseisev esindusõigus ühingu õigustoimingutes. Töölepingulisi töötajat ühingul ei olnud.
Teadlik Lapsevanem MTÜ on heategev asutus, kuna kommertstegevus on suunatud
organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Tegevusest saadud tulu kulutadakse raskesse
või kriisiolukorda sattunud perede toetamiseks; Eesti peredes eksisteerivate probleemide
ühiskonnale teatavaks tegemisele, raskesse olukorda sattunud perede suhtes ühiskondliku
tolerantsuse tõstmisele.
Aasta jooksul sõlmiti käsunduslepinguid riigihange Tugiteenused perepõhise
asendushoolduse pakkujatele raames teenuste osutamiseks.
Keskmine töötajate arv oli 2 ja nende töötasu oli 9482 eurot.
Koostööpartnerid:

Sotsiaalministeetium, Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut, Kohalikud
omavalitsused, Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra, organisatsioonid ja
sihtasutused kelle tegevuse eesmärk on asendusperede süsteemi toetamine ja arendamine.
2019 aastal osaleti:
•
•

•
•

•
•

•

Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud asendushoolduse võrgustikukohtumistel 2019
aasta jooksul.
Tervise Arengu Instituudi (TAI) sotsiaalkampaanias, mis tutvustas asenduhoolduse
erinevaid vorme ning julgustas inimesi mõtlema, kas nad sooviksid ja oleksid
võimelised hakkama kasupereks ja pakkuma kodu lastele, kes ei saa elada oma
sünniperes.
Asendushoolduse teavitustegevuste ettevalmistamisel ja arutelul (teavituskampaania
kokkuvõte, jätkutegevused 2019, perenädal)
Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud koostöökohtumised: kohtumiste eesmärk
on ESF projekt „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“Tugiteenused peredele
perioodil 2016-2020
Välispartneritena aasta jooksul oli Venemaa heategevusfondid „Change one life” ja
„Sonetsnõi gorod“(Päikese linn).
21.10.2019 oli korraldatud rahvusvaheline seminar „Kolmanda sektori roll
asendushoolduse teenuse pakkujaks. Riskipered. Väljaselgitamine, ennetamine,
abistamine. “Teadlik Lapsevanem MTÜ võttis osa kahel rahvusvahelisel
konverentsidel.
Koostöös Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meedia Kooli dokumentaalfilmi meeskonnaga
(õppejõud ja dokumentalist Kersti Uibo ning TÜ montaazi õppejõud Madli LääneMetsalu) oli tehtud dokumentaalfilmid filmid lapsendamisest.
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2019.astatal oli väljatöötatud Teadlik Lapsevanem MTÜ teenuse arendamise strateegia, mis
kirjeldab pakutavaid teenuseid, nende kvaliteedi standardid iga sihtgrupi jaoks,
rahvusvahelise partneritega koostööplaan aastateks 2018-2021 ja teenuste paketid iga
sihtgrupi jaoks.

2019.aastal oli osutatud teenuseid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grupinõustamised asendusperedele
Individuaalnõustamised asendusperedele
Individuaalnõustamised riski gruppide peredele
Individuaalnõustamised riskikäitumisega noorega peredele
Psühholoogilised nõustamised asendusperedele ja riskiperedele
Ümarlaudade korraldamine ja/või osalemine riigiasutustega ja kohalike
omavalitsustega asendusperede toetamiseks

Teenusteks olid grupinõustamine, psühholoogiline nõustamine, telefoninõustamine, mentorteenus ja internetinõustamine. Koolitus- ja nõustamistegevus kasuperedele 2019 aastal
toimus peamiselt riigihanke“Tugiteenused peredele perioodil 2016-2020” raames.
Kõik teenused, mis osutab Teadlik Lapsevanem MTÜ on peredele tasuta.

TEENUSED
Peredle, kes on sattunud raskesse elusituatsiooni ja riskikäitumisega noorega pered
SIHTGRUPID/
SIDURGRUPID

Perede arv

Grupinõustamis
e arv

Individuaal.
nõustamise
arv

Psühholoogili
ne/
psühhiaatriline
nõustamine/
pereteraapia

Ümarlauad
(Lasteaiad, Koolid,
KOVid)

Pered, kes on
sattunud raskesse
elusituatsiooni

8

2

8

1

2

Riskikäitumisega
noorega pered
Sõltuvustega pered
sh kaassõltuvusega

6

2

6

2

2

4

2

2

2

KOKKU

18

6

16

5
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TEENUSED
Lapsendada ja/või hoolduseperre oleva sooviijale ja asendusperedele
SIHTGRUPID/
SIDURGRUPID

Perede
arv

Grupinõus
tamise arv

Individua
al.

Individuaal.
nõustamise
arv

Psühholoo
giline/
psühhiaatril
ine

Ümarla
uad
(Lastea
iad,

2

nõustami
se arv

nõustamine
/
pereteraapi
a

Koolid,
KOVid)

ZOOMis/
SKYPEis

Lapsendada soovijad ja/või
hoolduseperre oleva sooviijad

26

6

26

6

0

0

Asenduspered
KOKKU

64
90

10
16

32
58

12
18

3
3

3
3

Avalikkuse ja sihtgrupi informeerimine toimus uudiskirjade ja facebooki kaudu. Teadlik
Lapsevanem MTÜ FB kodulehte külastas 145 575 külastajat 88% neist on naised ja 11 %
mehed. Külastajate keskmine vanus on 24-54 aastat.

MTÜ valgustuslik tegevus, raskesse olukorda sattunud perede toetamine, kriisiperede
toetamine, koostöö riigiasutustega – aktiivne panus ühiskonda sotsiaalarengu sfääris.
1. Raskesse olukorda sattunud pere, tänu professionaalsele toetamisele, säilitab oma
olemasolu ning terve funktsioneerimise.
2. Kriisipere, tänu professionaalsele toetamisele, saab täisväärtuslikuks ning riigile kasu
toovaks.
3. Asenduspere, tänu professionaalsele toetamisele, annab lapsele võimaluse saada
täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks ning säilitada suhteid oma bioloogilise perega
(juhul, kui see on kohtuotsusega määratud), säilitada oma identiteeti (kui bioloogiliste
sugulastega suhtlemine ei ole määratud kohtuotsusega).
4. Psühholoogiline ja- psühhiaatriline nõustamine, pereteraapia ning
kogemusnõustamine.
5. Abi ja nõustamine õppetegevuse korraldamises.
• Haridusprogrammid ja seminarid.
• Vajalike teadmiste jagamine erinevates õppevormides asendusvanematele.
• Haridusprogrammid vanemate ja erinevates vanuserühmades laste jaoks.
6. Koostöö riigiasutustega ja omavalitsustega ning teiste MTÜ-dega, kes tegutsevad
laste ja perede huvides
Ühingu tegevuse fookuses on järgmiste sihtgruppide vaimsete ja mittemateriaalsete
vajaduste rahuldamine:
•

•

•
•

Abivajavad pered ehk pered, kes on sattunud raskesse elusituatsiooni, nagu
näiteks töö kaotamine, ühe või rohkema pereliikme tõsine haigus, pereliikme surm,
vanemate lahutus, ühe või mõlema vanema uue pere loomine, laiendatud perekonna
loomine.
Kriisipered, akuutsed pered (kes vajavad erakorralised sekkumist) ehk
kriisiolukorda sattunud pered, kes on oma sotsiaalse staatuse, ühiskonda
adapteerimisoskuse, enesehinnangu või tunnustuse, lapse kas füüsiliselt või
juriidiliselt kaotanud.
Pered, kus laps või noor on kaotanud sideme oma vanematega ning on liitunud
kampadega, kus käitutakse ühiskonnas mitte aktsepteeritud moel
Pered, kus on üks või mõlemad pereliikmed, samuti nende lähisugulased
narkosõltuvuses.
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•
•

Pered, kus on üks või mõlemad pereliikmed, samuti nende lähisugulased
alkoholisõltuvuses.
Asenduspered (lapsendajad, hooldajad ja eeskostjad).

•
•
•
•

Meie eesmärkideks on:
Pakkuda teenused nii eesti, kuid ka vene keeles.
Kõiki ülalmainituid sihtgruppe ühendavate huvide esindamine ja kaitsmine, nimelt.
peresidemete säilitamine ja tugevdamine.
Reaalselt eksisteeriva ja organisatsiooni tegevuse fookuses oleva sotsiaalse
probleemi akuutsuse vähendamine.
Perede ja üksikisikute huvide kaitsmine, konfliktide lahendamine, juriidilise abi
osutamine, samuti teised eesmärgid ühiskonna heaoluks.
Bioloogiliste perede teadmiste ja oskuste kvaliteedi tõstmine.
Kriisiperede sotsiaalne kohanemine.
Kriisiolukorda sattunud perede saatmine ja koos kaasas käimine.
Asendusperede süsteemi arendamine.

•

Meie tegevusel on kolm suunda: Laps, Pere, Ühiskond

•
•
•
•
•

Laps
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
•
•

psühholoogiline ja psühhiaatriline nõustamine
pereteraapia
muinasjututeraapia
abi ja nõustamine õppetegevuse korraldamises
abi ja nõustamine vaba aja tegevuste korraldamises
e-õpe interneti vahendite kaudu
grupiteraapia
perekonna tugiisiku teenus
lapse ja vanema vahelise suhte taastamine või säilitamine

Pere
7. Raskesse olukorda sattunud pere toetamine
• psühholoogiline ja psühhiaatriline nõustamine
• pereteraapia ja kogemusnõustamine
• haridusprogrammid sh loengud ja seminarid
• lapse ja vanema vahelise suhte taastamine või säilitamine
8. Kriisiolukorda sattunud pere toetamine
• psühholoogiline ja psühhiaatriline nõustamine
• pereteraapia ja psühhiaatriline nõustamine
• abi kohaliku omavalitsusega ja peretoetusi osutava organisatsiooniga suhtlemises
• kogemusnõustamine
• lapse ja vanema vahelise suhte taastamine või säilitamine
3. Asendusperede, sh hooldusperede toetamine ja motiveerimine
•
•

asendusvanematele vajalike spetsiifiliste teadmiste jagamine erinevates
õppevormides nagu loengud, seminarid, grupiõpe vms.
haridusprogrammid vanemate ja erinevates vanuserühmades laste jaoks
4

•
•

mentorlus
bioloogiliste sugulastega kokkusaamiste korraldamine

Ühiskond
valgustuslik tegevus massimeedias ja internetis, laste koolieelsetes asutustes ja
koolides
• koostöö riigiasutustega ja kohalike omavalitsustega kriisi- ja asendusperede
toetamise sfääris
• kogemusnõustamine asendusperede ja narko- ja alkoholisõltuvuses olevate
perede sfääris. Tänu kogemusnõustamisele oma probleemidest jagu saanud
inimesed saavad ise konsultantideks ning on võimelised aitama teisi läbi
seminaride ning mentorluse, kus nad saaksid otseselt jagada oma kogemust.
Kogemusnõustamine hakkab õpetama inimesi mitte ainult ületama oma
probleeme, vaid ka edaspidi aitama teisi kriisiolukorda sattunuid.
Facebookis online-platvormi loomine (peredele antakse võimalus anonüümselt
jagada oma probleeme ja saada tulusat ja asjakohast professionaalset soovitust (sh
suunamine spetsialistide, juristide juurde vm)
Eesti perede probleemide kohta andmete kogumine ja statistika esitamine (annab
võimalus teha kindlaks Eesti perede probleemide ringi ning efektiivselt jagada
ressursse abi vajavate perede aitamiseks.)
•

•

•
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2019
Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad

1 060
200
1 260
1 260

Kohustised ja netovara
Netovara
Aruandeaasta tulem

1 260

Kokku netovara

1 260

Kokku kohustised ja netovara

1 260
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Teadlik Lapsevanem MTÜ

2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

12.09.2018 31.12.2019
Tulud
Tulu ettevõtlusest

14 546

Kokku tulud

14 546

Kulud
Mitmesugused tegevuskulud

-599

Tööjõukulud

-12 687

Kokku kulud

-13 286

Põhitegevuse tulem

1 260

Aruandeaasta tulem

1 260

9

Teadlik Lapsevanem MTÜ

2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

12.09.2018 31.12.2019
Rahavood põhitegevusest
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest

14 546

Muud põhitegevuse tulude laekumised

-200

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest

-599

Väljamaksed töötajatele
Kokku rahavood põhitegevusest

-12 687
1 060

Kokku rahavood

1 060

Raha ja raha ekvivalentide muutus

1 060

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

1 060
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Teadlik Lapsevanem MTÜ

2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem

1 260

1 260

31.12.2019

1 260

1 260
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2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Teadlik Lapsevanem MTÜ 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.
Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt
väljaantavad juhendid.
Teadlik Lapsevanem MTÜ tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.
Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.
Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontol.

Annetused ja toetused
RTJ 14 kohaselt jaotatakse saadud annetused ja kohustused sihtotstarbelisteks, mittesihtotstarbelisteks ning annetusteks ja toetusteks
põhikapitali. Sihtotstarbeliste toetuste kajastamisel lähtutakse nagu liikmetelt saadud sihtotstarbeliste tasudegi puhul RTJ-is 12 kindlaks
määratud tegevuskulude sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtetest. Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna
selles perioodis, mil nende laekumine on kindel.
Tulud
Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Seotud osapooled
Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise üle või oluline mõju teise osapoole otsuste üle.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

12.09.2018 31.12.2019
Palgakulu

9 482

Sotsiaalmaksud

3 138

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

12 620
2

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv

2
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