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Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE 2013.A.

02.05.2012-31.12.2013 viidi ellu ESF projekti "Iseseisvalt tööturule".

VEEBRUAR
•

SELTSI ÜLDKOOSOLEK 16. veebruaril ja valentinipäeva tähistamine. Esmakordselt oli võimalus osaleda SKYPE vahendusel koosolekul
kaugteel ka neil, kes polnud saanud otseselt kohale tulla.

•

ROSANNA MOEKOOLI neiud ja Seltsi noorte moeüritusk Rocca Al Mare keskuse külastajate ees. Kogu ürituse eest suured tänud proua Kai
Ilpile, kes oli selleks toredaks päevaks kokku pannud rõõmsa kava ja osalistele väiksed meened. Kõlasid kaunid laulud Erich Kriegeri ja meie
seltsi laululinnu Renate Jõulu esituses. Suured tänud üritust toetanud firmadele: Kadarpiku mahlad, Mileedi lilleärid.

MÄRTS ·MANGA TÜDRUK liikumine 15.03.2013. Rahvusvahelisel naistepäeval, 8.märtsil 2012 kell 12
avati Tallinna Sadama D-terminaalis ülemaailmse liikumise “MANGA tüdruk” märkimiseks Eesti liikumise alustuseks kunstnik Mati Karmini
meremiinist ürituse toetamiseks kohandatud taies, millise märkimist tähistati nüüd 15.03.2013. Muusikaline tervitus oli Tallinna Sadama
segakoorilt. Korjandusmiinist võeti välja 780.-EUR-i väärtuses annetus ja see deponeeriti Eesti Rahvuskultuurkapitali Fondi Kellukese allfondi
nimele. Raha võeti välja ka Lennart Meri nimelisest lennujaama korjanduskastist, kuhu oli kogunenud 280.- EUR-i väärtuses annetusi. Ka see
summa deponeeriti Kellukese allfondi nimele
•

Eesti RAHVUSKULTUURKAPITALI FONDI juures avatud Kellukese

allfondi TÄITMINE. Kellukese allfond sai 2011.a. moodustatud erivajadustega noorte talentide enesearendamiseks kaunite kunstide ja spordi
alal stipendiumite taotlemiseks.
2012.a. oli ülemaailmse Seljaajusonga ja Vesipeahaigete katusorganisatsiooni IF SpBH /International Federation of Spina Bifida and
Hydrocephalus/ üleskutsel toetusaasta kaasasündinud kesknärvisüsteemi-haiguste ennetamise võimalikkusele foolhappe ehk vitamiin B9
kaasabil. Aasta logoks valiti MANGA TÜDRUK. Foolhape e. vitamiin B9, käivitab, suunab ja kontrollib uute rakkude tekkimist. Organism ise ei
suuda seda toota, vaid saab vitamiini toidust. Just rohelist värvi toiduained sisaldavad kõige rohkem foolhapet. Looduslikust toidust suudab meie
keha omastada alla poole seal sisalduvast foolhappest. Sünteetiliselt ettevalmistatud foolhappest aga omastatakse ligi 80%. Eestis on sellest
veel vähe räägitud. Nimelt vitamiin B9 e. foolhappe defitsiit tingib olukorra, kus organismis ei jätku piisavalt võimekust elutegevuseks vajalikke
uusi rakke toota. Kõige enam häirib selline olukord inimloote arengut – beebid sünnivad väärarenguga.
Foolhappega rikastatud toiduainete kaudu on võimalik foolhappeprofülaktika kättesaadavaks muuta igale inimesele, ka kehvemas majanduslikus
olukorras olevatele. Tänasest on võimalused ka Eestis foolhappega rikastatud toiduaineid kaubandusvõrgust saada. Need on märgistatud
Manga tüdruku logoga. Maailma MANGA TÜDRUKU kampaania toetab ühelt poolt neid, kes on puudutatud harvaesinevatest haigustest,
juhtides tähelepanu nende vajadustele ja asjaoludele, mis nende elu kergendaks. AS Balsnack hakkas tootma foolhappega rikastatud
hommikusöögikrõbinaid, millel oli aasta alguses MANGA TÜDRUKU logo, aga aasta lõpu poole firma loobus sellega toodete märgistusest
kartusest vastuollu sattuda Eestis lubatud eeskirjadega ja liigse rahalise kulutusega. Sellest hoolimata jätkasime Seltsi kaudu propagandatööd ja
valgustasime seminaridel kuulajaid, esimesena Baltikumi areaalis tööstulikult foolappega rikastatud toodete olemasolu. Loodame, et firma saab
taas võimaluse oma toodetele Manga tüdruku logo kinnitamiseks.
2014. saab olema esmaülesandeks Seltsi poolt antud toodete juurde lisaseletuskirjade koostamise.
MAI
•

BALTI RIIKIDE I ÕPPE-TEADUSLIK KOOSTÖÖ KONVERENTS

„ Multidisciplinary Care of Spina Bifida and Hydrocephalus in yong adults“
Tallinnasse olid kogunenud osalejad Lätist, Leedust, Saksamaalt, Iirimaalt, Hollandist, Belgiast, Austraaliast, Eesti keskused –Tallinn, Tartu
,Haapsalu, Pärnu. Konverents toimus hotell Euroopa. Konverentsi järgne vastuvõtt ja kokkuvõtete tegemine viidi Lennusadama
Meremuuseumis. II Balti riikide konverents on kavandatud 2014.a. detsembrisse koostöös Saksa Berliini MDPK ja Belgias resideeruva IF SpBH
–ga koostöös seoses 2013.a. kehtima hakanud üleeuroopalise haigete vaba liikumisvõimalustega ravi saamise eesmärgil.
JUUNI
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24. IF SpBH MAAILMA KONVERENTS Türgis Izmiris

Osalesid Allan Vibur ja Aiki Haug Eesti Seljaajusonga ja Veipeahaigete Seltsi esindajatena.

JUULI
•

MAHLASUMMER 06.07.2013.

Pereürituse Mahlasummer nr. 8 toimus 6. juulil kell 12.00 Seli mõisas, Raplamaal! Nagu traditsiooniks toimus väike kontsert , olid mahlajoogid
koos maasikate ja rabarberikoogi ning hernesupiga. Seekord olid peaesinejateks Helina Ardel oma kandleõpilastega. Mõisa terrassil esines
meeleolukalt Kose puhkpilliorkester dirigent Olev Roosa juhatusel. Emotsionaalne oli viskegolf, mida pargis oli võimalik meie oma füsioterapeudi
Kirsti Pedaku juhendusel mängida. Üritusel osales 197 osavõtjat, Seltsi liikmete seas ka kohalikud Seli mõisa ümbruskonnast. Tallinnast sõideti
ühisbussiga traditsionaalselt Toompuiestee ja Wismari tänava nurgalt, Wismari tn. 11 maja eest, kell 11.00. Tagasi Tallinnasse jõuti 17.30.
■■■■■■■ ■■■■■■!
■■■■ ■■■ 7 ■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■ Mahlasummer ■■ ■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■. ■■■
■■■■■■■:
•

■■■■■■■■■ ■■■■■■■

•

■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■

•

■■■

•

■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■….

■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ 11.00 ■ ■■■■ ■■■■ Toompuiestee ■ Wismari, ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■
Wismari 11.
■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■ 17.00.
■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■.: 54518510 ■■■ ■■ ■-■■■■■: inna.kelluke@gmail.com
■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■.

AUGUST
•

PUHKE- JA SPORDILAAGER 28.07. – 04.08.2013. Käärikul

Laagrilisi oli kokku 70, sest osa võtsid ka Tallinna Moekooli kasvandikud, iluvõimlejad ja meie Seltsi lapsed ja noored täisealised.
Laagrijuhatajaks oli meie Seltsist sirgunud Valmar Ammer.. Laagri üdkorraldaja oli samuti meie Seltsi poolt – Kai Ilp. Eesmärk oli luua tugipind
erivajadustega noortele ja lastele omavaheliseks suhtlemiseks ja hakkama saamiseks ning tutvustada neile sobivaid sportimisvõimalusi vaba aja
sisustamiseks, eneseületamiseks. Puhkus. Sõpruskonna laienemine. Meie Seltsi 20 tallinnlasele eraldas Tallinna Spordi- ja Noorsootöö amet
laagritoetusraha 437.- EUR-i. Lisaks 25 noorele oli laagris osalemise toetus saadud EPI Fondist 2399.- EUR-i. Laagris olid nii lapsed kui
noored iseseisvalt ilma vanemateta, mis võimaldas puhkuse kõigile osapooltele ja noortele iseseisvuse proovimise.Vanemad olid tugiisikuteks
noorematele. Tegevused olid jaotatud huvide ja soovide alusel gruppidesse. Laagris osalevad noored said õppimisvõimaluste ja tööturule
sisenemise alast nõustamist, erinevaid loenguid ja erinevaid töötube kuulata ja praktikas proovida. Korraldati mõttetalguid seoses kutsehariduse
ja tööturuga, enese võimekuse tundma õppimise ja soovunelma kokkusobitamise osas, sporditi. Lastelaagris olid seekord peamiselt poisid ja
enamus olid usaldanud alles esimest korda üldse laagrisse tulla. Kõik, kes laagris osalesid, jäid kokkuvõttes mõnusa suvepuhkusega väga
rahule.

SEPTEMBER
•

MOEKOOL JA MOESHOW`d

Rocca Al Mare Keskuse külastajate ees esinesid Rosanna Moekooli noored moeshowga, kus oma disaini näitasid nii algajad moeloojad, kui ka
suured kaubamärgid. Kõigil huvilistel oli võimalus jälgida, kuidas töötavad professionaalsed meigikunstnikud ja juuksurid. Seltsi noored olid
aktiivsed osanikud ürituse läbiviimise juures. Ürituse peakorraldaja Kai Ilp tundis rõõmu selle üle, et tegemist oli juba teistkordse moedemmiga,
kus täieõiguslikut said esineda ja osaleda ka erivajadustega noored vanusele ja soole vaatamata. Rõõm oli jälgida, kui kogu publikum plaksutas
neile demonstratsiooni ajal kaasa!’’. Kai Ilbi sõnul on tänuväärt, et suur kaubanduskeskus nagu Rocca Al Mare võttis sellise ürituse toetamise
enda peale, aga ääretult kurb, et Tallinna LV ei pidanud seda projekti toetamisväärseks.
Eesti I Moekool erivajadustega noortele, kosmeetika, soengud, mood töötas ka 2013.a. Astangu tn. 27. Õpilasteks sai iga soovija. Huvikooli
juhataja ja edasiviijaks on Kai Ilp.
OKTOOBER
•

KOOLITUSPROGRAMM “ Seljaajusonga ja vesipealaps kollektiivis“
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2 seminari Toompuiestee 10 majas õptajad, sots. töötajad, lapsevanemad...

NOVEMBER
•

KOOLITUSPROGRAMM “ Seljaajusonga ja vesipealaps kollektiivis“

2 seminari logopeedide ühendusele ja günekoloogide ühendusele
DETSEMBER
•

KELLUKESE SELTSI HEATEGEVUSLIK KONTSERT „JÕULUPÄIKE“

KADRIORU KUNSTIMUUSEUMI SAALIS Weizenbergi 37. toimus 10.12.2013. meeliülendav kaunis jõulueelne üritus, kus esinejateks olid Seltsi
laululaste /Tallinnast ja Haapsalust/ kõrval Eesti parimad süvamuusikud Greesi Langovitš, Marta-Jaana Staškevitš, Piret Väinmaa, Lauri
Väinmaa, Robert Traksmann, Marcel Johannes Kits /Eesti parim noor klassikamuusik- laureaat/, Saksmaalt viiuldaja Sachka Jekaterina Haberl,
Tiina Kärblane, Merilin Käst, diplomaatide koor Eestis. Ratastoolides lapsi toetasid EV Presidendi kantselei vahendusel Vahipataljoni 16
sõdurpoissi. Kontserdi korraldajateks ja läbiviijateks olid hr. Arne Mikk Rahvusooper Estoniast, Seltsi liige - muusikaline konsultant Aiki Haug,
koordinaator –asjaajaja Valmar Ammer, Inna Grozdova, Ann Paal, Pille Ristlaan.
•

MUDILASTE JÕULUÜRITUS NUKUTEATRIS

toimus 20.12.2013. Nukuteatrisse olid palutud mudilased ja noorema kooliea lapsed koos vanemate ja õdede-vendadega. Toimus kõikidele
meeldinud minietendus koos Jõuluvana ja kingituste leidmisega, osa etendust kandus üle Nukumuuseumisse. Kingituste eest ja Jõuluüritusete
läbiviimise toetuse eest suured tänud B.Brauni firmale, Seltsi liikmele perekond Krupenjale. B.Braun toetas ka RKKF juures oleva Kellukese
allfondi täitmist.
•

Eesti TV saate „SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT“ esimese saate võitja

lauljatar KAIRE VILGATS annetas oma auhinnaraha 1000.-EUR-i meie seltsile. See otsustati deponeerida RKKF-i juures avatatud Kellukese
allfondi täitmiseks, et aastal 2014. Saaksime juba esimesed stipendiumid välja anda.
Kellukese allfond avaneb stipendiumiteks, kui sellesse on kogunenud baaskapitali 10 000.-EUR-i väärtuses.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Raha

23 366

27 087

Nõuded ja ettemaksed

14 124

8 886

895

895

38 385

36 868

502

1 364

Varad
Käibevara

Varud
Kokku käibevara
Põhivara
Materiaalne põhivara
Kokku põhivara

502

1 364

38 887

38 232

Võlad ja ettemaksed

11 828

21 452

Kokku lühiajalised kohustused

11 828

21 452

11 828

21 452

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

16 780

12 089

Aruandeaasta tulem

10 279

4 691

Kokku netovara

27 059

16 780

38 887

38 232

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

7 613

697

143 046

81 477

343

0

0

26

151 002

82 200

-99 092

-37 301

-6 079

-18 631

-34 691

-20 502

-861

-861

0

-1

-140 723

-77 296

Põhitegevuse tulem

10 279

4 904

Aruandeaasta tulem

10 279

4 904

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

10 279

4 904

862

861

0

-213

862

648

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-5 238

-5 964

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

-9 624

11 303

Kokku rahavood põhitegevusest

-3 721

10 891

Kokku rahavood

-3 721

10 891

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

27 087

16 196

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-3 721

10 891

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

23 366

27 087

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

12 089

12 089

4 691

4 691

31.12.2012

16 780

16 780

Aruandeaasta tulem

10 279

10 279

31.12.2013

27 059

27 059

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud
alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes raha pangas ja kassas.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
maksumusega alates 20000 kroonist [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 20000 krooni, kajastatakse
kuni kasutusel olemisel väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselt võtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse
kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud
mittetagastatavad maksud) 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 ja võimalikud
väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need
komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.
Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema
bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

1278

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised
võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.
Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi
kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud
Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis
lähtudes valmidusastme meetodist.
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Lisa 2 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Muu
materiaalne
põhivara
31.12.2011
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

5 641

5 641

-3 416

-3 416

2 225

2 225

-861

-861

5 641

5 641

-4 277

-4 277

1 364

1 364

-862

-862

5 641

5 641

-5 139

-5 139

502

502

31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

2 891

2 891

Maksuvõlad

7 667

7 667

Muud võlad

1 270

1 270

1 270

1 270

11 828

11 828

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad tarnijatele

8 793

8 793

Võlad töövõtjatele

4 265

4 265

Maksuvõlad

3 126

3 126

Muud võlad

5 268

5 268

5 268

5 268

21 452

21 452

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

üle 5 aasta

üle 5 aasta

Lisa 4 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud

2013

2012

25 818

15 274

8 873

5 228

34 691

20 502

31.12.2013

31.12.2012

612

368

Lisa 5 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

12

Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2014
Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts (registrikood: 80115579) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust
on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

ANN PAAL

Juhatuse liige

01.04.2014

VALMAR AMMER

Juhatuse liige

05.05.2014

PILLE RISTLAAN

Juhatuse liige

11.05.2014

ANTON KUTSER

Juhatuse liige

20.05.2014

RAUL JUURMA

Juhatuse liige

21.05.2014

TAIMI JÕUL

Juhatuse liige

21.05.2014

INNA GROZDOVA

Juhatuse liige

22.05.2014

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;
puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,
erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 2525547

Mobiiltelefon

+372 5148262

E-posti aadress

ann.paal@gmail.com

Veebilehe aadress

www.kelluke.ee

