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Tegevusaruanne

Tegevusaruanne
 

Seljaajusonga- ja Vesipeahaigete Selts on mittetulunduslikul tegevusel
baseeruv organisatsioon, kes pakub oma liikmetele erinevaid teenuseid ja
toetavaid tegevusi, et harvaesineva kaasasündinud patoloogiaga hai-ged ei
oleks ühiskonnas tõrjutud seisus, vaid saaksid elus võrdväärselt
eakaaslastega võimalikult iseseisvalt hakkama.
 

Alates 1988. aastast on esimesed 11 aastakäiku vastsündinueast ravi- tuid
SpBH lapsi sirgunud noorteks täiskasvanuteks. Igal aastal liitub Seltsiga ca
10 uut perekonda, kus kasvamas seljaajusonga või vesipeaprobleemhaige.
Nemad vajavad kordusena Seltsi liitunud esimeste põlvkondade kogemust,
tugivõrgustikku, infot ja tugiteenuseid, milliseid Eestis mujalt arvestaval
tänapäevasel tasemel on raske leida. Ühistege- vus liidab ja aitab õpetada
ning toetada uusi ja vanu liikmeid.

Projekti eesmärgiks on koondada üliraske kaasasündinud harvaesineva
kesknärvisüsteemi arengurikkega haigeid, nende lähedasi, spetsialiste, et
haigetele inimväärne elu ja hoolitsus tagatud oleks. Et haigetest kasvaksid
võimalikult paljudest iseenesega elus toimetulevad isiksused ja nende
vanemate potentsiaalne hoolduskoormatus väheneks.

Projekti otsene sihtgrupp on erivajadustega pea-või seljaaju (kaa-sasündinud
või omandatud) kahjustusega lapsed, noorukid, täisealiseks sirgunud
nimetatud haigustega inimesed ja nende vanemad.

Projekti kaudne sihtgrupp on seljaajusonga ja vesipea diagnoosiga laste ja
noortega kokkupuutuvad erialaspetsialistid: õpetajad, füsiotera-peudid,
tervishoiutöötajad, psühholoogid, eripedagoogid, eakaaslased .
 

Seltsi liikmeskonnal ja sidusgruppidel on kindlustunne ja probleemide
lahendamise võimalikkus parimal viisil tagatud KESKUS KELLUKESE
olemasoluga ning aktiivse tegutsemisega:

- Lastele ja noortele suunatud üritused

- Koolitused aitavad haigeid ja nende lähedasi ühiskonnas ikka

veel oleva ebaterve tõrjuva suhtumise vastu SpBH haigetesse ja nende
muredesse, kasvab Seltsi liikmete ja sidusgruppide teadlikkus SpBH
patoloogia olemusest, toimetuleku võimalikkusest ja perspektiivist. Seltsi
noorteks täiskasvanuteks saanute organisatoorne võimekus ja
esinemis-kindlus paraneb, projektitöö kaudu avarduvad kaasaegsed
suhtlusteed.

Arvuliselt on mõõdetavad üritustest üldine osavõtt. Seltsil on iga 3 aasta järel 
taasvalitav juhatus, 1x aastas on aruandekoosolek. Selts on koos-töös teiste 
samalaadsete rahvusvaheliste haigete ja spetsialistide ühendustega. Aastaid 
on korraldatud väliskonsultantide kaasabil haigetele konsultatiivseid
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vastuvõtte ja teatud määrallahendatud keerulisi raviprobleeme koos Eesti
Haigekassaga. Selts on lepingulistes suhetes Eesti Töötukassa ja
Sotsiaalkindlustusametiga pakkudes puudepõhiselt Seltsi liikmetele
rehabilitatsiooni – ja nõustamisteenust. Seltsil on oma koduleht, millist
täiendatakse jooksvalt. Seltsi liikmeskond suhtleb palju interneti teel ja ellu on
kutsutud liikmeskonda koondav ja omavahelisi pidevkontakte võimaldav face
book.
 

 

2016.a. Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi läbiviidud tegevused:
 

I. Seltsi keskus funktsioneerib aktiivselt. Tegevuste ettevalmistused, ürituste
korraldusprobleemide ja läbiviimisega seotud tegevused on planeeritult
kontrolli all I Kümnendat korda toimus Mahlasummer Seli Tervisekeskuse
pargis. Peaesinejaks oli Kose Kooli noorte puhkpilliorkeste ja ühendus
"Minu unistuste päev". Osavõtjaid oli 119. Pakuti traditsionaalselt
hernesuppi, maasikaid ja kringlit. Kõik tantsisid ja lustisid printsess Elsa
juhendamisel - "Minu unistuste päeva" tegelaskuju. Kõik soovijad sai
näomaalinguid ja tatoosid laste endile teha. Autasustati Seltsi joonistuste
võistluse võitjaid priide perepääsmetega Tallinna Loomaaeda
2016.a.jooksul, huvitavate joonistamise tarvetega ja peavõitja sai "Minu
unistuste päeva" poolt oma soovi - sõita Leedusse delfinaariumi - täitmise.
II Hobusõidupäev Rahvusvahelise Tallinna Hobuste Ratsavõistluse raames
Niitvälja Ratsaspordibaasis Seltsi lastele. Ratsavõistluse
heategevusprogrammi korraldas Marten Kaldvee koos ema Ülle
Sildmäega. V Eesti Rahvuskultuurkapitali KELLUKESE allfondi stipendium
enesetäienduse toetuseks õpinguteks sai sellel aastal Paide tütarlaps
Elisabeth Vendland V Põhjamaade Sümfooniaorkestri toetuskontserdile
"Erilisena sündinud" Estonia kontsertsaalis said Seltsi liikmed ja nende
saatjad tasuta noorte programmile ja sooduspiletid õhtusele üritusele. Oli
võimalus suhelda vahetult muusikutega ja nend epille lähedalt näha ning
kuuldaja katsuda. Kontserdi logo juhib tähelepanu harvikhaigetele, nende
inimeste probleemidele ja üldisele ühiskonna dolerantsi kujundamise
üleskutsena. V Rahvusvaheline koostöö ¤ Saksamaa Berlini Charite
Ülikooli Müelodüsplaasiakeskusega ja ¤ Bonni Ülikoolikliiniku,
¤Ülemaailmse Spina bifida ja Hüdrotseefaluse katusorganistasiooniga,
SpBH ravi ja teadusuuringutega tegelevate erialaspetsialistidega Rootsist,
Saksamaalt, Soomest, Tšiilist, Norrast, USA-st, Soomest, Lätist, Leedust
jätkus

II. Septembris 2016. "Rehabilitation and active lifestyle with Spina Bifida and 
Hydrocephalus" väga huvipakkuv koolituspäev võrdõiguslikkusest, ise 
toimetulekust ja enesearenduamise võimalikkusest suunatud SpBH 
noorukitele ja vanemateleTallinnas Kreutzwaldi Hotelli koolituskuses 54 
osavõtjaga. Kevadel ja suvel oli Saksamaa arstide konsultatsioonipäevad 
meie probleemhaigete ravi- ja elukorraldusete soovituste andmiseks I 
Augustis toimusid Seltsi noorematele liikmetele ja noorukieas liikmete 
puhke- ja koolituslaagrid Tõstamaal Maria puhketalus. II Toimus 
traditsionaalne koolitusseminar 2016.a. esmakordselt lastekollektiivi või 
kooli läinud lastevanematele, nende laste kasvatajate ja õpetajate jaoks, 
sest SpBH lapsel on tõesti palju lisaprobleeme hakkama saamiseks 
tavalaste keskel võrdväärsel tasemel. Koolitusele oli tulnud ka Läti Riia 
eesti koolist õpetaja, kelle hoolealune on I klassi läinud lätlane, et läbi eesti
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kooli saaks laps normaalselt koolis käia. Lätis ei olda veel valmis ratastoolis
ja isekateeterdamist vajava lapse koolis käimiseks! IX Jõulupidu Seltsi
noorematele liikmetele Eesti Nukuteatris ja noorukitele Laulasmaa SPA-s.
SPA üritus oli seotud tervisalase koolituse ja nõustamisega ning
omavahelise face book`i suhtluse, arvutialase koolituse ja
enesetäiendamise programmiga. Üritused meeldisid kõigile väga. Noortel
ratastoolisõitjatel on talvel lumega suuri raskusi kodust väljatulekuks
eelkõige keeruliste liikumisolude ja kehvade logitiliste võimaluste pärast,
seetõttu oli seda hinnatavam kohaletulnute aktiivsus ja rahulolu. X
Rehabilitatsioonitöö SKA ja Töötukassa osalusel - Erispetsiifilist
multidistsiplinaarset käsitlemist vajavatena said kõik lapsed, täisealised ja
psühhiaatrilise erivajadusega patsiendid vajalikus mahus rehateenuseid ja
oma puudedokumentide ning abivahendite muretsemise-korraldamise abi.

XI Seltsi kodulehte on töös ja arenduses ülal peetud Seltsi enda liikmetest
sirgunud noorte grupi poolt. See täiustub ja areneb vastavalt noorte koolituse
ja oskuslikkuse tõusule. Aktiveerunud on uute noorte lapsevanemate huvi
web-is suhtlemise ja info otsimise osas ning ka noorte täiskasvanute
omavahelise suhtlusportaali kasutamine. Abi on olnud EPIK-u toetusest
web-i lehe arenduseks, arvutialase koolituse korraldamiseks ja
ülalhoidmiseks XII Lastevanemate kaasabil on korraldatud EPIK`u ruumides
2x Rootsi füsioterapeudi kooltustsüklit eriti raske närvisüsteemi kahjustusega
laste tarvis.
I. Humanitaarabi kvaliteetsete lasteriiete saadetise näol on 2x aastas

lapsevanemate aktiivsuse ja korralduse kaudu saadud. Tänu sellele sai
Haapsalu Viigi Kool oma koolilaste laulukoorile esinemisvormid ja paljudele
ka igapäevaseks kasutuseks sobivad kooli- või vabajariided.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Varad   

Käibevarad   

Raha 28 524 27 970

Nõuded ja ettemaksed 841 6 660

Varud 895 895

Kokku käibevarad 30 260 35 525

Kokku varad 30 260 35 525

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 6 697 9 036

Kokku lühiajalised kohustised 6 697 9 036

Kokku kohustised 6 697 9 036

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 26 489 23 067

Aruandeaasta tulem -2 926 3 422

Kokku netovara 23 563 26 489

Kokku kohustised ja netovara 30 260 35 525
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 812 7 890

Annetused ja toetused 25 751 44 759

Tulu ettevõtlusest 107 484

Kokku tulud 26 670 53 133

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -11 620 -16 384

Mitmesugused tegevuskulud -5 657 -9 214

Tööjõukulud -12 311 -24 113

Muud kulud -11 0

Kokku kulud -29 599 -49 711

Põhitegevuse tulem -2 929 3 422

Muud finantstulud ja -kulud 3 0

Aruandeaasta tulem -2 926 3 422
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -2 929 3 422

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 5 819 -1 293

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -2 339 5 833

Laekunud intressid 3 0

Kokku rahavood põhitegevusest 554 7 962

Kokku rahavood 554 7 962

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 27 970 20 008

Raha ja raha ekvivalentide muutus 554 7 962

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 28 524 27 970
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 23 067 23 067

Aruandeaasta tulem 3 422 3 422

31.12.2015 26 489 26 489

Aruandeaasta tulem -2 926 -2 926

31.12.2016 23 563 23 563
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi 2016. 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1278

Finantskohustised

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 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 9 201 18 022

Sotsiaalmaksud 3 110 6 091

Kokku tööjõukulud 12 311 24 113

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 269 269

Tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2017

Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts (registrikood: 80115579) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust

on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ANN PAAL Juhatuse liige 29.06.2017

AIKI HAUG Juhatuse liige 29.06.2017

VALMAR AMMER Juhatuse liige 29.06.2017

ANTON KUTSER Juhatuse liige 30.06.2017

RAUL JUURMA Juhatuse liige 01.07.2017

TAIMI JÕUL Juhatuse liige 03.07.2017



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


