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2014. AASTA TEGEVUSARUANNE
Ühingu tegevuse põhieesmärk on toimetulekuraskustega inimestele võimalikult iseseisvama elu
võimaldamine. Ühing on loodud 1997. aastal ning igal aastal arendab ühing uusi sotsiaalhoolekandeteenuseid
vastavalt sihtgrupi vajadustele ja rahalistele võimalustele.
Ühingu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kahe liikmeline. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees. Juhatus on
aruandekohuslane üldkoosoleku ees.
Ühing osutab erihoolekandeteenuseid Tartu linnas, Tartu maakonnas. Töötamise toetamise, toetatud elamise,
igapäevaelu toetamise ja rehabilitatsiooni teenust osutatakse püsiva psüühilise erivajadusega inimestele.
Teenuseid rahastas ja teostas teenuste järelvalvet Sotsiaalkindlustusamet ja Pensioniameti Tartumaa osakond.
Aruandeaastal jätkus ESF rahastatud projekt „MTT- Motiveeriva tugiisiku toel siirdumine tööturule“.
Projekti sisutegevusena pakume tugiisiku teenust topeltdiagnoosiga alkoholi- ja narkosõltuvusega inimestele,
kes on vanglast vabanenud, töötud ja/või puudega inimestele Tartumaal ja Valgamaal. Projekt kestab kuni 31,
05, 2015a.
Igapäevaelu toetamise teenuse osutamist Tartu linna elanikeregistrisse kantud psüühilise erivajadusega
inimestele kompenseerib osaliselt Tartu Linnavalitsus päevakeskuse ruumide kasutamise osas, mis on ühingu
kogukäibest 6,12 %. Toetus on sihtotstarbeline, igapäevaelu toetamise teenuse tegevusruumide kulude
katmise osas.
Ühingu tegevuse eesmärki toetavad tegevused:
Psüühilise erivajadusega inimeste poolt valmistatud õmbluse- ja kunstitoodete realiseerimine, milleks on
ühingu personal ja kliendid osalenud neljal erineval konverentsil ja kühel messil toodete näitus-müügiga.
Aasta jooksul on vastu võetud Soome, Valgevene, Norra, Rootsi ja Eesti riikide erinevate elualade esindajaid.
Külaskäigud on olnud erinevatel eesmärkidel; koostöö edendamine, kogemuste vahetamine, õppereisid,
projektide järelhinnangute ja tulevikuplaanide tegemise ja kontaktide loomise eesmärgil.
Ühingu kõik professionaalid on osalenud eriala koolitustel, - seminaridel, - konverentsidel, - õppereisidel
vastavalt koolitusplaanile.
Ühingus töötab 29 spetsialisti, nendest 9 töötajat on osalise tööajaga, 6 on projektitöötajad ja üks
Kaitseressursside Ameti poolt suunatud asendusteenistuslane, kelle põhitööülesanne oli töötada MTÜ ühes
osakonnas, milleks on Tartu Toidupank.
2014. aastal osutas ühing teenust 437-le kliendile Tartu, Elva- ja Valga linnas ning Tartu maakonnas.
Toetatud töötamise teenus – erivajadusega inimestele spetsiaalselt loodud kaitstud töökohad koos tööalaste
- ja sotsiaalsete oskuste treeninguga.
Toetatud elamise teenus, erivajadusega inimestele spetsiaalne sotsiaalhoolekandeteenus, millel on kaks
põhitunnust:
- kliendikeskne tegevus ehk sisutegevus
- eluasemest lähtuv ehk toetav tegevus.
Igapäevaelu toetamise teenus, põhieesmärk on läbi erialaliste tegevuste tõsta ja säilitada psüühilise
erivajadusega inimeste toimetulek oma igapäevaelu toimingutes.
Rehabilitatsiooniteenust osutati 58-le psüühilise erivajadusega inimesele. Rehab.meeskonnas töötab
täiskohaga üks töötaja, teised meeskonnaliikmed töötavad vastavalt rehabiliteeritava inimese vajadustele.
MTT projekt. Jätkub spetsiaalselt topeltdiagnoosiga inimeste tööturule integreerimise eesmärgil, et vältida
sõltlaste tagasilangust sõltuvusse ning samas võimaldada sihtrühma liikmete osalust kogukonna toimimises.
Tartu Toidupanga tegevust toetab Tartu LV ja Tartumaa Omavalitsuste Liit. Toidupanga tegevus on
laienenud maakonda. Toidupangast on abi saanud ühes kuus keskmiselt 2888 inimest, s.h. lapsed. Kokku on
aastas toiduabi jagatud üle 84 tuhande tonni. Toidupangas töötavad vabatahtlikud.
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Ühing osutab ööpäevaringset hooldusteenust puuetega - ja eakatele inimestele. Üldhooldekodu teenust
pakutakse Kaarepere pansionaadis, mis asub Palamuse vallas Jõgevamaal. 2014 aastal lõpetati pansionaadi
hoone läänetiiva remont, mille tulemusena saab pakkuda hooldust 33-le elanikule. Hoone remonditud osale
on väljastatud kasutusluba.
Ühingu teeb sotsiaalteenuste arendamiseks koostööd kohalike omavalitsustega, koostöö aluseks on
koostöölepingud, millega on reguleeritud koostöö sisu, vastastikused kohustused ja õigused. Ühingu
koostööpartnerid on; Tartu linn, Elva linn, Valga linn, Konguta-, Puhja-, Haaslava-, Laeva-, Luunja-, Rõngu, - Nõo -, Ülenurme- ja Tartu vald; Palamuse vald ning erialaorganisatsioonid; Kutsekoda, MTÜ Singel,
Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Põlvamaa PIK, Töötukassa Tartumaa osakond.
Ühing on Eesti Sotsiaalasutuse Juhtide Nõukogu liige, mille kaudu on olnud võimalus osaleda mitmetel eriala
koolitustel.
MTÜ-le Iseseisev Elu omab Euroopa Liidu sotsiaalteenuste osutamise EQUASS kvaliteedi sertifikaat.
Organisatsioonile, mis vastab EQUASS Assurance kriteeriumitele, väljastatakse sertifikaat, mis kehtib 2
aastat. Kogu protsessi jälgib EQUASS Autasu Komitee Brüsselis.
Ühingu juhatuse liige osales aasta jooksul töövõimereformi väljatöötamise erienvates töögruppides.
Praktiseeriva kaitstud töö teenuse osutajana on ühing kaasatud kahetasandilise kaitstud töö teenuse
väljatöötamise töörühma.

Koostas
Maire Koppel
juhatuse esinaine
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

113 421

93 893

29 092

15 232

142 513

109 125

Materiaalne põhivara

26 238

28 711

Kokku põhivara

26 238

28 711

168 751

137 836

Võlad ja ettemaksed

61 375

54 333

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

15 204

9 315

Kokku lühiajalised kohustused

76 579

63 648

76 579

63 648

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

74 188

73 569

Aruandeaasta tulem

17 984

619

Kokku netovara

92 172

74 188

168 751

137 836

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

646 790

453 422

Tulu ettevõtlusest

5 223

2 640

Muud tulud

1 263

757

653 276

456 819

-86 828

-33 732

Mitmesugused tegevuskulud

-215 669

-151 434

Tööjõukulud

-328 227

-266 309

-2 473

-2 600

Tulud
Annetused ja toetused

Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-2 100

-2 133

-635 297

-456 208

17 979

611

5

8

17 984

619
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

17 979

611

Põhivara kulum ja väärtuse langus

2 473

2 600

Kokku korrigeerimised

2 473

2 600

-13 860

-9 760

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

12 931

5 384

Kokku rahavood põhitegevusest

19 523

-1 165

5
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Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest
Laekunud intressid

5

8

Kokku rahavood

Kokku rahavood investeerimistegevusest

19 528

-1 157

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

93 893

95 050

Raha ja raha ekvivalentide muutus

19 528

-1 157

113 421

93 893

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2012

73 569

73 569

619

619

31.12.2013

74 188

74 188

Aruandeaasta tulem

17 984

17 984

31.12.2014

92 172

92 172

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Iseseisev Elu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida
on kirjeldatud alljärgnevatest põhimõtetes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul korrigeeritakse
põhitegevuse rahavoo leidmisel tulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ning käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode
muutused.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja panga arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt
laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes
kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille eluiga on üle ühe aasta.
Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjekt kantakse kulusse kasutusse võtmisel ning nende üle peetakse
arvestust bilansiväliselt.

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2014

2013

246 244

198 669

81 983

67 640

328 227

266 309

32

30

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Tehinguid seotud osapooltega ei tehtud
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015
Mittetulundusühing Iseseisev Elu (registrikood: 80001775) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MAIRE KOPPEL

Juhatuse liige

30.06.2015

Resolutsioon:

Kiita MTÜ Iseseisev Elu 2014 majandusaasta aruanne heaks.

KÜLLI MÄE

Juhatuse liige

09.07.2015

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute
ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus

8720

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 7403403

Mobiiltelefon

+372 5159123

E-posti aadress

iseseisevelu@hot.ee

E-posti aadress

info@iseseisev-elu.ee

Veebilehe aadress

www.iseseisev-elu.ee

