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Tegevusaruanne

 

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm majandusaastana käsitletakse perioodi 01.01.19 kuni 31.12.2019. a.

2019. aastal jätkus MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm peategevus - lähedase pereliikme kaotanud laste rehabilitatsioonitöö. Selleks
korraldasime kolm laste leinatoetuslaagrit, kus osales aktiivselt kokku 85 last üle vabariigi.

Toetuslaagrid toimusid 12.-14.04.2019, 8.-15.08.2019 ja 8.-10.11.2019 kahes kohas: Laagrikeskuses Talu Harjumaal ja Paunkülas. Kahes
viimases laagris osalenud lastega jätkub töö 2020.aastal.  

Toimusid individuaalsed nõustamised ja/või teraapia lastele ja peredele ning perede täiskasvanutele mõeldud toetusgrupid Tallinnas ja Tartus
kevadel, suvel ja sügisel.

 

Programmi viisid ellu 10 meeskonnaliiget ja 3 noorsootööd, sotsiaaltööd ja eripedagoogikat õppivat või õppinud vabatahtlikku, kaks neist endist
laagrilast. Teenused  olid  peredele  tasuta.

Meeskonna metoodilisi ja ettevalmistusseminare toimus aasta jooksul 6 korral. Laagriprogrammi igal päeval (kokku 14) toimusid meeskonna
kovisioonid.

Erinevates Eesti piirkondades viidi läbi leina-, kriisi- ning traumateemalisi koolitusi ja supervisioone. Neist 8 koolitust ja supervisiooni toetas
Hasartmängumaksu Nõukogu ja need olid osalejatele tasuta. Koolitustel osalejad olid peamiselt kohalike omavalitsuste sotsiaalnõunikud,
sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, vaimse tervise spetsialistid,  lastega tegelevad spetsialistid koolidest, hooldeasutustest, kooliõed jt.

 

Pakkusime tuge lasteasutustele ja kohalikele omavalitsustele kriisijuhtumite lahendamisel.

Aktiivset koostööd leina- ja traumatöö valdkonnas tegime Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi süsteemi spetsialistidega erinevates maakondades.

2019 a. jätkasime koostööd ja infovahetust oma võrgustikuliikmetega, eriti kohalike omavalitsustega.

Kõigi linnade ja valdade lastekaitsespetsialistid ja sotsiaaltöötajad said kirjalikud tutvustavad  infomaterjalid laste leinatoetusprogrammi ja
võimaliku koostöö kohta (78 kohalikku omavalitsust, kokku 368 KOV spetsialisti). Vastuskirju  kohalikelt omavalitsustelt saadi 27, kus kajastus
info 116 lähedase kaotust kogenud lapse osas. Samuti läks info erinevatesse spetsialiste ühendavatesse listidesse, ühingutesse ja nõustamis-
ning tugikeskustesse (hinnanguliselt  70  inimesele).  Aasta jooksul laekus  info kokku 171 lähedase kaotust kogenud lapse kohta (kohalikest
omavalitsustest, koolidest, koostööpartneritelt ja peredelt).  

Sisuline koostöö 2019.a. jooksul toimus järgnevate kohalike omavalitsuste spetsialistidega:

2019.aastal toimus sisuline koostöö järgnevate kohalike omavalitsuste spetsialistidega: Tallinna LOV-d (Mustamäe, Nõmme, Lasnamäe,
Kesklinn, Haabersti, Pirita), Tartu Linnavalitsus (edaspidi LV), Mustvee Vallavalitsus (edaspidi VV), Jõhvi VV, Jõgeva VV, Viljandi LV, Võru VV,
Rõuge VV, Valga VV, Põlva VV, Türi VV, Järva VV, Elva VV, Tartu VV,  Põltsamaa VV, Kambja VV, Kuusalu VV, Rae VV, Lääneranna VV,
Harku VV, Viljandi VV, Luunja VV, Saaremaa VV, Kehtna VV, Jõelähtme VV, Kiili VV, Kadrina VV, Kose VV, Haapsalu LV, Viru-Nigula VV,
Pärnu LV, Saku VV, Muhu VV, Väike-Maarja VV, Tapa LV, Saarde VV, Rapla VV, Viimsi VV, Tori VV, Hiiumaa VV. Nendest kohalikest
omavalitsustest osalesid lapsed ja nende täiskasvanud pereliikmed 2019. aastal leinatoetusprogrammis. Koostööpartnerite hulgas on olnud
koolide sotsiaalpedagooge ja koolipsühholooge, vaimse tervise keskuste ja tugikeskuste spetsialiste (nt. Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus,
Marienthali Keskus, Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus, Rajaleidja Keskused, Tallinna Perekeskus, EELK Perekeskus, MTÜ Peaasjad, MTÜ
Perekeskus Sina ja Mina, Katriito Nõustamise ja Psühhoteraapia Keskus).

 

2019.a. leinatoetusprogrammis osales aasta jooksul 85 last  ja  noort. Täiskasvanud pereliikmete arv, kes oli leinatoetusprogrammiga seotud, oli
umbes 150. 2019.a. jooksul osutati projektitegevuste raames individuaalset abi kokku 130 tunni ulatuses (sh. korduvvisiidid) Tallinnas, Tartus,
Kuressaares, Pärnus. Tasuta koolitustel ja supervisioonidel osales kokku 110 inimest.

 

Projekti tulemuslikkuse hindamiseks viisime läbi erinevaid hindamistegevusi.

Kõik 2019.a. programmi sügisesel intensiivsessioonil osalenud lapsed täitsid  sessiooni  järgselt kirjaliku küsimustiku (24 küsimust) programmi
mõju kohta. Tagasiside programmis osalenud lastelt on järgmine:
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              100% soovitab seda laagrit ka teistele lastele, kel on keegi surnud;

              98% lastest väidab, et grupitöö on neid aidanud;

97% tunnistab, et neil on olnud laagritest kasu;

96% lastest kinnitab, et on muutunud enesekindlamaks ja julgemaks ning on endaga rohkem rahul;

 

92% on tunnistanud, et muredest rääkimine on neid aidanud;

91% lastest tunnistab, et teiste laagrilastega koosolemine on neid aidanud;

91% tunnistab, et „südamel on kergemaks läinud“;

90% lastest tunnistab, et tema suhted täiskasvanutega on paranenud;

87% lastest laagrite järgselt julgeb mure korral teistelt abi küsida;

86% saavad oma tunnetest ja mõtetest paremini rääkida ja on muutunud rõõmsameelsemaks;

81% lastest saab oma tunnetest ja mõtetest paremini aru.

 

Aasta lõpus said kõik programmis osalenud lapsevanemad kirjaliku tagasiside- ja programmiga rahulolu küsimustiku (4 lk). Samas küsitluses
paluti lastevanematel väljendada ka oma vajadusi ning ootusi nii KOV-idele kui riigile.

Küsitlusest selgus:

92% vanematest  tunnistas, et nende laps on saanud leinatoetusprogrammist abi ja kasu;

92% lastevanematest saavad nüüd lastega rasketele teemadel vabamalt rääkida;

lastevanemate keskmine soovitusindeks programmile on 9,82 (10-palli skaalal)

lastevanemate soovitusindeks vanemate grupitöödele on 9,47 (10-palli skaalal);

vanemate hinnangul 89% nende lastest rääkis grupitöödest rahulolevalt;

muude programmi üritustega oli vanemate hinnangul rahul 92% lastest.

Mõned vabas vormis lisatud kommentaarid:

              Lapsel on võimalik rääkida teiste lastega oma leinast. See annab tunde, et ta ei ole üksi oma murega teiste laste hulgas. Oma
kogemuse jagamine teistega ja arutelu julgustab raskest teemast rääkima ka teistega, kellel on vanema kaotuse olukord võõras /8-aastase
tüdruku ema/.

              /Tütar/ on saanud abi. Mingis faasis ta süüdistas mind kõiges selles ja oli väga kuri minu peale. Tänaseks valitseb me suhtes tasakaal
ja harmoonia /15-aastase tüdruku ema/.

              Laagrist tulles oli /vend/ väga rõõmus, oli saanud palju nõu igapäevaste probleemide osas ja oskas ennast teiste olukorda panna.
Samuti suudab /vend/ nüüd vabamalt rääkida emaga juhtunust, sai palju tuge ja nõuandeid laagrist /16-aastase poisi õde/.

              /Tütar/ oli enne programmi väga närviline ja tekkisid aegajalt nutu ja hüsteerika hood. Praegu pole neid enam olnud /11-aastase tüdruku
ema/.

              Laps on laagrist tulles rohkem avatud ja tundub, et on valmis enam leppima toimunud kaotusega. See aitab kaasa lapse
hakkamasaamisele koolis ja elus üldiselt ning seekaudu teeb lihtsamaks ka minu elu igapäevaselt /8-aastase tüdruku ema/.

              Olen saanud palju elurõõmsama lapse, kes ei nukrutse enam üksinda ning ei solvu nii kergelt. /Pojale/ on laager kindlasti pidepunktiks
rahu ja elurõõmu leidmisel. Peale programmi on kõik läinud vaid paremuse poole /10-aastase poisi isa/.

 

Kokkuvõtlikult:
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Leinatoetusprogrammi soovitusindeks vanematel on 9,82 ja lastel 10 (10-palli skaalal).

92% täiskasvanutest pereliikmetest väidab, et  nende laps/lapsed on programmist abi saanud; lastest vastab 97 %, et neil on
leinatoetusprogrammist kasu olnud. 98% lastest vastab, et grupitöö on neid aidanud

 

Ootustest riigile ja kohalikele omavalitsustele lisasid lapsevanemad:

tasuta psühholoogiline abi lähedase kaotuse korral (nii lastele kui vanematele); üksikvanematele toetus laste ülalpidamiseks; tasuta või
soodushinnaga huviringid lähedase kaotanud lastele; võimalust osaleda taolises leinatoetusprogrammis; tasuta tugigruppe lähedastele; koolide
personalile suuremat koolitust laste leina kohta; pereliikme raske haiguse ajal juba nõustamist perele; rahalist toetust ja suuremat riiklikku
matusetoetust; õigeaegset ja pädevat  Informatsiooni perede jaoks - kelle poole pöörduda, missugused on abi võimalused; tasuta nõu juriidilistes
küsimustes (pärimised, lapse õigused jms); väärikas suuruses toitjakaotuspensioni riigilt; abi erinevate ametiasutustega suhtlemisel juhtunu
järgselt; KOV spetsialistide suuremat professionaalsust.

 

Info rehabilitatsioonivõimalustest on meile teadaolevalt kätte saanud ca 90%  kohalike omavalitsuste spetsialistidest. Koolitus- ja
supervisiooniprogrammis osalenud  lastega töötavatest spetsialistidest hindas 95% vastanutest saadud kogemusi edasises töös kasulikuks ja
oluliseks.

 

Aruandeaastal osalesime mitmel projekti- ja hankekonkursil (Tartu LV). Suurem läbiviidud projekt oli:

“Lähedase pereliikme kaotanud laste rehabilitatsioon vaimse tervise mõjutajana” – rahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakond rahuldas hankepakkumuse „Lähedase pereliikme surma järgse
leinanõustamise ja intensiivse leinatöö grupisessioonide läbiviimiseks Tartu linna lastele 2019”.

 

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm oli üks organisatsioonidest Ma Armastan Aidata annetuskeskkonnas.

 

Täiendavaks  finantseerimiseks  oleme kirjutanud taotlusi erinevatele ettevõtetele. Oleme kirjutanud taotlusi loovtöövahendite, soodustingimustel
transporditeenuseks ja tasuta lisatoitlustuse (nn vahepalad) ning muude vahendite tarbeks (näiteks lastele auhinnad spordivõistluste,
loovürituste järgselt). Eraldatud vahendeid kasutasime laste leinatoetusprogrammis.

Laste toitlustuse ja majutuse katteks laste leinatoetuslaagrites oleme taotlenud vahendeid kohalikest omavalitsustest. Puuduva osa katsime
annetustest. Kaasasime vabatahtlikke (2019.a. programmis olid abiks 3 vabatahtlikku).

Oleme pööranud rõhku koostöösuhete hoidmisele ja arendamisele.  Vähetähtis pole olnud nn. tänamispoliitika väljaarendamine (tänukirjad,
toetajate andmed kodulehel ja trükimeedias, suurtoetajate nt Hasartmängumaksu Nõukogu logoga plakatid laagrikohas, FB kajastused Laste ja
Noorte  Kriisiprogrammi tegevuste kohta, sh kampaaniad, üleskutsed FB-s).

 

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm algatas ja korraldas koostöös Riigikogu Sotsiaalkomisjoni ja MTÜ Peaasjad Suitsiidiennetuspäeva raames
Riigikogu saalis avatud seminari. Peaettekande tegi meie ühingu toetajaliige Atle Dyregrov Norrast ja ettekande tegi Maire Riis, ühingu juhatuse
esimees.

 

Mitmed meeskonnaliikmed osalesid erialastel täiendkoolitustel, näiteks Atle Dyregrov, PhD (Norra) laste leina teemaline supervisioon 9.09.2019
Tallinnas; komplekstrauma teraapia jätkukoolitus 10.-11.10.2019 Tallinnas (koolitaja Suzette Boon, PhD, Holland).

 

Kuna Hasartmängumaksu nõukogu lõpetas tegevuse 1.01.2019 ja samadel printsiipidel polnud rahastust 2020.aastaprojektiks võimalik taotleda,
siis otsisime muid (uusi) võimalusi.  Koos partneritega SA SAVE meeskonnas taotlesime 2019.a. novembris rahastust Sotsiaalministeeriumi
strateegilise partnerluse II voorus (laste ja perede heaolu 2020-2022) ja III voorus. Koostöölepingu I vooru tegevusteks sõlmisime 2020.a. I
kvartalis kolmeks järgnevaks aastaks ja III vooru tegevusteks komplekstrauma valdkondkonnas kaheks aastaks.
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Aruandeaastal moodustas mittetulundusühingupalgafond 99176 eurot. Juhatuse liikmetele maksti töötasu põhitegevuses osalemise eest üldistel
alustel.

 

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm juhatuse esimees on Maire Riis. Juhatusse kuulusid aasta lõpul  Merike Sarapuu, Uku Presmann, Kaupo
Jõeveer ja Tuuli Vellama.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 94 114 100 006 2

Nõuded ja ettemaksed 731 3 537 3

Kokku käibevarad 94 845 103 543  

Kokku varad 94 845 103 543  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 815 3 361 4

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 1 230 1 230  

Kokku lühiajalised kohustised 2 045 4 591  

Kokku kohustised 2 045 4 591  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 98 952 68 691  

Aruandeaasta tulem -6 152 30 261  

Kokku netovara 92 800 98 952  

Kokku kohustised ja netovara 94 845 103 543  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 234 234  

Annetused ja toetused 109 016 116 201 5

Tulu ettevõtlusest 16 917 27 242 6

Muud tulud 0 5  

Kokku tulud 126 167 143 682  

Kulud    

Mitmesugused tegevuskulud -33 153 -30 457  

Tööjõukulud -99 176 -82 964 7

Kokku kulud -132 329 -113 421  

Põhitegevuse tulem -6 162 30 261  

Intressitulud 10 0  

Aruandeaasta tulem -6 152 30 261  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -6 162 30 261  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 806 -2 108  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -2 546 2 884  

Laekunud intressid 10 0  

Kokku rahavood põhitegevusest -5 892 31 037  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

0 -330  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -330  

Kokku rahavood -5 892 30 707  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 100 006 69 299 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 892 30 707  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 94 114 100 006 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 68 691 68 691

Korrigeeritud saldo
31.12.2017

68 691 68 691

Aruandeaasta tulem 30 261 30 261

31.12.2018 98 952 98 952

Aruandeaasta tulem -6 152 -6 152

31.12.2019 92 800 92 800
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Käesolev MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm raamatupidamise aastaaruanne on koostatud  lähtudes Eesti Vabariigi
raamatupidamise seadusest ja  Eesti finantsaruandluse standarditest. 
Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist, mis põhinevad aktuaalsel informatsioonil ühingu seisundist, 
kavatsustest ja riskidest.
Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibil nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.
Raamatupidamise aastaruanne on koostatud eurodes, arvnäitajad on ümardatud täiseuroni.

Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha ja pangakontode kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha
ja arvelduskonto jääke. 

Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis  soetusmaksumuses.
Kui on tõenäoline, et ettevõte ei suuda koguda kokku kõiki saadaolevaid summasid vastavalt nõuete tingimustele, hinnatakse nõuded alla.
 Allahindluse summa kajastatakse kasumiaruandes real “Muud ärikulud”.

Finantskohustised
Kõiki finantskohustusi (võlad tarnijatele, muud lühi- ja pikaajalised kohustused, saadud laenud, emiteeritud võlakirjad) kajastatakse
 soetusmaksumuses.  Lühiajaliste finantskohustuste soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu
lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. 

Tulud
Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.
Tulude ja kulude arvestuse korraldamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist

Seotud osapooled
Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
a. omanikke
b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise
aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Pangakontod 94 114 100 006

Kokku raha 94 114 100 006

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 100 100

Ostjatelt laekumata
arved

100 100

Muud nõuded 631 631

Viitlaekumised 631 631

Kokku nõuded ja
ettemaksed

731 731

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 2 958 2 958

Ostjatelt laekumata
arved

2 958 2 958

Muud nõuded 579 579

Viitlaekumised 579 579

Kokku nõuded ja
ettemaksed

3 537 3 537

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 815 815

Kokku võlad ja ettemaksed 815 815

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 621 621

Maksuvõlad 2 591 2 591

Muud võlad 149 149

Muud viitvõlad 149 149

Kokku võlad ja ettemaksed 3 361 3 361
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 70 000 70 000

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 39 016 46 201

Kokku annetused ja toetused 109 016 116 201

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 109 016 116 201

Kokku annetused ja toetused 109 016 116 201

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2019 2018

Nõustamisteenus - põhikirjaline tegevus 16 917 27 242

Kokku tulu ettevõtlusest 16 917 27 242

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 74 123 62 007

Sotsiaalmaksud 25 053 20 957

Kokku tööjõukulud 99 176 82 964

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 20 20

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

  

 2019 2018

Arvestatud tasu 59 604 44 457



Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.10.2020

Mittetulundusühing Laste ja Noorte Kriisiprogramm (registrikood: 80154088) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete
õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

MAIRE RIIS Juhatuse liige 21.10.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 88991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 6311861

Faks +372 6311862

Mobiiltelefon +372 5069658

E-posti aadress maire@lastekriis.ee


