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Tegevusaruanne
MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm majandusaastana käsitletakse perioodi 01.01.20 kuni
31.12.2020. a.
2020. aastal jätkus MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm peategevus - lähedase pereliikme
kaotanud laste rehabilitatsioonitöö. Selleks korraldasime kolm laste leinatoetusprogrammi, kus
osalesid aktiivselt lapsed ja noored üle vabariigi.
Leinatoetusprogrammis osalejate koondarv koosneb otsesest sihtgrupist, kelleks on lähedase
pereliikme surma kogenud lapsed/noored, nende vanemad/eestkostjad ning sidusgrupist, kelleks
on leinas peredega seotud kohaliku omavalitsuse spetsialistid (lastekaitsetöötajad,
sotsiaaltöötajad, ohvriabitöötajad jm); peredega seotud tugispetsialistid (koolipsühholoogid,
sotsiaaltöötajad, õpetajad jt) ning vaimse tervise spetsialistid ning muud peredega seotud
võrgustik. 2020.a. leinatoetusprogrammis osalejate arv kokku (koos sidusgrpiga) oli 654.

Kuigi paljude KOV spetsialistidega üle Eesti on head koostöösuhted loodud juba varasemate
aastate jooksul (peamiselt lastekaitsespetsialistid ja sotsiaalnõunikud), näitab meie kogemus, et
spetsialistid vahetuvad. Seetõttu on olune nende teavitamine lastega perede
leinatoetusprogrammi võimalustest leina-ja traumafokusseeritud abiks nii individuaalselt kui
grupitööde kaudu aasta jooksul. Oma kevadises infokirjades oleme suunanud ja juhendanud KOV
spetsialiste selles, kuidas võtta kontakti leinas perega, tutvustada pakutavat toetusprogrammi ja
abivõimalusi. Viisime läbi 3 infoseminari veebis.
2020.a. algul kaardistasime KOV-ide (v.a. Tallinn) sotsiaalosakondade spetsialistid. Infomaterjali
saatsime 244 inimesele (sotsiaalosakondade juhtidele ja lastekaitsespetsialistidele). Tallinna
mitmest linnaosast tuli koostöösoove 8 spetsialisti poolt. Kokku 252 KOV spetsialisti. Lisaks on
aktiivne suhtlus olnud 16 lasteasutuse tugipersonali liikmega (koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog,
asenduskodu vanem, MTÜ Meeta tugiisik), 13 vaimse tervise spetsialistiga (kliiniline psühholoog,
vaimse tervise õde, hingehoidja, perearst), 8 ohvriabitöötaja, 2 vanema endise või praeguse
tööandja ja 9 sugulase/peresõbraga. Sidusgrupi arv kokku 300 inimest.

Leinatoetusprogammi eelsed pereintervjuud ja -kohtumised toimusid aasta algusest (kohtumised
Tallinnas, Tartus ja Pärnus). Alates 12.03. seoses eriolukorraga viisime võimalusel kohtumised
veebi (Zoom, Skype, Messengeri video, WhatsUp). Eriolukorra leevenedes taastasime
kontaktkohtumised peredega. Kaardistasime 183 uut leinas last, kellest tegelenud oleme 97 lapse
ja 98 vanemaga.
lndividuaalset leina- ja traumatööd viidi läbi 75 tunni ulatuses, grupitööde arvelt kasvas
individuaaltööde maht.
Projektitegevuste ja -meeskonna juhtimiseks toimusid regulaarsed Skype koosolekud,
telefonikonverentsid, Arvestasime eriolukorrast väljumise piiranguid ja asendasime 2-päevase
29.-30.05 seminari ühepäevasega, Pärnus 29.05. Planeeritud 16.-17.04 meeskonnaseminar
asendasime Zoom seminariga 7.05.2020.
Seoses 2020.a. kevadise eriolukorraga ja igasuguste kokkutulemiste välistamisega lükkusid laste
leina- ja traumafokusseeritud grupid II poolaastasse. Saime taas alustada augustis oma
leinatoetusprogrammiga.
Suvine leinatoetusprogramm 12.-18.08.2020 Harjumaal Saku vallas, leinatoetusgrupid 7-päeval,
iga päev 5 gruppi, kokku 35 gruppi. Gruppides osalejateks lapsed ja noored vanuses 8-17, kokku
41 last.
Sügisene leinatoetusprogramm 4.- 5.09.2020 Harjumaal, (mis oli eriolukorra tõttu kevadel aprillist
septembrisse lükatud) toimus kahel päeval kokku 10 grupitööd (5 paralleelselt töötavat
traumafokusseeritud vanuselist gruppi), kokku 34 last.
Sügisene intensiivprogramm 6.-8.11.2020 Harjumaal, kolmel päeval kokku 15 grupitööd, kokku
osales 32 last (seoses terviseprobleemidega kõik ei saanud osaleda). Kokku 2020 a. teisel
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poolaastal kokku toimus 72 leina- ja traumafokusseeritud grupitööd lastele ja noortele.
Suve- ja sügisprogrammi igal päeval (kokku 12) toimusid meeskonna kovisioonid.
Lisaks toimusid lastele ja noortele loovad ja arendavad tegevused nii suve- kui kahes
sügisprogrammis.
Rakendasime erinevaid meetodeid: kunstimeetodid (kunstiteraapia, portselanimaal, tekstiili ja
küünalde kujundamine, mandalate joonistamine, jm); draamameetodid (kohapeal valminud
etendused koos stsenaariumi koostamisega, esinemised jm), muusikateraapia meetodid (koos
musitseerimine, rütmimängud grupis, džembe grupitöö jm); käelised tegevused - meisterdamised
(puidust esemete loomine, erinevate ehete valmistamine, vihmapillide meisterdamine koos
hilisema esinemisega, jm). Kasutasime eluloo teraapia elemente lugude jutustamise kaudu. Lisaks
liikumise, jooga, slackline’I, žongleerimise ja spordiga seotud tegevuslikud grupitööd.
Igal nimetatud meetoditest on nii üldisemad kui spetsiifilisemad eesmärgid – eneseusu tõstmine,
positiivse tagasiside ja eduelamuse saamine, loovuse ja enesekindluse arendamine,
keskendumisvõime arendamine ja mälutöö parendamine, üldine rahustamine, loovuse ja eneses
uute võimete avastamine jm. Loovtegevuslikes grupitöödes arvestasime programmis osalejate
vanust, emotsionaalset seisundit, lapse/noore psüühilist omapära jm. Trauma ja leina korral on
oluline tekitada ja süvendada lapses/noores tunnet, et “mina saan hakkama” ja “me koos saame
hakkama”.

Programmi viisid ellu 11 meeskonnaliiget ja 3 noorsootööd, sotsiaaltööd ja eripedagoogikat
õppivat või õppinud vabatahtlikku, kaks neist endist laagrilast. Teenused olid peredele tasuta.

2020. aasta leinatoetusprogrammi tulemuste hindamine programmis osalevate laste ja noorte ja
nende perede poolt toimus vastavalt programmi tegevusplaanile novembris/detsembris 2020.
Selleks kasutasime spetsiaalseid küsimustikke.
Küsitluse baasil 86% 2020.a. intensiivprogrammis osalenud lastest väidab, et nad teavad nüüd
paremini, kuidas käituda selliselt, et ta ise ega ka teised, lähedased, haiget ei saaks. 83% lastest
ja noortest kinnitavad, et nende suhted täiskasvanutega on paranenud. Konstruktiivseid
toimetulekumehhanisme õpetatakse lastele igapäevaselt leinatoetusprogrammis igapäevastel
grupitöödel – kuidas hakkama saada raskete tunnetega, kuidas parandada eneseregulatsiooni.
Samuti õpetatakse lastele toimetulekut pealetükkivate kujutluspiltidega (hajutamistehnikad),
hirmudega jm. 72% lastest tunnistavad, et nad kardavad nüüd vähem ja 74% tunnistavad, et “ma
saan nüüd paremini hakkama ja olen tublim”. 74% kinnitavad, et nad oskavad teisi nüüd paremini
nende mures lohutada, kuna nad ise on saanud vastavad õpet ja kogemust.

Aasta lõpus said kõik programmis osalenud lapsevanemad kirjaliku tagasiside- ja programmiga rahulolu küsimustiku. 2020.a. täiskasvanud
pereliikmete soovitusindeksi suurus leinatoetusprogrammile on 9,5 (10-palli skaala). Kommentaaridena lisati: “Soovitaks 100% ka teistele. Minu
lapsele on olnud sellest väga suur abi”. Vanemad on rahul tegevustega, võimalusega, et nende laps saab turvaliselt olla koos teiste sama
kogemusega lastega. Tuuakse välja toetavat, hoolivat ja professionaalset meeskonda. “Igal juhul on see väga tänuväärne tegevus ja saan aru,
et põhineb ka teiste riikide varasemal kogemusel, mis lisab kindlasti veelgi usaldusväärsust ja kindlustunnet mulle vanemana”. Vanemad
tunnistasid ka iseenda (kohatist) abitust ja oskamatust leinas lastega teemakohaselt tegeleda ja erinevaid kaotusega seonduvaid aspekte
lapsele seletada, reaktsioone leevendada. Keerukaks teeb selle vanema enda leina või oluline traumeeritus.

Samas küsitluses paluti lastevanematel väljendada ka oma vajadusi ning ootusi nii KOV-idele kui
riigile. Vanemad ootavad eelkõige proaktiivset informatsiooni jagamist erinevatest abi võimalustest
leinas lastele. Seda vajatakse eelkõige KOV-ilt. Liialt sageli jõuab info laste
leinatoetusprogrammist /korraldaja Laste ja Noorte Kriisiprogramm MTÜ/ abivajajani liiga hilja või
kuuleb ta seda hoopis mõnelt sõbralt/sugulaselt. Puudust tuntakse tasuta nõustamisvõimalustest,
leinateraapiast nii lastele kui täiskasvanutele. Murekoht on perele erinevad rahalised toetused:
need ei kata surnud pereliikme poolset senist sisstulekut. Kannatavad laste huviharidus ja pere
üldine toimetulek. Toitjakaotuspension pole piisav. Koolipersonalilt oodatakse suuremat
teadlikkust ja professionaalsust suhtlemisel lähedase kaotanud lapsega ja tema perega ka pikema
aja jooksul.
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Projektitegevuste ja -meeskonna juhtimiseks toimusid regulaarsed Skype koosolekud,
telefonikonverentsid. Eriolukorra leevenedes ka terve meeskonna kohtumine Pärnus 29.05.2020.
Ära jäi ka reaalne meeskonnaseminar, mis oli planeeritud 16.-17.04, selle asemel toimus Zoom
koosolek 7.05.2020.

Sotsiaalsest vastutusest lähtuvalt panustasid mitmed Laste ja Noorte Kriisiprogrammi liikmed oma
aega ja energiat kriisi algusfaasis (projektiväliselt ja tasuta), et jõuda toetavate sõnumitega
võimalikult paljude inimesteni. Maire Riis koostas Terviseametile juhendi karantiinis olijatele,
osales VATEK raames vaimse tervise ekspertgrupis, viis läbi tasuta webinare, podcaste, astus
üles erinevates meediakanalites õpetades lihtsaid rahunemise jm võtteid, rääkides laste leinast jm.

Pakkusime tuge lasteasutustele ja kohalikele omavalitsustele kriisijuhtumite lahendamisel.
Aktiivset koostööd leina- ja traumatöö valdkonnas tegime Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi
süsteemi spetsialistidega erinevates maakondades.

Aruandeaastal osalesime hankekonkursil (Tartu LV).
Tartu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakond rahuldas hankepakkumuse „Lähedase pereliikme surma
järgse leinanõustamise ja intensiivse leinatöö grupisessioonide läbiviimiseks Tartu linna lastele
2020”.

Aastatel 2020.-2022 oleme koostöös Sihtasutusega SAVE Sotsiaalministreeriumi partnerid
strateegilise partnerluslepingu kaudu ühisprojektis: RE.3.01.19-0378 “Laste ja perede heaolu
tagavate teenuste koostööpakkumine“. Toetuse abil saab laste leinatoetusprogramm oma
tegevusi läbi viia. Selleks, et laste leinatoetusprogrammi teenused saaks olla peredele tasuta on
projektis kaasfinantseerijateks nii kohalikud omavalitsused kui annetajad.

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 (2020.a. programmis olid abiks 3 vabatahtlikku).

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

Oleme pööranud rõhku koostöösuhete hoidmisele ja arendamisele ja panustanud tänamispoliitika
väljaarendamisse (tänukirjad, toetajate andmed kodulehel ja trükimeedias, FB kajastused Laste ja
Noorte Kriisiprogrammi tegevuste kohta, sh kampaaniad, üleskutsed FB-s).
Aruandeaastal moodustas mittetulundusühingu palgafond 93 426 eurot. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei makstud.

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)

31.12.2020

31.12.2019

121 259

94 114

420

731

121 679

94 845

Materiaalsed põhivarad

2 387

0

Kokku põhivarad

2 387

0

124 066

94 845

Võlad ja ettemaksed

2 921

815

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

1 230

1 230

Kokku lühiajalised kohustised

4 151

2 045

4 151

2 045

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

92 800

98 952

Aruandeaasta tulem

27 115

-6 152

119 915

92 800

124 066

94 845

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

221

234

122 949

109 016

20 963

16 917

144 133

126 167

Mitmesugused tegevuskulud

-23 431

-33 153

Tööjõukulud

-93 426

-99 176

-171

0

-117 028

-132 329

27 105

-6 162

10

10

27 115

-6 152

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Intressitulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

27 105

-6 162

311

2 806

2 106

-2 546

10

10

29 532

-5 892

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-2 387

0

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-2 387

0

Kokku rahavood

27 145

-5 892

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

94 114

100 006

Raha ja raha ekvivalentide muutus

27 145

-5 892

121 259

94 114

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

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

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2018

98 952

98 952

Aruandeaasta tulem

-6 152

-6 152

31.12.2019

92 800

92 800

Aruandeaasta tulem

27 115

27 115

119 915

119 915

31.12.2020
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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 finantskohustisi (võlad tarnijatele, muud lühi- ja pikaajalised kohustised, saadud laenud, emiteeritud võlakirjad) kajastatakse
soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu
lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.
Finantskohustis 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)

31.12.2020

31.12.2019

Pangakontod

121 259

94 114

Kokku raha

121 259

94 114

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

223

223

223

223

197

197

197

197

420

420

31.12.2019

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

100

100

100

100

631

631

631

631

731

731

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020
Võlad tarnijatele

12 kuu jooksul
656

656

Maksuvõlad

2 265

2 265

Kokku võlad ja ettemaksed

2 921

2 921

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

815

815

Kokku võlad ja ettemaksed

815

815

12

Mittetulundusühing Laste ja Noorte Kriisiprogramm

2020. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

2020

2019

4 000

70 000

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

118 949

39 016

Kokku annetused ja toetused

122 949

109 016

2020

2019

Rahaline annetus

122 949

109 016

Kokku annetused ja toetused

122 949

109 016

2020

2019

Nõustamisteenus - põhikirjaline tegevus

20 963

16 917

Kokku tulu ettevõtlusest

20 963

16 917

2020

2019

Palgakulu

69 968

74 123

Sotsiaalmaksud

23 459

25 053

Kokku tööjõukulud

93 427

99 176

3

3

31.12.2020

31.12.2019

20

20

2020

2019

54 975

59 604

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.0021
Mittetulundusühing Laste ja Noorte Kriisiprogramm (registrikood: 80154088) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete
õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

MAIRE RIIS

Juhatuse liige

21.06.2021

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

