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Majandustegevuse aruanne 2013
TÜ Tee e liik eid o 10.
ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS
Kestis projekt “Isikliku abistaja tee use are da i e Vilja di aal“ KÜSK SVF toel. Osutasi e tee ust
4 KOV-s, neist kahes KOV rahalisel toel. Aasta jooksul toimus kaks koolitust (veebruar, juuli)
abistajatele, klie tidele ja KOV sotsiaalt tajatele. Tee aks oli äge is- ja liikumisraskustega
klie tide vajadused/kuidas eid ärka atult abistada; isikliku abistaja enese motiveerimine. Projekti
l ppedes oli abistajaid kokku , osa eist vabatahtliku lepi guga ja 14 klienti. Peale projekti
. .
jätkus tore koost KOVdega, tee ust osutatakse edasi KOVs.

Isikliku abistaja tee us l puse i ar

Se i ari päevakava

TUGIISIKUTEENUS
2013 a osalesime hankes “Multiproblee idega i i estele vajadusp hise tugiisikutee use

pakkumises Viljandimaal“. MTÜ Tee es t tas selle hanke raames 3 tugiisikut. Tegelik
vajadus oli palju suure . Sellest ka
te koolitada Viljandimaale juurde tugiisikuid. Projekt
sai kirjutatud Hasart ä gu aksu N ukogule kahe moodulina. Kaasfinantseerija ja koolitaja
oli SA Dhar a. Koolituse l petas
tugiisikut, kes k ik juba t tasid o al erialal ja vajasid
t alaselt tugiisikut
i g v rgustiku koost alaseid tead isi. Lektorite tagasiside järgi oli
see k ige asjaliku koolitusgrupp, kes t tas kaasa ja kellel olid kohe t alaseid küsi usi.
Koolitus andis
ak/h + eli kuud praktikat. Peale praktikat läbisid k ik supervisiooni.
Edasi e koost jätkub.

MTÜ Tee e pakub igal aastal o a v rgustiku liik etele täie dkoolitusi.
täie dkoolituse tee aks perevägivald ja väärkoheldud laste ärka i e.

Tugiisikute koolitus

sügisel oli

Tugiisikute täie dkoolitus

KLUBI ÜKSINDA LASTEGA
Klubi kokkusaamised toimusid korda kuus es aspäeva htuti. Õpiri gi ja Viljandi linna projekti
raa es sai e va e atele pakkuda eri evaid koolitusi i g lastega teha väljas pet. Külastasi e
Potaste loomakasvatustalu Alam-Pedja LK alal ja lastega toi us väljas pe Tor i rabas. Eriti
eeldejääv oli hobuse selga ro i i e ja seal püsi i e i g teised loomad. Vanemad uudistasid
erinevaid linnumune ja said teada, ida k ike saab teha leh a pii ast. Ees ärk oligi lähe dada
tootjaid ja tarbijaid, et lastele tervislik eesti ai e toit koju j uaks. Oluli e, et see ka rahakotile
kohane on.
Eri evate koolituste käigus ppisid vanemad kuulamisoskust ja kuuldu tagasipeegeldamist ning
e esekehtesta ist. Lastega koos val istasi e j uluehteid pasta toodetest. Lastele meeldis
vanematega koos meisterdada ja vanematele loovusega eeskuju anda.

ESMASPÄEVANE KÄSITÖÖRING
E esetäie dajate klubist sai sujuvalt käsit ri g, is o avatud k igile huvilistele. Ri g toi ub hi a
p hiselt ja juhe dab see, kes soovib o a pitud tead issi edasi a da. Ees ärk oli a da k igile
oskuste edasia d ise koge usi.
aastal keske dusi e p hiliselt kudu isele ja heegelda isele,
eriti taheti praktilisi ese eid val istada. Kevadel oli eie t dest esi e e käsit
äitus Lää e 2
Pe sio äride liidu ruu ides. Paljud tooted olid juba ära ki gitud ja üüdud. Näitusele tuua oli vähe,
kuid eedki olid ar sad e dale tehtud asjad. Sügisest tuli uus hasart kol urkadest ja karvasest
l gast vestid. Vot see oli p ev katsetus. Nii
igi üllatas o a äpuosavusega. Oluli e o selle
juures jaga ise r
, tagasiside saa i e ja asjakohased ua ded.

Käsit

äitus

SUVINE LASTELAAGER
Suvine lastelaager “Õpetlikud suvepäevad“ toi usid -5. juuli 20103 Uue- Karistes. Osa lapsi oli
linnast ja osa kohalike Halliste valla vähe ate v i alustega peredest. Lapsed olid va uses -13
aastat.
Lastega tegime erinevaid eesko a ä ge, käelist tegevust, kokka ist, teatrit, taimede tundmist ja
erinevate teemade juturinge. Kuna
oli pära dkultuuri aasta, siis otsustasime lastega teha
aketi kohalikust lagu evast vaata isväärtusest va ast juustukojast. Lastele oli see keeruli e, kuid
tähelepa u udev ja are dav t .
Kasvatajateks olid; Iivi Alp, Jaanika Toome, Epp johani ja Ulvi Tatar.

Makett, mida lapsed laagris valmistasid

Maja,

is vajas jäädvusta ist

SELTSIDAAMIDE LIIKUMINE
30. oktoober tutvustas Epp Johani Viljandimaa Eakate konverentsil esimest korda seltsidaamide
tee ust. Kutsusi e üles aktiivseid naisi seltsidaamideks astuma. Detsembrist alustasime juba
esimese kokkusaa isega. Alustas tugigrupp, illes käsitlesi e seltsidaa idele oluliseid oskusi.
Aasta l pus kirjutasi e Hasart ä gu aksu N ukogule projekti „Seltsidaa ide liiku ise käivita i e
Vilja di aal“. Seltsidaamide liikumise raames teeme koost d Vilja di aa Tervisetoa ja Viljandi
linnaga.

MTÜ Tee e osales järgi istes ettev t istes : Mi u Vilja di li aosade kohtu ised ja selle
tule use a algatatud Paalali a Palavad Päevad, Kuhjavere Teatripäevad, Meeste ehi e rada ,
Ühis ädal Avatud Ühe dused
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

4 927

8 658

2

0

8

4 927

8 666

4 927

8 666

1 500

0

3

334

803

4

1 834

803

1 834

803

7 863

-50

-4 770

7 913

3 093

7 863

4 927

8 666

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

120

112

15 738

22 305

6 012

0

21 870

22 417

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-15 738

-14 521

Mitmesugused tegevuskulud

-10 902

0

Kokku kulud

-26 640

-14 521

Põhitegevuse tulem

-4 770

7 896

Aruandeaasta tulem

-4 770

7 896

Lisa nr

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud

5

Kulud
6

8
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

-4 770

7 896

0

333

-461

-960

0

17

-5 231

7 286

Saadud laenud

1 500

0

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

1 500

0

-3 731

7 286

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

8 658

1 372

-3 731

7 286

4 927

8 658

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011

-50

-50

Aruandeaasta tulem

7 913

7 913

31.12.2012

7 863

7 863

-4 770

-4 770

3 093

3 093

Aruandeaasta tulem
31.12.2013
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Üldine informatsioon
MTÜ Teeme on koostanud 2013.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seaduse §-le 17
Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Raha
Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel
meetodil.
Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamis-kontodel võrduvad pangaväljavõtetel näidatud jääkidega.
Sularaha kassas on aasta-vahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne
nende nominaalväärtusega.
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inven-teerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Annetused ja toetused
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.

Tulud
Tulude ja kulude aruanne
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude
aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult kindel.

Kulud
Tulude ja kulude aruanne
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest lähtudes on tulude ja kulude
aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Liikmemaksude kajastamisel tuluna on võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult kindel.

Seotud osapooled
Seotud isikuteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Arvelduskonto

4 927

8 658

Kokku raha

4 927

8 658
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Lisa 3 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

üle 5 aasta

1 - 5 aasta
jooksul

Lühiajalised laenud
Laen eraisik

1 500

1 500

Lühiajalised laenud kokku

1 500

1 500

Laenukohustused kokku

1 500

1 500

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad töövõtjatele

334

334

Kokku võlad ja
ettemaksed

334

334

31.12.2012

üle 5 aasta

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Võlad töövõtjatele

803

803

Kokku võlad ja
ettemaksed

803

803

üle 5 aasta

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad neto soetusmaksumuses

2013

2012

Saadud

Saadud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

15 738

22 305

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

15 738

22 305

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2013

2012

projektide otsekulud

15 738

14 521

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

15 738

14 521
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Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

2013

2012

Palgakulu

9 954

6 709

Sotsiaalmaksud

3 382

2 308

Kokku tööjõukulud

13 336

9 017

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

13 336

9 017

3

3

31.12.2013

31.12.2012

10

9

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

MTÜ Teeme ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2014
Mittetulundusühing TEEME (registrikood: 80292459) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on
elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

JAANIKA TOOME

Juhatuse liige

30.06.2014

EPP JOHANI

Juhatuse liige

30.06.2014

Resolutsioon:

viljandi

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta

88991

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 55678516

E-posti aadress

eppjohani@gmail.com

