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Tegevusaruanne

EESMÄRGID

MTÜ Sina ja Mina (edaspidi: Perekeskus Sina ja Mina) põhikirjaline eesmärk on:

• Aidata luua tingimused, et lastest kasvaksid iseseisvad, vastutusvõimelised ja loovad
ühiskonnaliikmed.

• Suurendada lapsevanemate ja lastega tegelejate teadlikkust asendamaks autoritaarsed
kasvatusvõtted demokraatlikega ja seeläbi aidata kaasa vägivalla vähenemisele ühiskonnas.

• Tõsta peresuhete kvaliteeti ja ennetada laste vaimse tervise probleemide teket ning laste
tänavale sattumist.

• Väärtustada lapsevanemate ja lastega töötajate rolli ja tööd.

TEGEVUSVALDKONNAD

• Gordon Training Internationali esindaja Eestis - koolitused "Gordoni perekool" ja "Õpetajate
kool".

• Lühikoolitused lapsevanematele ja spetsialistidele lapse arengu ja kasvatamise teemadel.
• Tasuta e-nõustamine ja tasuline individuaal- ja grupinõustamine.
• Tasuta e-loengud lapsevanematele ja spetsialistidele.

2016. aastal oli Perekeskuse tegevmeeskonnas 2 töötajat, juhatuses 5 liiget. MTÜ liikmeid oli
aasta lõpu seisuga 18.

TEGEVUSED 2016. AASTAL

Teenuste pakkumine - koolitused ja nõustamine

Koolitused

Gordoni perekooli koolituste müük - kursust alustas 196, tunnistuse sai 186 osalejat.

Teenuse kättesaadavuse parandamiseks kaasati koolitajate võrgustikku 15 uut psühholoogia
taustaga Gordoni perekooli koolitajat üle Eesti, sh 2 venekeelset koolitajat (vt projekt 4.2). Tehti
algust koolitusmaterjalide uuendamisega, mis viiakse lõpule 2017. aastal.

Lühiloengud lasteasutustele ja äriorganisatsioonidele - 33.

Viidi läbi laste arengu ja kasvatamise loenguid lasteasutustes ja äriorganisatsioonides (nt SEB
Heategevusfond). Jätkati Sina ja Mina Pereakadeemiaga, mille raames pakuti lühiloenguid
lasteaedades, mille eest tasus lapsevanem ise. Osa tulust annetati lasteaiale laste heaolu
parandamiseks. Sina ja Mina Pereakadeemia süsteemi piloteeriti viies Tallinna lasteaias. Sina ja
Mina Pereakadeemia arendamist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu (vt projekt 4.1).

Nõustamine lapsevanematele

Tasuta e-nõustamine.

Nõustamiskeskkonda laekus vahemikus jaanuar-detsember 544 pöördumist (neist 430 tasulist ja
113 tasuta vastust).

Tasuline nõustamine.

Lapsevanematel oli võimalik pöörduda ka psühholoogi ja pereterapeudi vastuvõtule. 2016. aastal
võttis vastu 8 nõustajat.

Teavitustegevused

Facebook.

Facebooki jälgijate arv kasvas 1948-lt 4843-le.

Koostöö meediaväljaannetega.
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Delfi (üle 30 artikli) ja Pere ja Kodu (Kadri Järv-Mändoja nõuanded lapsevanematele igas
väljaandes).

Koostöös Delfi pereportaaliga Pere ja Laps viidi läbi emade-  ja isadepäeva kampaania.
Emadepäeva nädalal 2-8. mail 2016 viidi läbi Delfi pereportaalis lugude konkurss, mille avasid
oma looga emaks olemise vähemräägitud poolest Evelin Võigemast, Ursula Ratassepp ja
Anna-Greta Tsahkna. Üleskutse lugejatele oli jagada ka enda lugu. Sõnum, mida soovisime
kampaaniaga avalikkusele anda oli: „See on OK, kui sa vanemana tunned väsimust või ei oska
oma lapsega käituda. Kõik on seda tundnud.“ Üleskutse lugejatele oli jagada ka enda lugu. Enda
lugu jagas ka perekeskuse koolitaja Pille Murrik.
Delfis loeti kampaania raames ilmunud artikleid kokku üle 90 000 korra. Mõned näited kampaania
raames ilmunud artiklitest:
Evelin Võigemast: "Aeg, kus ma iseennast üleni ära kaotasin."
Ursula Ratasepp: hakkasin arsti kabinetis lihtsalt lahinal nutma.
Anna-Greta Tsahkna: kui aus olla, siis sooviks vaid diivaninurka korraks kerra tõmmata ja lihtsalt
olla.
Pille Murrik: tead, mamps, mõnikord on mul sinust tõesti kopp ees.
Isadepäeva kampaania raames koguti ja jagati lugusid sellest, missugune on Eesti isa.
Pereterapeut Tiit Kõnnussaar selgitas, milline võiks olla naise ja mehe roll vanemana ja mida saab
naine tähele panna ja teha selleks, et mees lapsest ei kaugeneks? Henry Jakobson rääkis sellest,
mis talle isaks olemise juures meeldib ning ka isaks olemist puudutavatest tabudest. Kaja Kallas
kirjutas sellest, mida on õppinud oma isalt. Ja ka sellest, miks on oluline isasid laste kasvatamisel
rohkem usaldada. Priit Pajusaar jutustas oma mitmes mõttes erilisest isast.

Osalemine Arvamusfestivalil arutelus  "Kellest algab kiusamisvaba elutee?"

12. augustil 2016 arutlesid Väärtuspõhise hariduse laval Perekeskus Sina ja Mina koolitaja Kadri
Järv-Mändoja ning Kristi Sims, Martin Harak ja Rain Tamm kiusamise vähendamise võimaluste üle
Eestis. Kokkuvõtet arutelust on võimalik lugeda siit.

Uudiskiri lapsevanematele. Anti välja 4 uudiskirja laste kasvatamise ja peresuhete teemaliste
artiklite ja müügiinfoga. Uudiskirja saajate hulk kasvas aastal 2016. 1309-lt 1690-le. Suure osa
uutest kontaktidest moodustasid Sina ja Mina Pereakadeemia kontaktid.

Sina ja mina kogukonna häälekandja. Organisatsioonisisene uudiskiri koolitajatele ja lähematele
koostööpartneritele. 2016. aastal anti välja 3 häälekandjat. Häälekandja saajate hulgas on 71
inimest.

Organisatsiooni arendustegevused 

Koolitajate võrgustikuga seotud tegevused.

2016. aasta detsembris toimus uus Gordoni perekooli koolitajate väljaõpe. Väljaõppe raames sai
koolitaja litsentsi 15 psühholoogia taustaga koolitajat üle Eesti, sh 2 venekeelset koolitajat.

Väljaõppe viis läbi Markus Talvio Soomest. Uued koolitajad on Daniel Soomer, Annika
Kannenberg, Kai Konsap, Kaileen Mägi, Julia Kovalenko, Ivica Mägi, Kairit Kivimäe, Kaidi Hallik,
Maarja Sagen, Piret Einpaul, Tea Ausin, Agne Vilt, Valentina Skljarova, Peeter Pruul ja Kadi
Kuuskmann.

Väljaõppe läbiviimist toetasid Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (vt projektid nr
4.2).

Kogemuste kohvikud koolitajate võrgustikule.

Kogemuste kohvik on vabas vormis kohtumiskoht võrgustiku liikmetele, kus igal kohtumisel jagab
üks koolitajatest teistega oma hiljutist õppimis- või koolituskogemust. Kogemuste kohvik toimub
kord kvartalis.

Projektid

Projekt "Laste vaimse tervise probleemide ennetamine läbi süsteemse vanemahariduse
pakkumise"

http://perejalaps.delfi.ee/pere/eesti-emade-lood-evelin-voigemast-aeg-kus-ma-iseennast-uleni-ara-kaotasin?id=74419277
http://perejalaps.delfi.ee/imik/eesti-emade-lood-ursula-ratasepp-hakkasin-arsti-kabinetis-lihtsalt-lahinal-nutma?id=74430069
http://perejalaps.delfi.ee/lasteaialaps/eesti-emade-lood-anna-greta-tsahkna-kui-aus-olla-siis-sooviks-vaid-diivaninurka-korraks-kerra-tommata-ja-lihtsalt-olla?id=74428741
http://perejalaps.delfi.ee/lasteaialaps/eesti-emade-lood-anna-greta-tsahkna-kui-aus-olla-siis-sooviks-vaid-diivaninurka-korraks-kerra-tommata-ja-lihtsalt-olla?id=74428741
http://perejalaps.delfi.ee/koolilaps/eesti-emade-lood-tead-mamps-monikord-on-mul-sinust-toesti-kopp-ees?id=74461391
http://perejalaps.delfi.ee/isale/eesti-isade-lood-isa-ja-ema-peavadki-ju-erinevad-olema?id=76235271
http://perejalaps.delfi.ee/isale/eesti-isade-lood-henry-jakobson-ometi-oli-see-mu-elu-parim-otsus?id=76222853
http://perejalaps.delfi.ee/pere/eesti-isade-lood-kaja-kallas-isa-opetas-elust-roomu-tundma-ning-end-mitte-liiga-tosiselt-votma?id=76239463
http://perejalaps.delfi.ee/isale/eesti-isade-lood-priit-pajusaar-isa-loi-kaks-nahvakat-rihmaga-vastu-lauda-ise-mulle-silma-pilgutades-ja-naeru-tagasi-hoides?id=76243421
http://kiusamisestvabaks.ee/uudised/arvamusfestivalil-arutleti-kiusamisvaba-elutee-voimalikkusest-n164
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Rahastaja: EV Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.
Toimumisaeg: 01.01.2016 – 31.12.2016
Toetussumma: 37 500 €

Projekti „Laste vaimse tervise probleemide ennetamine läbi süsteemse vanemahariduse
pakkumise“ tegevused töötati välja eesmärgiga suurendada positiivset vanemlust väärtustavate
hoiakute levikut ühiskonnas ja normaliseerida vanemaks õppimist, anda lapsevanematele
vanemahariduse alased baasteadmised ning töötada välja organisatsiooni jätkusuutlik
tegevusplaan.

Tegevused projekti raames:

• Teavitustöö vanemlust toetavate hoiakute ja vanemahariduse võimaluste osas
• Teavituskampaania lapsevanematele
• E-nõustamine peredele eesti ja vene keeles
• Sina ja Mina Pereakadeemia süsteemi täiustamine ja piloteerimine

Projekt "Gordoni perekooli koolitajate väljaõpe"

Rahastaja: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Toimumisaeg: 01.09.16-31.12.2017
Toetus: 20 000 eurot

Eesmärk: Perekeskus Sina ja Mina on konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik organisatsioon, mille
uuendatud koolitajate võrgustik võimaldab pakkuda kvaliteetset teenust lapsevanematele üle
Eesti.

Tegevused:
Projekti raames viidi läbi väljaõpe Gordoni perekooli koolitajate võrgustiku uuendamiseks (15
inimest), et tõsta Perekeskus Sina ja Mina võimekust pakkuda senisest efektiivsemalt
Lapsevanema suhtlustreening Gordoni perekooli koolitust ja teisi vanematele suunatud teenuseid
uutes sihtgruppides ning piirkondades üle Eesti.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 34 698 24 591 2

Nõuded ja ettemaksed 5 296 5 644 3

Kokku käibevarad 39 994 30 235  

Kokku varad 39 994 30 235  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 7 143 7 758 5

Kokku lühiajalised kohustised 7 143 7 758  

Kokku kohustised 7 143 7 758  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 22 477 30 374  

Aruandeaasta tulem 10 374 -7 897  

Kokku netovara 32 851 22 477  

Kokku kohustised ja netovara 39 994 30 235  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 40 000 67 396 6

Tulu ettevõtlusest 58 729 42 741 7

Muud tulud 930 0  

Kokku tulud 99 659 110 137  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -25 339 -48 679  

Mitmesugused tegevuskulud -35 458 -29 774  

Tööjõukulud -28 491 -39 583 8

Kokku kulud -89 288 -118 036  

Põhitegevuse tulem 10 371 -7 899  

Intressitulud 3 0  

Muud finantstulud ja -kulud 0 2  

Aruandeaasta tulem 10 374 -7 897  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 10 371 -7 899

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 348 -31

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -615 2 689

Laekunud intressid 3 2

Kokku rahavood põhitegevusest 10 107 -5 239

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 -3 940

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 0 -3 940

Kokku rahavood 10 107 -9 179

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 24 591 33 770

Raha ja raha ekvivalentide muutus 10 107 -9 179

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 34 698 24 591
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 30 374 30 374

Aruandeaasta tulem -7 897 -7 897

31.12.2015 22 477 22 477

Aruandeaasta tulem 10 374 10 374

31.12.2016 32 851 32 851
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi

hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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 bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes  kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti

tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et

nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning

negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses). 

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse

arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel

perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole

tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg

on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval

tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise

järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. 

Seotud osapooled

Ettevõtte aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: 

a. tegev- ja kõrgemat juhtkonda; 

b. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid  
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või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Raha pangakontodel 34 698 24 591

Kokku raha 34 698 24 591

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 042 1 042

Ostjatelt laekumata

arved
1 042 1 042

Muud nõuded 3 940 3 940

Viitlaekumised 3 940 3 940

Ettemaksed 314 314

Muud makstud

ettemaksed
314 314

Kokku nõuded ja

ettemaksed
5 296 5 296

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 1 390 1 390

Ostjatelt laekumata

arved
1 390 1 390

Muud nõuded 3 940 3 940

Viitlaekumised 3 940 3 940

Ettemaksed 314 314

Muud makstud

ettemaksed
314 314

Kokku nõuded ja

ettemaksed
5 644 5 644
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 763 1 060

Sotsiaalmaks 1 425 2 037

Kohustuslik kogumispension 86 125

Töötuskindlustusmaksed 104 135

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 378 3 357

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 076 3 076

Võlad töövõtjatele 1 669 1 669

Maksuvõlad 2 378 2 378

Saadud ettemaksed 20 20

Muud saadud ettemaksed 20 20

Kokku võlad ja ettemaksed 7 143 7 143

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 997 2 997

Võlad töövõtjatele 1 332 1 332

Maksuvõlad 3 357 3 357

Saadud ettemaksed 72 72

Muud saadud ettemaksed 72 72

Kokku võlad ja ettemaksed 7 758 7 758

Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 40 000 67 396

Kokku annetused ja toetused 40 000 67 396

sh eraldis riigieelarvest 40 000 67 396

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2016 2015

Rahaline annetus 40 000 67 396

Kokku annetused ja toetused 40 000 67 396
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Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Koolitused 58 729 42 741

Kokku tulu ettevõtlusest 58 729 42 741

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 21 279 29 581

Sotsiaalmaksud 7 212 10 002

Kokku tööjõukulud 28 491 39 583

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
25 732 35 166

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 3

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 18 18

Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016 31.12.2015

Kohustised Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 400

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 8 554 14 238


