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ESTL tegevusaruanne 2015

TEGEVUSARUANNE
Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) on mittetulundusühing, mille tegevus on suunatud Eesti
elanikkonna seksuaal- ja reproduktiivtervise parandamisele. Liit asutati 1994 aastal ning
kandis kuni juunini 2005 a. nime Eesti Pereplaneerimise Liit (EPPL). Alates 1995 aastast
kuulub ESTL Rahvusvahelisse Pereplaneerimise Föderatsiooni (IPPF), mille põhimõtete ja
eesmärkidega kooskõlas toimub ka Liidu tegevus.

ESTL-i põhilised tegevused 2015. aastal olid järgmised:
Projekt ”Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel
levivate haiguste ennetamine”
Juhtimiseelarve: 16 000 €
(Eraldiseisev Haigekassa eelarve teenuste osutamiseks NNKtes: ~900 000 €
Tervise Arengu Instituut toetas kindlustamata isikute teenendamist: 50 047 €
Planeeritud 2015. aastaks
34 000 juhtu

Tulemus 2015. aastal
29 227 juhtu*
(14 676 isikut**)

2. Esmaste pöördumiste
osakaal kõikidest
pöördumistest

20%

20% *
(15,05%
esmaskülastajatest
noormehed)

3. Noormeeste osakaal

6%

6,8%
(Absoluutarv: 1988
2014. aastal 2474

Näitaja
1. Ennetusjuhtude arv

2013 aastal 2077
2012.aastal 1997
2011.aastal 1961
2010. aastal 1588
2009. aastal 1748
2008. aastal 1486
2007. aastal 1196
2006. aastal 1446)
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Projekti töörühma koosseis:
Kadri Sikk, Helle Karro, Kai Part, Mairi Kaha, Anu Vatter, Kaie Toomet, Nele-Triin Lott Marie
Abel, Jaana Below.
Projekti sihtrühma hõlmatus:
Sihtrühm

Planeeritud sihtrühm

1. STLH ennetamine
2. Seksuaalnõustamine
3. Kontratseptsioonialane
nõustamine
Spiraali paigaldamine
4. Kordusretseptid
KOKKU:

Tegelik sihtrühm

11 900 (35%)
11 900 (35%)

11422 (40%)
11163 (39,9%)

10 200 (30%)

31 (0,2%)
5940 (20,8%)

34 000

28556

Projekti juhtimistegevuste kirjeldus:
1. Täiendkoolitus ja tööjuhendus projektis osalevate noorte nõustamiskeskuste
töötajatele.
Kahepäevane täiendkoolitus noorte nõustamiskeskuste töötajatele.
Noortenõustajate suvekoolitus „Nõustamisest ja nõustatavast“ toimus 27-28. augustil 2015
Pärnumaal Maria talus.
Koolitajateks olid kahel päeval arst-noortenõustaja Nele-Triin Lott, kes tegi ettekande
teemal „Pillide unustamine“.
Meediakoolitaja Maria Murumaa-Mengel viis läbi koolituse teemal „Põlvkondadevahelised
erinevused“ kus tegi nii ettekande kui viis läbi rühmatöid teemadel nagu noorte
meediatarbimine, sotsiaalmeedia kanalid, pornograafia ja seksuaalsuse käsitlus neis.
Suvekoolituse teise päeva hommikul tegi Kerli Hannus ülevaate internetinõustamise
kvaliteedihindamisest ning ülejäänud päeva sisustas koolitaja Siim Värv, kelle koolitus oli
motiveerivast intervjueerimisest.
Osalejad: Koolitusel osales 37 osalejat erinevatest noorte nõustamiskeskusest
(Seksuaaltervise Kliinik, Tartu STK, LTKH, ITK, Pärnu, Narva, Lõuna-Eesti Haigla) ja ESTList
Tagasiside: Toimunud koolituse kohta andis elektroonsele vormile tagasisidet 11 osalejat.
Tagasiside põhjal oli rahulolu koolitusega kõrge, koolituse sisu hindas 5-pallisel skaalal 5ga
83% , 4-ga 17% vastanutest. Koolituse korraldust hindas 82% tagasiside andjaist “väga
hea”ks ning 18% heaks.
(Lisa 1: Päevakava, osalejate nimekiri)
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Supervisioonid ja tööjuhendused noorte nõustamiskeskuste nõustajatele.
Projekti raames planeeriti kaks koolitust erinevatesse regioonidesse IV kvartalisse teemal
„Verbaalselt agressiivne patsient“, kuid kuna koolitaja äärmiselt tiheda ajakava tõttu ei
õnnestunud leida sobivaid koolituspäevi novembrisse ega detsembrisse, lükkusid koolitused
2016. aasta algusesse. Seoses koolitaja haigestumisega lükkus 2016.a jaanuarikuus aga üks
koolituspäev taas edasi.
2. Projektis osalevate noorte nõustamiskeskuste arengukohtumised.
Viimistleti ja kooskõlastati 2014 IV kvartalis toimunud arengukohtumise (Võru noorte
nõustamiskabinetid) kokkuvõte. Arengukohtumisi 2015 kavandatud ei ole.
3. Projektikogemuste edastamine
Välisministeeriumi rahastatud projekti „Noorte reproduktiivtervisealaste nõustamisteenuste ja
-tervisekasvatuse alase pädevuse ja võimekuse tõstmine Kõrgõzstanis” raames külastasid
Eestit Kõrgõzstani valitsusliikmed, KOVide esindajad, MTÜde esindajad ning
tervishoiuspetsialistid. Külastuse raames käidi tutvumas ka Haigekassaga, Tervise Arengu
Instituudiga ning seksuaaltervise kliinikutega.
Augustikuus toimus neljapäevane koolitus Kõrgõzstanis, kus ESTLi ekspertide meeskond andis
edasi teadmisi ja kogemusi seksuaaltervisest, seksuaalharidusest ning noorte
nõustamiskeskuse võrgustiku loomisest, käivitamisest ning arendamisest. Koolitati KOVide
esindajaid, tervishoiuspetsialiste ning noortenõustajaid. Koolituse tagasiside oli väga hea ning
kasulikke teadmisi ning meetodeid rakendatakse ellu tegevustes noortega. Vene keelde tõlgiti
ESTLi noorte nõustamiskeskuste kvaliteedijuhend, mille põhimõtetele tuginedes saavad
projektipartnerid hakata looma sarnast kvaliteedijuhtimist toetavat strateegiadokumenti.
Projekti laiemateks eesmärkideks on tõsta Kõrgõzstani reproduktiivtervisealaste noorte
nõustamisteenuste
võrgustiku
ja
reproduktiivtervise
valdkonnas
tegutsevate
võtmeorganisatsioonide pädevust, võimekust noorte reproduktiivtervisealase tervisekasvatuse
ja-nõustamisteenuste
vallas,
et
parandada
noortele
ligipääs
kvaliteetsetele
tervishoiuteenustele. Projekti käigus toimuvate õppekohtumiste ja koolituste läbi tutvustatakse
Eesti näiteid ja kogemusi.
4. Sihtgrupi teavitamine.
- Perioodil uuendati www.amor.ee koduleheküljel noorte nõustamiskabinettide
kontaktandmeid. Loodi noorte nõustamiskeskusi puudutavad tekstid uue estl.ee
kodulehe jaoks.
-

Tehti koostööd projektiga „Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse
korraldamine ning vaimse- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste
nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi välja töötamine“ mille käigus toimub NNKte
teavitus läbi amor.ee olevate infolõikude ning veebipõhise internetinõustamise teenuse.
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Teavitus toimub ka läbi sotsiaalmeedia ning projektiürituste: 4.-5. detsembril 2015
osaleti noorte infomessil „Teeviit“.
-

Noorte nõustamiskeskustes toimus 231 seksuaalhariduslikku loengut ja vestlusringi,
milledes osales 2531 noort vanuses 10-23. Lisaks on toimunud ESTL koolitusvaldkonna
poolt organiseerituna seksuaalhariduslik tegevus koolides, millede üheks osaks on
noorte nõustamiskeskuste tegevuse ja teenuste tutvustamine.

-

Kose Gümnaasiumis toimus koolitus lapse seksuaalse arengu teemadel, kus 120
lapsevanemale tutvustati ka NNKde tööd.

-

ESTL tegi koostööd Tervise Arengu Instituudiga kondoomikampaania „Kumm on seks“
2015.a perioodi planeerimisel.

-

Projekti III kvartalis alustati noorte murekirjadele vastamist läbi Delfi portaali alalehe
„Noorte Hääl“. Kirjades, mis puudutavad otseselt nõustamisküsimusi, antakse infot ka
noorte nõustamiskeskuste kohta.

Meediakajastused:
Noorsootöö ajakirjas MIHUS ilmus artikkel, mis muuseas kajastas ka noorte nõustamiskeskuste
tegevust:
http://mitteformaalne.ee/wpcontent/uploads/2014/07/Mihus_17_2015_veebi_v%C3%A4ike.pdf
Õhtulehes ilmus iga-aastane artikkel noorte nõustamiskeskustest:
http://www.ohtuleht.ee/694281/noored-saavad-tasuta-abi-noorte-noustamiskeskustest

Projekt „Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine
ning
vaimse
–
ning
reproduktiivtervisealaste
veebipõhiste
nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi välja töötamine“
Projekti kestvus: 01.jaanuar 2014 a. – 31.detsember 2015 a.
Eelarve: 190 996,80 €
Projekti rahastatakse Norra finantsmehhanismi toetustest 2009-2014 Rahvatervise programmi
raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.
Projekti eesmärk on tagada Eestis elavatele noortele (14–24.a) kvaliteetse heatasemelise
seksuaal- ja reproduktiivtervisealase internetinõustamisteenuse kättesaadavus, tagada
kvaliteetse seksuaal- ja reproduktiivtervisealased teabe- ja nõustamiskeskkondade
www.amor.ee/www.estl.ee toimimine ning koostöös avaliku sektori asutuste ning valdkonna
asjatundjatega arendada välja vaimse tervise ning seksuaal- ja reproduktiivtervisealaste
veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhend.
Projekti viib ellu Eesti Seksuaaltervise Liit koostöös Tervise Arengu Instituudi ning MTÜ
Peaasjadega.
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2015 a asetleidnud tegevused:
Kokku vastati 2015 a. 1427-le murekirjale.
2015.a. olid 81% murekirjade saatjatest tüdrukud ning 19% noormehed. 2014.a. andmetel oli
sama näitaja 82,7% tüdrukud ning 17,3% noormehed, ehk positiivse trendina on suurenenud
noormeeste osakaal, kes on saanud nõustamist läbi „Küsi nõu“ keskkonna. 2014.a. andmetel
saadeti eestikeelseid murekirju meie keskkonda 97,8% juhtudest, ehk venekeelsete kirjade
osakaal oli 2,2%. 2015.a. küsiti eestikeelseid küsimusi 91% ning venekeelseid 9%, ehk tõus on
olnud 6,8%, mis on meie hinnangul väga positiivne ning on aidanud meil saavutada ka projektis
püstitatud eesmärke. Kokku oli foorumis perioodil 01.01.14-31.12.15 kontrollitud postitusi
749. Murekirjade arv on võrreldes varasemate aastatega vähenenud, kuid see langus on olnud
ka ootuspärane, kuna kodulehe sisu on oluliselt põhjalikum ning seetõttu on ka erinevatele
probleemidele vastuse leidmine võrreldes varasemaga oluliselt lihtsam. Samal põhjusel on ka
foorumi postituste arv olnud esialgsest prognoosist tagasihoidlikum.
Selleks, et suurendada meie lehekülje külastamisel kasutusmugavust, on www.amor.ee
keskkond alates 2015.a. novembrist kättesaadav ka nutitelefonide abil. Seal on võimalik
lihtsalt saata oma murekiri läbi „Küsi nõu“ keskkonna või siis soovikorral leida mugavalt vastus
oma küsimusele „Küsimuste-vastuste“ keskkonnast.
Uuenenud on www.estl.ee ja www.amor.ee kodulehed. www.estl.ee kodulehe osas on
uuendatud nii visuaali kui ka kodulehe sisu.
2015 aasta sügisel valmis küsimuste-vastuste andmebaas enam levinud murekirjadest, mis
meie „Küsi nõu“ keskkonda aastate jooksul on laekunud. Kokku on meie uues andmebaasis 647
murekirja, mis on jagatud omakorda 15 kategooriaks ning 250 alamkategooriaks, et noortel
oleks võimalik oma küsimusele võimalikult lihtsalt vastus leida ning meie internetinõustajate
koormus väheneks ning projekt oleks kulutõhusam. Antud eesmärki oleme edukalt saavutanud,
kuna murekirjade arv on viimase kahe aasta jooksul vähenenud märgatavalt. 2014.a. laekus
kokku 1700 kirja ning 2015.a. 1427 kirja. Lisaks näitab meie kodulehe külastatavuse statistika
Google Analyticsi vahendusel, et küsimuste-vastuste rubriik on üks enim külastatavaid
lehekülgi meie kodulehel. Küsimuste-vastuste andmebaas on lihtsalt ligipääsetav ka läbi
nutiseadmete. Loodud avalik andmebaas tagab kvaliteetse info lihtsa kättesaadavuse ka peale
projekti lõppemist. Keskeltläbi on kahe aasta vältel olnud ühes kuus www.amor.ee kodulehel
17 200 külastust. (Allikas: Google analytics)
2015 a Viidi läbi 2x2 koolituspäeva noortenõustajatele (sh internetinõustajatele) suvekooli
raames, kokku toimus projekti vältel 28 koosolekut erinevates töögruppides (koduleht, KKK,
kvaliteedijuhend, tasuline nõustamisteenus), viidi läbi 3 projektiseminari ning toimus
planeeritud õppekäik Norrasse.
2015 a viidi läbi ka kvaliteedihindamine laekunud kirjade osas, mille põhjal võib öelda, et
internetinõustamise kvaliteet on jätkuvalt väga kõrge ning meeskonda on haaratud vaid
parimad oma ala eksperdid, kes teevad oma tööd suure pühendumusega.
Pilootprojektina loodi tasuline nõustamisteenus Skype vahendusel. Tänaseks on toimunud 2
nõustamise sessiooni, kuid on selgelt näha märke, et teenus on täna Eesti turul väga vajalik
ning seetõttu soovime antud teenuse pakkumisega jätkata ka projekti lõppedes.
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Koostöös erinevate partneritega (www.peaasi.ee; www.lahendus.net, www.perekool.ee,
Tervise Arengu Instituut, ERSI, EAÜS jpt) valmis vaimse tervise ning seksuaal- ja
reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhend, mis saab edaspidi
olema aluseks veebinõustamise teenuste määratlemisel ja hindamisel ning teenuse kvaliteedi
mõõtmisel.

Projekt
“Seksuaalvägivalla
ohvrite
abistamiseks
koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine”

laiapõhjalise

Projekti kogueelarve: 255 737, 15 €
Kestvus: 27.mai 2014 a. –30.aprill 2016 a.
Rahastaja: Projekti rahastatakse Norra finantsmehhanismi toetuste 2009–2014 koduse ja
soopõhise vägivalla vähendamise programmi raames. Koduse ja soopõhise vägivalla
vähendamise programmi koordinaator on Sotsiaalministeerium.
Projekti üldeesmärk on seksuaalvägivalla ja inimkaubandusega seotud seksuaalvägivalla leviku
ja mõjude vähendamine avalikkuse teavitamise, ohvreid abistavate teenuste loomise ning eri
valdkonna spetsialistide teadlikkuse ja koostöö suurendamise kaudu Eestis.
2015. a tegevused:
Meedikute koolituse programmi väljatöötamine meedikutele tööst seksuaalvägivalla ohvriga.
Alustati meedikute koolituste läbiviimisega koostöös Tartu Ülikooliga. Toimus
tervishoiuasutuste ja - üksuste juhtide külastamine, teavitamine seksuaalvägivalla probleemist,
meedikute koolituste osas kokkulepete sõlmimine. Valmistati ette ka 2 võtmespetsialistide
koolitust seksuaalvägivalla olemuse ja levimuse teemal. Koolitajateks olid eksperdid Norrast
ning Eestist. Esimene koolitus toimus märtsis ning teine oktoobrikuus, kokku osales koolitustel
60 võtmespetsialisti. Raviasutusesisese tegevusjuhendi väljatöötamine seksuaalvägivalla
ohvrile rehabilitatsiooniteenuse pakkumiseks projektis osalevates tervishoiuasutustes
(seksuaaltervise
kliinikud).
Seksuaalvägivallaohvritele
rehabilitatsiooniteenuse
ettevalmistamine, pakkumine ja monitoorimine (kokku 40 patsienti 2 aasta jooksul
seksuaaltervise kliinikutes).
Ettevalmistused politsei- ja prokuratuuritöötajate koolituste planeerimiseks ning toimusid ka
erinevad kohtumised. Juhise koostamine seksuaalvägivalla ohvri meditsiiniliseks läbivaatuseks
ja esmaseks nõustamiseks. Seksuaalvägivallateemalise internetinõustamise liitmine
olemasoleva internetinõustamis-süsteemiga. Meediakampaania läbiviija valimine ning
ettevalmistustööd ja meediakampaania esimese laine läbiviimine.
Peamised koostööparnterid olid: Oslo Seksuaalvägivallakeskus, Seksuaaltervise Kliinikud
Tallinnas ja Tartus, Ida – Tallinna Keskhaigla, Sotsiaalministeerium, Jutiitsministeerium, Eesti
Politsei – ja Piirivalveamet, Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Eesti
Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, Eesti Naiste Varjupaikade Liit, Eesti Avatud Ühiskonna
Instituut.
Teavitustegevused:
ESTL kodulehele projekti-alamlehe loomine http://estl.ee/120775
Meediakajastused võrgustiku tegemistest: Eesti Seksuaaltervise
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kodulehekülg:
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http://estl.ee/121745
Projekti töörühm ESTL meediaspetsialist tutvusid Norras ja teistes riikides läbi viidud
seksuaalvägivalla ja inimkaubanduse ennetamise kampaaniate kontseptsioonidega.
KATRIN PANI MEEDIA LÕIGU:
Meediakajastused seksuaalvägivalla projekti kampaaniast ja muudest tegemistest: Eesti
Seksuaaltervise Liidu kodulehekülg http://www.estl.ee/meedias/

Projekt „Noorte Nõustamiskeskuste võrgustiku edasiarendus lahendamaks
nii piirkondlikke, üleriigilisi kui ka valdkondlikke ühiskondlikke
probleeme“
Projekti kestvus: 01. september 2015 a. – 31. detsember 2016 a.
Eelarve: 14 954,00 €
Rahastaja: Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital
Projekti eesmärgiks on Noorte Nõustamiskeskuste võrgustiku, edaspidi NNK-de võrgustiku
(võrgustikku kuulub 16 NNK-d) edasiarendus lahendamaks nii piirkondlikke, üleriigilisi kui ka
valdkondlikke ühiskondlikke probleeme läbi järgnevate alaeesmärkide:
! Vähendada 15-24 a. noorte HIV ja teiste suguhaiguste juhtude esinemissagedust ja
haigestumusega seotud kahjusid.
! Suguhaiguste, seksuaalvägivalla ja teismeliste raseduse ennetustöö 15-24 a. noortele
läbi NNK-te üle Eesti
! Info NNK-de teenustest ja võimalustest noortele ja laiemale avalikkusele kättesaadavaks
– kommunikatsioonistrateegia loomine
! NNK-de teenuste kvaliteedi tõstmine ja standardiseerimine – töötajate ja vabatahtlike
koolitused, kvaliteedistandardite loomine
! Aidata kaasa terve ja tugeva ühiskonna loomisele.
Projekti viib ellu Eesti Seksuaaltervise Liit koostöös Amor Noorte Nõustamiskeskuste
võrgustikuga.
2015 a asetleidnud tegevused:
Loodi Amori rubriik Delfi Noorte Hääle veebilehele.
Otsustati noorte nõustamiskeskuste nimetamisel võtta ühendnimetusena kasutusele Amori
nimi.
Toimusid ettevalmistused Amor Noorte Nõustamiskeskuste veebruaris 2016 toimuvaks
sünnipäeva kuuks: teemanädalad: 1. nädal: seksuaalvägivald, 2. kondoomid, 3. suhted,
armastus, seks, 4. rasestumisvastased vahendid. Lahtiste uste kuu: kutsume koolide õpilased
külla. Facebookis mängud.

7

ESTL tegevusaruanne 2015

Projekt „Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine
ning
vaimse
–
ning
reproduktiivtervisealaste
veebipõhiste
nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi välja töötamine“
Meediakajastused:
Kuupäev

Väljaanne

märts 2015 PRESSITEADE
Juuli 2015 Pere ja Kodu
16-26.juuli 2015 Facebook
8.september 2015 Delfi Noorte Hääl
15.september 2015 Õhtuleht
22.september 2015
kevad 2015
suvi 2015
sügis 2015

Delfi Noorte Hääl
Buduaar Teen
Buduaar Teen
Buduaar Teen

5.oktoober 2015 PRESSITEADE

5.oktoober 2015. Terviseinfo.ee

Pealkiri
Eesti Seksuaaltervise Liit korraldas 30. märtsil
2015 seminari „Kuidas tagada
internetinõustamise kvaliteeti?“.
teismeliste seksuaalharidus
banner sõnumiga: Tule e-nõustamisele (30,81€)
Esimene vahekord
Noored saavad tasuta abi noorte
nõustamiskeskustest
Rubriik: Esita oma küsimus ja saa vastus
spetsialistilt
Lähisuhte alustamise nipid
Tõelise sõpruse omadused
Kui lähisuhe lõpeb
amor.ee lehel noorte seksuaaltervisealaste
küsimuste ja vastuste rubriik
intervjuu Kuku raadios
intervjuu Tre Raadios
Internetinõustamise veebi amor.ee lisandus
noorte seksuaaltervisealaste küsimuste ja
vastuste rubriik
Seksuaaltervisealane ja psühholoogiline
nõustamine nüüd Skype teel

15.oktoober 2015 PRESSITEADE
Raadio 4
19.oktoober 2015 Vikerraadio

intervjuu Raadio 4
Intervjuu Vikerraadio

16.oktoober 2015 Terviseinfo.ee

Seksuaaltervisealane ja psühholoogiline
nõustamine nüüd Skype teel

08.november 2015 Delfi Naistekas

Väga oluline uus teenus: seksuaaltervisealane ja
psühholoogiline nõustamine Skype'i teel

08.detsember 2015 Õhtuleht

Skype-nõustamine aitab leida vastused
seksuaaltervisealastele ja psühholoogilistele
küsimustele

19.detsember 2015 Postimees

Intiimset nõu saab edaspidi küsida Skype teel
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Koolitusvaldkond 2015 a.
Koolitusvaldkonna eesmärgid:

Koolitusvaldkonna kaugeesmärgiks on selle jätkusuutlikkuse tagamine läbi erinevate koolitusja loenguprojektide, koostöös erinevate rahastajatega.
Koolitusvaldkonna lähieesmärgiks on: seksuaaltervisealaste kooliloengute pakkumine kõigis
vanuseastmetes, koostöös erinevate rahastajatega.
Koolitusvaldkonna sihtrühma hõlmatus:
Erinevaid kooliloenguid telliti 2015 aastal kokku 522, neis osales 6533 õpilast.
Läbi Noorte nõustamiskeskuste korraldati kokku 223 loengut, 2481 õpilasele; läbi Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiu Ameti rahastuse 136 loengut 1528 õpilasele; läbi KÜSK-i rahastuse 117
loengut, 1772 õpilasele; läbi ning kaasfinantseerijate toel 47 loengut 752 õpilasele.

KÜSK-i rahastatud projekt „Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte
nõustamiskeskuste
võrgustik
ja
kohalikud
omavalitsused
kui
koostööpartnerid seksuaaltervisealaste loengute pakkumisel noortele”
Projekti kestvus: 01. august 2014 a. – 31. august 2015 a.
Eelarve: 34 133 EUR-i.
Rahastaja: Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital
Tegevused:
2014-2015 aastal toimus teavitustöö koolituste tegemiseks KOV-de töötajatele. Koolitused ise
viidi läbi jaanuar-aprill 2015. Kokku osales kohalike omavalitsuste spetsialistidele läbi viidud
koolitustel seksuaalse arengu ja seksuaalhariduse alal 135 spetsialisti.
26.01.2015 Tartus, osales 25 spetsialisti
04.02.2015 Tartus, osales 23 spetsialisti
09.02.2015 Jõhvis, osales 22 spetsialisti
10.02.2015 Narvas, osales 25 spetsialist
06.04.2015 Tallinnas, osales 20 spetsialisti
07.04.2015 Tallinnas, osales 20 spetsialisti
2015 aastal viidi projekti raames üle Eesti läbi 117 loengut 1772 õpilasele.
Harjumaal 29 loengut 409 õpilasele
Tartumaal 28 loengut 447 õpilasele
Ida-Virumaal 22 koolitust 266 õpilasele
Järvamaal 4 koolitust 79 õpilasele
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Läänemaal 1 koolitus 42 õpilast
Hiiumaal 21 koolitust 313 õpilasele
Pärnumaal 8 koolitust 132 õpilast
Raplamaal 4 koolitust 84 õpilasele

Välisministeeriumi arengukoostöö raames rahastatud projekt „Noorte
reproduktiivtervisealaste nõustamisteenuste ja -tervisekasvatuse alase
pädevuse ja võimekuse tõstmine Kõrgõzstanis.”
Projekti kestvus: 01. August 2014 a. – 31.märts 2016 a.
Eelarve: 133 921 EUR-i.
Rahastaja: Välisministeerium
Tegevused:
!

!
!

13.-17.aprillil 2015 toimus õppevisiit Kõrgõzstani delegatsioonile, kus osales 9 külalist
(1 inimese kulud kattis UNFPA). Visiidi käigus külastati Haigekassat, Riigikogu
sotsiaalkomisjoni,
Terviseametit,
Lääne-Tallinna
Keskhaiglat,
Haridusja
teadusministeeriumi ning Tartu Seksuaaltervise Kliinikut.
17.-21.augustil 2015 viidi läbi koolitus Kõrgõzstani noortenõustajatele
Eeldatavaks koolitusnädala tulemuseks oli Kõrgõzstani noortenõustajate teadmiste ja
oskuste kasv Eestis pakutavate noorte reproduktiivtervisealaste nõustamisteenuste
näidete ning kogemuse varal, võrgustiku võimekuse kasv teenuse arendamiseks ning
kvaliteetse nõustamisteenuse pakkumiseks. Noortenõustajate teadmiste ja oskuste kasv
nii nõustamise kui ka tervisekasvatuse, selle pakkumise, metoodiliste võtete ning
koostöövormide valdkonnas.
Koolituse lõpus pidid kõik kohalviibinud täitma kirjalikult hinnangulehed. Üldine
kokkuvõte ja hinnang koolitusele oli väga positiivne. Kokku osales koolitusel 21 inimest.

Siseministeeriumi rahastatav Noortele suunatud vägivallaennetuse
programm, mille eesmärgiks on vähendada noorte vägivaldset käitumist
Programm on suunatud 13-18-aastastele noortele ning sellega tõstetakse noorte teadlikkust
erinevatest hoiakutest ja uskumustest meeste ja naiste suhtes, soostereotüüpidest, konflikti
lahendamise oskustest, vägivalla märkamisest ning abisaamise võimalustest. Programm
sisaldab nii eesti kui venekeelseid juhend- ja koolitusmaterjale, mis tuginevad Women's Aidi
poolt Inglismaal loodud materjalidele "Expect Respect", mida õpetajad koolitundides kasutada
saavad, samuti pakutakse õpetajatele koolitusi ja juhendamist ning hinnatakse programmi
tulemusi.
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Mardi 3 asuva kinnistu projekt
ESTL sai novembris 2011 a. hoonestusõiguse viieks aastaks Tallinnas, Mardi 3 asuvale
kinnistule, tingimusega, et investeerib läbi erinevate rahastajate kinnistusse 127 850 EUR-i.
Kui investeering on tehtud, läheb kinnistu ESTL-i omandusse. 2012 aastal tehti investeeringuid
kokku 26 000 EUR-i eest (valmis maja restaureerimise projekt).
2013 aastal teostati Mardi 3 asuva hoone esimese korruse remont EAS-i toetusel.
Projekti maksumus oli 42079 EUR-i, lisaks omafinantseering 10123 EUR-i.
2014 aastal ehitati EAS-i toetusel välja uus soojussõlm Mardi 3 esimesel korrusel.
Projekti maksumus oli 34790 EUR-i, lisaks omafinanteseering 5515 EUR-i.
2015 aastal renoveeriti Mardi 3 katuse neli nurgatorni koos uue katusekatte paigaldusega.
Projekti maksumus oli 30952 EUR-i, lisaks omafinantseering 5615 EUR-i.
Kokku on nelja aasta jooksul investeeritud Mardi 3 kinnistusse 166 281 EUR-i.

Koostöö katus- ja IPPF liikmesorganisatsioonidega.
!
!

IPPF
Väestoliitto

!

“Health for youth” Association from Moldova

!

Reproductive Health Alliance of Kyrgyzstan

11

ESTL tegevusaruanne 2015

JUHATUSE DEKLARATSIOON
ESTL juhatus on koostanud 2014. a. majandusaasta aruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt
ühingu vara, kohustusi ja netovara ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise
seadusest ja on vastavuses Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise
aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Antud hinnangud põhinevad aktuaalsel
informatsioonil ühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande
koostamise seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute
lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.
ESTL-i juhatus ei ole saanud palka oma tegevuse eest 2014 aastal.
Juhatuse hinnangul on ESTL jätkuvalt tegutsev üksus. Juhatus kinnitab 2015. a. aastaaruande
koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 25.aprillil 2016. a.

_________________
Marie Abel
Juhatuse esinaine
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

48 819

82 845

8 671

18 528

57 490

101 373

Finantsinvesteeringud

363 158

263 275

Materiaalne põhivara

287 356

250 133

Kokku põhivara

650 514

513 408

708 004

614 781

0

13 665

Võlad ja ettemaksed

35 362

29 078

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

92 447

116 751

127 809

159 494

0

10 760

Võlad ja ettemaksed

335 013

248 763

Kokku pikaajalised kohustused

335 013

259 523

462 822

419 017

195 764

107 962

49 418

87 802

245 182

195 764

708 004

614 781

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Põhivara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused

Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused

Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

945

555

403 304

245 571

25 834

36 288

2 740

3 267

432 823

285 681

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-254 789

-121 240

Tööjõukulud

-202 310

-139 167

-4 429

-4 429

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

Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud

-15 204

-43 218

-476 732

-308 054

-43 909

-22 373

Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt

99 883

120 061

Intressikulud

-6 556

-9 886

Aruandeaasta tulem

49 418

87 802

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

-43 909

-22 373

Põhivara kulum ja väärtuse langus

4 429

4 429

Kokku korrigeerimised

4 429

4 429

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

9 857

4 971

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

6 284

10 623

379 000

116 757

-403 304

0

-47 643

114 407

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel

-41 652

-64 041

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-41 652

-64 041

86 250

49 015

-24 425

-12 766

Makstud intressid

-6 556

-9 886

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

55 269

26 363

-34 026

76 729

82 845

6 116

-34 026

76 729

48 819

82 845

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013
Aruandeaasta tulem
31.12.2014
Aruandeaasta tulem
31.12.2015

107 962

107 962

87 802

87 802

195 764

195 764

49 418

49 418

245 182

245 182
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
ESTL 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega
ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.
ESTL kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise
aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga)
pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid
äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Europa Kesk Panga valuutakursid.
Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2015 on ümber hinnatud eur bilansipäeval kehtinud
Europa Kesk Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja
kuluna.
Finantsinvesteeringud
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.
Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab
kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.
Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab
omandiõiguse müüdud finantsvara üle.
Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad
Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud
pikaajaliste finantsinvesteeringutena.
Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte
omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõte
kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda
enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Omandatud osaluse soetusmaksumuseks
loetakse omandamisel makstud tasu õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud väljaminekuid. Igal bilansipäeval hindab
ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata investeeringute väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad investeeringute
väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et
vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

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. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on
ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt
laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 EUR ja mille kasulik eluiga on
üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende
üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest,
millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile
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eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.
Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnas ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi
kajastatakse materiaalset põhivara bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest
tulenevad allahindlused. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad
oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates
perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti
hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.
Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse
põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus
objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha.
Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke
soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Põhivara arvelevõtmise alampiir

10000 EUR

Rendid
Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.
Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.
Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.
Finantskohustused
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või
saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused
Sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12
kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetest (s.o kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks
ja annetuse/toetusega kaasnevad tingimused on täidetud.
Tulu kajastamisel rakendatakse
brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud
kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.
Varade sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema
soetusmaksumuses ning varade soetamise finantseerimiseks saadud summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustust tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.
Sihtfinantseerimisega seotud tulud kajastatakse tulemiaruandes real ”annetused ja toetused”.
Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse vara
järelejäänud kasuliku eluea jooksul.
Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt.
Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatakse tuluna laekumise hetkel.
Tulud
ESTL tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja
tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.
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Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2015
Ettemaks
Käibemaks

31.12.2014

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

3 550

39

Üksikisiku tulumaks

3 965

3 276

Sotsiaalmaks

7 026

5 615

Kohustuslik kogumispension

477

358

Töötuskindlustusmaksed

508

507

Ettemaksukonto jääk

1

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

3 551

11 976

822

9 795

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad
(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon
Osaluse määr (%)

Tütarettevõtja
registrikood

Tütarettevõtja nimetus

10573576

Seksuaaltervise Kliinik

Asukohamaa

Põhitegevusala
seksuaal- ja
reproduktiivtervise alaste
tegevuste elluviimine

Eesti

31.12.2014

31.12.2015

100

100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:

Tütarettevõtja nimetus

Seksuaaltervise Kliinik
Kokku

31.12.2014

Kasum(kahjum)
kapitaliosaluse
meetodil

31.12.2015

263 275

99 883

363 158

263 275

99 883

363 158
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku
Ehitised
Transpordivahendid

Lõpetamata

Masinad ja
seadmed

projektid ja
ettemaksed

31.12.2013
Soetusmaksumus

129 522

3 625

3 625

-9 065

-1 451

-1 451

120 457

2 174

2 174

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

-3 885

-544

-544

Soetusmaksumus

129 522

3 625

3 625

Akumuleeritud kulum

-12 950

-1 995

-1 995

Jääkmaksumus

116 572

1 630

1 630

67 890

201 037
-10 516

67 890

190 521

64 041

64 041
-4 429

31.12.2014

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

-3 885

-544

-544

Soetusmaksumus

129 522

3 625

3 625

Akumuleeritud kulum

-16 835

-2 539

-2 539

Jääkmaksumus

112 687

1 086

1 086

131 931

265 078
-14 945

131 931

250 133

41 652

41 652
-4 429

31.12.2015
173 583

306 730
-19 374

173 583

287 356

Lisa 5 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2014

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

üle 5 aasta

Pikaajalised laenud
SWEDBANK

24 425

13 665

10 760

Pikaajalised laenud
kokku

24 425

13 665

10 760

Laenukohustused
kokku

24 425

13 665

10 760

eur

2016
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Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2013

Saadud

Tulu

31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Noorte seksuaaltervisealane
nõustamine ja seksuaalsel teel
levivate haiguste ennetamine

2 612

-2 612

Seksuaaltervisealase
internetinõustamise teenuse
korraldamine ning vaimse ja
reproduktiivtervisealaste veebipõhiste
nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi
välja töötamine.

74 069

-59 789

10-osalise seksuaalkasvatusliku
saatesarja stsenaariumi arendamine

32 131

-32 131

Mardi maja

32 982

-32 982

Noorte Reproduktiivtervisealaste
nõustamisteenuste ja
-tervisekasvatuse alase pädevuse ja
võimekuse tõstmine Kõrgõzstanis

75 236

-11 465

63 771

Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte
nõustamiskeskuste võrgustik ja
kohalikud omavalitsused kui
koostööpartnerid
seksuaaltervisealaste loengute
pakkumisel noortele

17 979

-8 367

9 612

Tervise konverents

14 280

2 500

-2 500

Seksuaalvägivalla ohvrite
abistamiseks laiapõhjalise
koostöövõrgustiku loomine ja
võimestamine

57 504

-28 416

Seksuaalõiguste kui inimõiguste
käsitlemine koolis ja sellealase
teadlikkuse edendamine eelkõige
vene noorte kogukonnas

27 535

-27 535

„Minu seksuaalsus on minu õigus“

3 769

-3 769

Koolituste läbiviimine

4 000

-4 000

Noorte seksuaaltervisealane
nõustamine ja seksuaalsel teel
levivate haiguste ennetamine

14 350

-14 350

„Seksuaalhariduslikud loengud
kooliõpilastele Tallinna noorte
nõustamiskeskustes – (NNK-d)”

17 655

-17 655

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

362 322

-245 571

116 751

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

362 322

-245 571

116 751

29 088
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31.12.2014

Saadud

Tulu

31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Seksuaaltervisealase
internetinõustamise teenuse
korraldamine ning vaimse ja
reproduktiivtervisealaste veebipõhiste

14 280

69 652

-74 320

9 612

63 771

60 189

-91 370

32 590

9 612

9 943

-19 555

29 088

108 699

-134 289

33 302

-33 302

9 064

-9 064

45 000

-5 730

nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi
välja töötamine.
Noorte Reproduktiivtervisealaste
nõustamisteenuste ja
-tervisekasvatuse alase pädevuse ja
võimekuse tõstmine Kõrgõzstanis
Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte
nõustamiskeskuste võrgustik ja
kohalikud omavalitsused kui
koostööpartnerid
seksuaaltervisealaste loengute
pakkumisel noortele
Seksuaalvägivalla ohvrite
abistamiseks laiapõhjalise
koostöövõrgustiku loomine ja
võimestamine
Mardi maja
Seksuaalõiguste kui inimõiguste
käsitlemine koolis
Paarisuhtevägivalla
ennetusprogramm
Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte
nõustamiskeskuste võrgustik

7 477

3 498

39 270

7 477

Noorte seksuaaltervisealane
nõustamine

18 655

-18 655

Seksuaalhariduslikud loengud

17 019

-17 019

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

116 751

379 000

-403 304

92 447

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

116 751

379 000

-403 304

92 447

Lisa 7 Tööjõukulud
(eurodes)

2015

2014

151 221

103 856

51 089

35 311

Kokku tööjõukulud

202 310

139 167

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

183 387

108 456

5

7

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 8 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga
31.12.2015

31.12.2014

74

67

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2015
Nõuded
Tütarettevõtjad

31.12.2014

Kohustused
1 344

261 165

Nõuded

Kohustused
1 081

169 604

0

2 000

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2015

Ostud

Müügid

Tütarettevõtjad

7 734

Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad

8 077

2014
Tütarettevõtjad
Tegev- ja kõrgem
juhtkond ning olulise
osalusega eraisikust
omanikud ning nende
valitseva või olulise
mõju all olevad
ettevõtjad

Ostud

Saadud laenud
8 793

Müügid

86 250

Saadud laenud

1 800

7 332

589

152

49 015

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2015

2014

17 585

1 192
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