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Tegevusaruanne 2017 

 

MTÜ EESTI LASTERIKASTE PEREDE LIIT  

2017 AASTA TEGEVUSARUANNE 

 

Eesti Lasterikaste Perede Liit (ELPL) o  loodud  aastal ees ärgiga toetada lasterikkaid peresid 
Eestis. ELPL-i p hiees ärgiks o  lasterikaste perede väärtusta i e ja kaits i e, e de tegeliku 
olukorra uuri i e ja a alüüsi i e i g lahe dustele kaasaaita i e riiklike ja ühisko dlike 
orga isatsioo ide a il. ELPL osale  igusaktide väljat ta ises ja rake da ises i g arendab 

lasterikaste perede orga isatsioo ide ühistegevust Eestis. 

Organisatsiooni kuulub 19 ühe dust, kes koondavad 

enda alla pered kus lapsi kasvamas neli ja enam. 

Liikmesorganisatsioonides on 1611 nelja ja enama 

lapsega peret, kus lapsi on kasvamas 7408. K ige 
enam peresid kuulub Tallinna ja Harjumaa 

Lasterikaste Perede Liitu, kus liikmeskonna 

moodustavad 290 peret, suuruselt teine 

organisatsioon on Pär u aa Lasterikaste Perede Liit  

195 perega.  

ELPL-i p hiees ärk on lasterikaste perede väärtusta i e ja kaits i e, e de tegeliku olukorra 
uuri i e ja a alüüsi i e i g lahe dustele kaasaaita i e riiklike ja ühisko dlike orga isatsioo ide 
a il. ELPL osale  igusaktide väljat ta ises ja rake da ises i g are da  lasterikaste perede 
organisatsioo ide ühistegevust.  O a ees ärkide saavuta iseks tegutse  ELPL aktiivselt järg istes 
p hisuu dades; 

• tee  koost d riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste avalik- ja era iguslike juriidiliste 
isikutega, v ta  osa koos e dega koostatud ühisprojektidest ja –programmidest; 

• käivita  lastega peredele suu atud jätkusuutlikke i g teadus- ja tead iste p hiseid 
tegevusi, et jutada ühisko dlikke väärtusi ja hoiakuid lähtuvalt v rgustikus kokkulepitud 
prioriteetidele; 

• t ta  välja ja vii  ellu last ja pereko da toetavaid projekte ning programme, kogub 

materiaalset abi ja suunab seda peredele; 

• vastavalt seadusele a a  välja stipe diu e i g korralda  koolitus- ja teavitustegevust. 
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VALDKOND 1- Lasterikaste perede huvide kaitse 

“oovitud ju- seadusa dluses sätestatud eet ete a il tagatakse lasterikaste perede toeta i e 
ja abistamine laste kasvatamisel. Suurendatakse perede elukvaliteeti ja toimetulekut ning 

para datakse tee uste kättesaadavust. 

• Jaanuarikuu alguses  kohtus ELPL esindus Riigikogu Reformierakonna fraktsiooniga, mille 

järgselt otsustati  lä i viia laste huvitegevuse uuring. Uuri gu ees ärgiks oli selgitada 
suurperedes kasvavate laste v i alused ja takistused osale aks huvitegevuses i g 
lähtuvalt tule ustest a alüüsida ja teha ettepanekuid  laste huvitegevuse kaasatuse 

suurendamiseks. Uuring oli vastajatele avatud 13.-31.01.17 ning selles osales 775 pere 

esi dajat. Uuri gu lä ivii ist korraldas Turu- uuringute AS. 

 

• Osalemine "Huvikaitselabori" t s. Tege ist  oli va aühe duste huvikaitse 
arenguprogrammiga, kus kahe aasta jooksul said 25 vabakonna eestvedajat tuge 

poliitikakujundamises osalemiseks. Programm toetas eestkosteplaanide teravamaks 

sätti ist i g teoks tege ist eri evat tüüpi koolituste i g usta isega, seda kogu 

huvikaitseprotsessi vältel. Näiteks saadi tead isi ja u strateegia kuju da iseks, 
huvikaitset toetavaks a alüüsiks ja ju plaa i iseks, koost part erite leid iseks ja 
liik ete v i huvirüh ade kaasa iseks i g strateegiliseks ko u ikatsioo iks. 

Programmis osale ise vältel koostasi e juhtu ia alüüsid, is kirjeldasid ja a alüüsisid 
lä iviidud huvikaitseprotsesside kulge ist ja tule usi – mis oli keeruline, mis lihtsam, kuidas 

oleks saanud veel paremini. Programmi koordineeris Eesti Mittetulundusühi gute ja 
“ihtasutuste Liit i g Praxis. Huvikaitsela ori t sse pa ustasid Erki Tiivas, “vea “ta erg, 
Alle  Allet, I grid Lee et, T is “ta erg. 

• Meetme "Kodutoetus lasterikastele peredele" hi da isko isjo i t s osale i e 

novembris. 

• Perekaardi programmi arendamine -  aastast alates a a  ELPL välja Perekaarti 
lasterikastele peredele. Tegemist on magnetkaardiga, millega soovime anda lasterikkale 

perele v i aluse saada eri evaid tee useid ja tooteid pare atel ti gi ustel. “ee kätke  
e das soodsa aid hi dasid, ka paa ia pakku isi, lisaväärtusi j  perele. Teisalt o  see 
positiiv e v i alus ettev tetel äidata o a sotsiaalset vastutustu et, hooli ist ja 
positiivset hoiakut Eesti lastesse i g suurtesse peredesse. K igi part eritega s l itakse 
lepi g, is ettev tja poolt h l a  soodustuste a d ist i g perekaardi-kleebiste asetamist 

ähtavale kohale. Perekaardi soodustusi pakkuvate ettev tete i ekiri o  leitav kodulehel 

www.perekaart.ee. Aasta l puks o   koost   part eriga, kes pakuvad  eri evat 
soodustust.  aastal liitus progra iga  uut ettev tet. Kokkulepete s l i isel ole e 

http://www.perekaart.ee/
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lähtu ud p hi ttest, et see oleks piisavalt „k etav  ka lasterikkale perele. Perekaarte 
väljastasi e  pereliik ele, millest 39 olid mitteliikme kaardid.  

Perekaardi programmi lahutamatu lisa on suurperede andmebaas, mille haldamisega 

tegeles Perekaardi arendus- ja ko u ikatsioo ijuht. A d e aas v i alda  teha päri guid 
laste va use, koolide, elukoha p hiselt. 

• Tu ustusauhi a „Lastega ja lastele  

ees ärk o  t sta esile lapsi, laste heaks 
panustanud inimesi ja organisatsioone ning 

olulisi algatusi laste- ja perepoliitika 

valdko as. Tu ustusauhi da a a  välja 
valdko dade üle e i itsiatiivgrupp, ille 
liik eid ühe davad ühised väärtused laste 
heaolu tagamisel. Initsiatiivgrupi liikmeteks 

o  MTÜ Eesti Ase duskodu T tajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ 
Lastekaitse Liit, MTÜ O a Pere, MTÜ “EB Heategevusfo d, Va ariigi Preside di Ka tselei ja 
Õiguska tsleri Ka tselei. 
Tu ustusürituse raa es korraldati  teavituska paa ia ja leiti avalikkust kaasates 3 

tu usta ist väärivat ka didaati igas järg ises kategoorias: „Lapse suur tegu ,  „Muutuste 
looja  ja „Elut  pree ia . Lisaks a ti välja „Laste ja oorte tu ustus , millega lastest ja 

oortest koos ev ko isjo   tu ustas ühte tu ustusauhi ale esitatud kandidaati, kelle 

tegevus on laste ja noorte silmis olnud silmapaistvaim. 

Auhinna "Lastele ja lastega" 2017. aasta laureaadid olid:                                                                                               

Lapse suur tegu - Katarina Raud, Anastasia Beljajeva, Anna Aron, Silvaliis Karu ja Greete 

K rvel "Ma ei ole uhhuu"  

Elut  pree ia - Karin Orgulas 

Muutuste looja - Terje Tuisk 

Laste ja oortežürii tu ustus - Marina Paddar

 

• Uudiskiri „KLIK  on sisemine kommunikatsioonikanal, mis sisaldab informatsiooni ELPL 

eelseisvatest tege istest, pilguheitu du ule i g uute Perekaardi part erite 
tutvustamist. “ellel aastal jätkasi e uudiskirjade saatmise traditsiooni ning kokku ilmus neid 

20. Uudiskirja v rgustiku oodustavad 5459 kontakti. 

 

• Liikmesorga isatsioo ide i fopäevad/juhatuse koosolekud- ELPL-s on saanud tavaks 

korraldada neli korda aastas oma liikmesorganisatsioonidele liik epäevad/juhatuse 
koosolekud, kus toimub valdkondlike vajaduste ja ELPL-i ees ärkide i g e dest lähtuvate 
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tegevuse täpsusta i e. “el aastal toi usid kohtumised  korral:  . .Tartu Ülikooli 
Pär u kolledžis.;  . . Talli as.  . . Vilja dis, Ce tru i ko vere tsikeskuses. (4) 

. . Ra u vallas Järve uuseu is.  . . Vilja di, Ce tru i Ko vere tsikeskuses.  

. . Vilja di aal, Mä iku Metsatalus. 
 

• Liidupäev leidis aset 8 aprillil Tallinnas, kus osales 141 volinikku kellest 80 olid volikirja alusel.  

Külaliseks Alari Ra o Eesti Mittetulu dusühe duste ja “ihtasutuste Liidust. Liidupäeval 
ki itati aja dusaasta arua e, arutleti eelseisva aasta plaa ide üle i g v eti vastu uus 
ELPL p hikiri. 

 

•  „Hüpe liik esorga isatsioo i koduhoovi  oli Koda ikühisko a “ihtkapitali poolt 

rahastatud projekt, ille käigus a alüüsiti ELPL-i ja seitsme liikmesorganisatsiooni 

„hi geelu  i g suhteid eri evate huvipooltega. Koguti i fot siht- ja sidusrüh adelt i g 
rakendati saadud teadmisi kommunikatsiooniprobleemide diagnoosimisel ja loovlahenduste 

väljapakku isel.  aastal alguse saa ud projektis osalesid J geva aa, Järva aa, 
Harju aa, Pär u aa, “aare aa, Vilja di aa i g Lää e aa liik esorga isatsioo ide 
esindajad.  

 

• Koost s kohalike o avalitsustega kaardistasime nende poolt pakutavad teenused ja 

toetused lasterikastele peredele. Selleks saatsime kirjaliku p rdu i e o avalitsuse 
esindajale ning saadud vastused koondasime ühtsesse süstee i. Tegevuse ees ärgiks oli 
kaardistada parimad praktikad ning teha ettepanekuid edasiseks koost ks. 

 

• Arengukava 2018-2022 ELPL arengukava koostamine toimus perioodil juuni – detsember. 

Ühi e t grupp kutsuti es akordselt kokku . juu il, il arutati valdko a hetkesituatsioo i 
ja planeeriti tulevikuarenguid. Kokku toimus kuus seminari ja neis osales 37 erinevat inimest 

- ELPL liik esorga isatsioo ide esi dajad ja ELPL üroo t tajad. Se i are viis lä i ja 
protsessi ustas Järva aa Lasterikaste Perede Liidu liige Maiko Kesküla. L plik doku e t 
kinnitati 13. jaanuaril 2018.a. Are gukavas o  püstitatud  strateegilist ees ärki, 
kirjeldatakse hetkeolukorda ja vajadusi i g olulise aid tegevusi, is ees ärkide 
saavutamiseks ellu viiakse. 

 

VALDKOND 2- Laste are guv i aluste toeta i e 

“oovitud ju- lasterikkast perest pärit lastel on head are guv i alused, eil o  olemas 

kvaliteetsed koolitarbed ja vahendid.  

• Lapsed Kooli kampaania toimus 10.-13. augustil, kus  Selverites kogusid 595 vabatahtlikku 

heategevuska paa ia „Lapsed Kooli!  raa es   koolitarvet, is a ti lasterikastele 
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peredele üle e e kooli algust. K ige e a  koguti vihikuid ja kaustikud   tükki, sellele 
järg esid harilikud pliiatsid  i g värviliste pliiatsite ko plektid , guašš ja vesivärvid 
kokku 2006 komplekti, pinaleid annetati kokku 525, sirkleid 466 ning koolikotte  tükki. 
K ige rohke  a etusi tehti Tartu Veeriku “elveris  ühikut, “aare “elveris “aare aal 

 ühikut i g Ra arootsi “elveris Lää e aal  ühikut.  
 

• Koost s Teliaga vahe dasi e suurperede esi esse klassi i g algkoolis käivatele lastele 

518 uut koolikotti. 

 

• Huvikoolituse toetuste taotlusi laekus kokku 798. Huvialade l ikes toetasi e k ige e a  
uusika valdko da, järg es sport, ta ts ja  ku sti valdko d. K ige e a  esitati taotlusi 

Tallinnast ja Harjumaalt kokku 241 taotlust, järg es Tartu aa 19 taotlusega ning Ida-

Virumaa 87 taotlusega. K ige vähe  taotlusi esitati P lva aalt. 
 

• Magnum AS-ga ole e kahel varase al aastal tei ud koost d Apotheka ka paa ia i g 
laste huvitegevuse toetuse raames. Sel aastal aga joonistasid lapsed j ulupilte ille seast 
valis Mag u  välja kaks le ikut, eist üks o  kasutusel e de  aasta j ulukale dris 

i g teisest sai j uluvee ikaart. Välja valiti  Marta Hiiu aa  ja Gelli Vilja di aa  pilt. 
Tä utäheks a etas Mag u  ELPL-le 1000 eurot laste huvitegevuse toetuseks. Toetuste 

väljamaksmist teostatakse 2018 aastal. 

 

• 3. juunil korraldasid Rimi Eesti Food AS, ELPL 

ja jooksusü d uste orga iseerija 
“pordiürituste Korralda ise Klu i Kadriorus 
heategevusliku juunijooksu, kus ligi 2000 

jooksus ra osav tutasudest laekus Eesti 
Lasterikast Perede Liidu laste spordifondi 

8000 eurot. Juunijooksul oli  osalemas ka 46 

suurpere liikmed, üks Järva aa suurpere oli 
kogunisti terve perega – rajale läksid isa ja 
ema ning nende kuus last. Pesamuna oli küll 
sü di ud august , aga stardiprotokollis registreeritud. Spordifondist toetasime kokku 

55 last ning osaliselt kanduvad spordifondi vahendid 2018 aastasse.  

 

VALDKOND 3- Perede enesearenduse toetamine  

“oovitud ju- lasterikaste perede liikmed on aktiivsed, kohanemis- ja lä il giv i elised i g laia 
suhtev rgustikuga. Peredel o  v rd e juurdepääs kultuurile ja va a aja veet ise v i alustele. 
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• “uurperepäev on traditsiooniline 

ettev t i e, is sel aastal toi us 

Loomaaias. “ü d usel v rustasi e 1523 

inimest 260 perekonnast.  A dsi e välja 
„Aasta “uurpere  aunimetuse, mis 

o istatakse ühtsuse i g lasterikkuse au 
sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab 

vähe alt neli last. Sel aastal kandideeris 

autiitlile 23 perekonda.  Bigbanki poolt 

välja pa dud 00-eurose preemia ja 

perereisi Kreekasse v itis viielapseli e 
perekond Muru Tartust. 

 

• Eesti Lasterikaste Perede Liidu XXII Suvekool toimus sel aastal Saaremaal Leisi vallas Oitmel 

ja kandis nime "Maailm saab alguse meist". Kokku tuli 745 osalejat 141 perekonnast 

erinevast Eestimaa paigast. Programmi keskmes olid erinevad sessioonid- peresid ja lapsi 

käsitlevad te aatilised etteka ded, diskussa tide s av tud, osalejate o avaheli e ühi e 
arutelu ja koge uste vaheta i e va as vor is. Kol el päeval toimusid koolitused ja 

se i arid täiskasva utele i g loo i gulised t toad. “a uti traditsioo ilised sportlikud 
tegevused ja kultuuriprogra , ille pa id kokku “aare aa päri us- ja 

kultuuriruu ipära dit ka dvad i i esed. “uvekoolis osale i e o  peredele tähtis ühtse 
tu etuse ja läheduse hoid iseks i g koge uste jaga iseks. ELPL toetas Suvekooli 

korraldus eesko da  euro väärtuses. 
 

• Koost s Foru  Ci e aga toimusid eriseansid Tallinna, Tartu ja Viljandi kinodes kolmel 

korral. Ki os käis kokku  peret ehk  suurpere liiget. Talli as käis fil e auti as 
, Tartus  ja Vilja dis  väikest ja suure at ki ohuvilist. 

 

• „Lastega uuseu i  haridusprogra  lasterikaste perede lastele. “elleks tegi e koost d 
erinevate piirkondade muuseumidega, mille raames koostati peredele vastav programm. 

Kokku said uuseu e külastada ligi  suurpere liiget. Piirko iti jagu es uuseu ide 
külastus järg iselt: 
Energia avastuskeskus- Hiiumaa 

Tallinna Teletorn ja  Kalevi Kommivabrik- Ida-Virumaa 

Eesti Piimandusmuuseum- Järva aa, Vilja di aa 

Eesti Rahva Muuseum- Kuusalu 

Eesti Meremuuseum- Lää e aa 

Eesti Maanteemuuseum- Lää e-Virumaa 

Eesti Pii a dus uuseu , Ajakeskus Witte stei , Ri ghääli gu uuseu - Pär u aa 
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Nuku Teatri muuseum- Saaremaa 

Eesti Politseimuuseum- Saku 

Eesti Toidu Muuseum, Kiek I  De K k-  Tallinn ja Harjumaa 

Ajakeskus Wittenstein- Tartumaa 

Loodusmuuseum, teaduskeskus AHHAA- Viljandimaa 

Tallinna Teletorn ja Paks Margareta- V ru aa 

 

• “ügise e perepäev AHHAA keskuses. Päeva 
jooksul sai ä guliselt tutvuda teaduse ja 

teh oloogiaga, ise katsetada ja avastada. Külastada 
teadusteatri ete dusi, v tta osa t tu adest i g 
lihtsalt nautida koos perega olemist. Isadele 

pühe datud perepäeval a dis ko tserdi Artjo  
“avitski i g külas oli Rakett  eeskond. 

Perepäeval v rustasi e kokku  külalist. 
 

E e perepäeva oli välja kuulutatud Pärlipüüdja  ko kurss, ille ees ärk o  tu ustada 
ja toetada edasipüüdlikke, a dekaid i g sil apaistvaid suure pere va e aid. AHHAA 

keskuses a ti üle kolm tu ustust. Kategoorias Tee äitaja  a takse au i etus lasterikka 
pere vanemale, kes on silma paistnud uuenduslikke ideedega, mis kannavad pikaajalist ja 

eluj ulist ees ärki. “ee a takse i i esele, kes o  uut ud teiste perede elu, kaasa ud eid 
tegutsema o a koguko as, aako as v i üleriigilisel tasa dil. Teises kategoorias, illeks 
o  Rajaleidja  a takse tu ustus lasterikka pere va e ale, kes o  o a da ud 
akadeemilise kraadi kas bakalaureuse-, magistri- v i doktori ppes lasterikka pere va e a a, 
t  ja igapäeva toi etuste k rvalt. Tee äitaja 2017 on Reet Lainla ja Ingrid Leemet ning 

Rajaleidja 2017 on Peeter Aan.  

 

• Värvirikkus – lasterikkus   Ku stikuu sai alguse soovist lä i ku sti avardada Eesti laste 
silmaringi ja maailmavaadet. Õpitoad olid eldud lastele ja lapseva e atele, et pakkuda 
peredele v i alust üheskoos idagi toredat ja harivat ette v tta. Ehkki ku sti ist i e ja 
välje dusviisid o  iga i i ese jaoks väga i dividuaalsed, lähe da  ku sti ühi e koge i e ja 
selle loomine omavahel nii pereliik eid kui s pru. Ku stipäevad toi usid oktoobrikuu 

jooksul neljas eri maakonnas – Järva-, V ru-, Pär u- ja Harjumaal ning iga ku stipäeva 
raames said lapsed ning nende emad-isad valida ku i kü e eri eva pitoa ja seal pakutava 
vahel. Ku stipäevade patroo  oli Epp Maria Koka ägi. 
 

• Ju a kol a dat aastat järjest otsustas Solaris keskus o a tavapärased j uluka paa ia 
vahendid suunata Eesti lasterikaste perede unistuste ellu viimiseks. Kokku esitasid oma 
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unistused 251 peret, illest valiti välja 9 unistust Unistuste haldjate Merike Seling`u ja Janne 

Aan`i poolt.  

 

• "“oojalt ja süda est" oli süda lik algatus, kus Eesti Televisiooni saate Prillitoos raames 

kutsuti käsit eistrid üle Eesti aa suurperedele o a kätega tehtud j uluki ke 
valmistama.  Kokku val istasid käsit eistrid ligi 2000 eset. Lisaks toimus erisaate 

lindistamine Ker u isas, kus a ti ki gitused üle kol ele Raplamaa suurperele.  

 

• Mo do o  suuri  are gukoost , hu a itaara i ja aail aharidusega tegelev Eesti 
organisatsioon, kes tähistas . sü ipäeva heategevus htuga „Hooli  haridusest! . 
“ü d us toi us . ove ril Eesti Rahva Muuseu is i g sissepääsu tagas 40-euro e v i 
suurem annetus, mis jagunes Mondo Tarkusefondi ja ERMi vahel. Mondo Tarkusefondist 

toetati laste haridust Ghanas, Keenias, Afganistanis ja Birmas. ERM kutsub aga annetuste 

toel muuseumisse 2018 aastal lasterikaste perede lapsed. 

 

Liikmesorganisatsioonide tegevustoetus 

Käesoleva ala jaotuse raa es viidi tegevused ellu ELPL liik esorga isatsioo ide poolt.  Iga 
lä iviidava tegevuse kohta esitavad liik eorga isatsioo id ELPL-le tegevuskava, üritusel/koolitusel 
osalejate i ekirja i g lä iviidud tegevuste kokkuv tte. “ar ase skeemina oleme 

Hasart ä gu aksu N ukogu poolt eraldatud vahe ditest  toeta ud piirkondlike organisatsioonide 

tegevusi ka eelnevatel aastatel. 

Orga iseeritud ühistegevuste korralda ise ees ärgiks koguko as o  perede sotsiaalse aktiivsuse, 
koha e is ja lä il giv i e suure da i e, suhtev rgustiku loo i e ja are da i e, perede 

usta i e ja j usta i e. Käesolevaga o  ühe datud ii tegevused, is o  ii lastele kui oortele 
j ukohased ja huvipakkuvad, loovust are davad ja oorte tegevusi esile toovad, kui ka peret 

terviku a toetavad. Teisalt paistavad välju dürituste raa es lasterikkad pered rohke  sil a 
ist ttu kasva  e de e esehi a g, igapäeva e toi etulek i g lapseva e ate ja oorte 

vaheli e ist i e. 

Hiiumaa Hiiu aa pered veetsid kevadel p eva päeva Valgera a “eikluspargis, 
kus ro iti puude otsas ja peeti pik iku i g suu duti edasi Pär u Tervise Paradiisi 
l gastu a ja liutorudest alla tuhise a. Kokku osales  i i est.  

Ida-Virumaa lasterikkad liuglesid vastlapäeval äel ii ühe kaupa kui s prade ja 
dede-ve dadega. V itja oli see, kes liugles k ige kauge ale. Talli as asuvas Ve e 

teatris vaatas  osalejat petlikku lugu Tsaar “altaa ist, kus lavastaja jutustas loo 
pereväärtustest ja ees ärgi poole liikumisest. 36 suurpere liiget lustisid Vembu-
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Te u aal, kus lapsed ujusid, hüppasid atuutidel, s itsid elektriautodega ja uudistasid kohal 
olevat tulet rjeautot.  i i est käisid “uurperepäeval Talli a Loo aaias.  

Järva aa ühi gu  peree a atkasid e adepäeval Kili gi-N e etsarajal, 
pidasid ühist pik ikku ja s itsid Terviseparadiisi l gastu a. Juu i l pus toi us 
ju a seits e dat aastat Järva aa Lasterikaste Perelaager, ille ees ärk o  
toetada va e lust, petada kasulikke oskusi etsas ja veekogu ääres i g ühi e 
ajaveet i e. Osaleti RMK seljakotiprogra is, piti tu d a uusi tai e- ja 

li uliike i g kuulati lastekaitsea et ike petuss u eri evates olukordades toi etulekuks. 
Korraldati l kke htu koos usa ta tsu ja sau ata isega. Ühist r u kordaläi ud üritusest 
tu dsid k ik  osalejat. Tarkusekuul harisid  osalejat e ast Pii a dus uuseu i külastusega, 
kus val istati üheskoos jäätist. 

Kuusalu  suurpere liiget käisid “uvekoolis “aare aad avasta as ja teiste peredega koos 

tegutsemas. 

J geva aa  i i est osalesid kevadel “uurperepäeval, kus 
lä iti orie teeru is ä g ja tutvuti loo aaia li dude ja 
loo adega. Kevadel korraldati J geva P hikoolis peredele 
leivatege ise ppepäev. Jagati juuretist ja retsepte.  osaleja 
koost l val istati lei a i g maitse- ja u av id. Detse ri alguses s itsid J geva aa  
osalejat Pilistvere j ulu aale kus küpsetati piparkooke, valmistati j uluehteid ja kuulati 
j ululugusid.  

Lää e aa lasterikkad osalesid Talli a Loo aaias “uureperepäeval.  osalejat jälgisid 

p evusega kogu sisukat päeva. Paastu aarjapäeval toi us pereüritus 
„Kevadi e i vesteeri g , kus kuulati tervisliku toitu ise äpu äiteid ja isad 
valmistasid lastega tervislikke salateid ja magustoidu. Loositi Tervisetoidu 

kohviku ki kekaart ja k ik pered said osaleda fotojahil. Kokku osales 

pereüritusel  i i est. Aega o  piisavalt- selles veendusid 97 osalejat 

detse rikuu koolitusel koos j ulupeoga. Va e ad arutlesid ja lapsed ä gisid i g teis elised 
ppisid tä avata tsu. R u oli palju, k igil ja k igest. 

Lää e-Virumaa traditsioo ilised suvepäevad toi usid juulis. -ndat korda 

saadi kokku, et veeta kol  sisukat päeva, ille jooksul räägiti üle kogu 
ohutusega seo duv ja tutvuti ärulipolitsei ike t ga.  osalejat v istlesid, 
ta tsisid ja val istasid ki gikarpe. J ulukuul külastasid  ühe duse liiget 
Rakvere teatrit, kus peale ete dust eisterdati t toas ja kohtuti j uluva aga. 

Perekolle Narvast 45 Narva perede aktiivset liiget osalesid koolitustel, kus esimesel koolitusel anti 

ülevaade lapse psühholoogiast ja selle rkadest kohtadest tä apäeva lastel. Teisel koolitusel räägiti 
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arvutis ltuvuse äratu d ise tu ustest ja ohtlikest ä gudest i g suhtlusv rgustike gruppidest. 
E adepäeval toi us se i ar ratsio aalsest toitu isest, ille tule useks o  it ekülgse 
toitumise teadmised, liigse kehakaalu kahjulikkus ja kaalu ko trolli all hoid ise vajadus. K igile -

le osalejale sai selgeks tervisliku elu aluseks olev täisväärtuslik i g tasakaalustatud toiduvalik. 
Koolieelikutele korraldatud tervituspäevale suve l pus osales 17 inimest, kes k ik autisid 
a i aatori eestveda isel eksperi e teeri ist ja are davate ä gudega tegele ist. Üheskoos 
arutleti selle üle iks ja ida o  vaja koolis ppida. 

P lva aa  i i est osalesid kevadel “uurperepäeval. “uvel kogu esid  suurperet Palojärve 

äärde suvepäevi pida a.  osalejat tutvusid Päästea eti ja Politsei autode ja t ülesa etega. 
Lusti iseks lasti vahtu, kus lapsed sees llasid. Nii igi pisike sai es akordselt teada ja kogeda, 
et ka ues v i  eisterdada ja val istas o ale eelepärase käepaela v i kä idest loo a. Kohale 
tul ud eel ise aasta ee idele ki giti isiklik pir ipuu. J ulu aa toi us Peri Külakeskuses, kuhu 
kokkutul ud  i i est jälgisid o a ühi gu laste peota tsu esitusi ja kuulasid kar oškal 
esitatavaid meloodiaid. Lapsed val istasid j ulukaarte ja esi esid j uluva ale.   

Pär u aa s ra- ja vastlapäeva tähista iseks 
kogunesid 84 suurpere liiget Paikuse 

Spordikeskusesse, kus toimusid kaasahaaravad ja 

p evad j ukatsu ised i g v istlused igale eale. 
Energiat kulutati kossuturniiril, teate- ja i dividuaalv istlustel, uputades ja päevasü d usi 
pliiatsite a il pikale pa erile ka des. Märtsikuus toi us etiketi koolitus, kus tead isi ja oskusi jagas 
Pär u aa KHK kvalifitseeritud ja suurte koge ustega ppej ud. Kaheks akadeemilise tunni jooksul 

omandas 25 osalejat teadmisi kohvi- ja l u as gilaua kat ise ja etiketi kohase käitu ise osas 
vastuv ttudel, l u a-, kohvi- ja teelauas. Samuti said selgeks olukorrale vastava riietuse valimine, 

tervitamine, tutvustamine ja ja so ilike vestlustee ade valik. E adepäeva toredal koosvii i isel 
tervitas k ik  kohalolijat Pär u aava e , vaadati lustakat äide dit i g lä iti seltsko dlike 
tantsude kiirkursus. 

Raplamaa  aktiivset pere käisid liiku isharrastuse toeta iseks üheskoos 

ujumas ning  i i est lastedis ol ta tsi as. Lastel oli v i alus e ast va alt 
tu da, trallitada ja e dega tegeles juhi daja, kes oskas lapsed välja tuua 
tavarüt ist i g pa i  ületa a v raste ees – ta tsiti ja leiti uusi s pru.  e a 
osalesid aktiivsel puhkusel, kus Rummu vangla maadel saadi aimu endisest 

ajaloost. Osaleti ka uus idul ja aerukoolitusel 

Saaremaa liikmespered 51 osalejaga s itsid va aaja sisusta iseks ühiselt 
mandrile animafilmi vaatama. Emade kvaliteetaeg poegadega – kokku 36 inimest 

veetsid seiklusrohke ja eeleoluka päeva Hallikivi “eikluspargis tur ides ja 
hus idul le eldes. Ja vastukaaluks käisid tütred isadega isadepäeval Ar he aldi 

keskaja ela uskeskuses, kus rä ati ajas tagasi ja tehti tolle aja tegevusi. 
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“uvel pu sportlikul perepäeval said “aare aa  osalejat osa aktiivsetest tegevustest, lastele 
joo istati äo aali gud ja jagati koolitar eid. J ulugalal Kärla rahva ajas tervitas  kohalolijat 
Riigikogu liige Raivo Aeg, lapsed ä gisid ja ta tsisid, osalesid kultuuriprogra is ja iga pere sai 
foto urgas teha älestuseks perepildi. 

Tallinna ja Harjumaa perepäeval Ve u-Tembumaal osales 

 i i est. Kuulati Talli a Tulet rjeühi gu usta ist ja 
uudistati Kohila Päästeko a do tulet rjeautot i g 
Naiskodukaitse keetis kohapeal suppi. Pered said koos aega 

veeta, lapsed lustida ja vanemad omavahel kogemusi ning teadmisi jagada. 

Tartumaa pered s itsid P lva Talurahva uuseu i ekskursioo ile. 
Tutvuti ruu ide, territooriu i ja kogu väljapa ekuga. Külastusel 
osales  i i est. E adepäeval käidi Talli a Loo aaias 
“uureperepäeval. Ääretult toredast ja p eva päevakavaga 
üritusest said osa  i i est. Kooli l pus osalesid  Pereliidu 
liiget Tartu V-“paa külastusel. “ee oli pree iaks ii lastele, kui 

üldkoosolekul osale ud lapseva e atele. Nauditi vee- ja sau a usid, vesteldi o avahel ja 
veedeti usalt aega. “uvepäevad toi usid Ko guta vallas  osalejaga. Ühiselt keedeti suppi, 
toi usid k ieveo ja kalapüügi v istlused, ä giti dis golfi ja lapsed hüppasid atuutidel. “elle 
aasta e isadepäev toi us laste le ikus atuudikeskuses. Kohale tuli  osalejat, kes k ik 

autisid hüple ist ja said täpsust proovida lasketiirus. Pereliidu üldkoosolekul osalenud 60 aktiivset 

liiget arutlesid toi u u üle ja pla eeriti uusi tegevusi. Koos vaadati lä i p hikiri ja viidi sisse vajalikud 
uudatused. Üleriigilisel va atahtlike päeval olid Tartu Pereliidu 4 tublit vabatahtlikku oodatud 

Tartu Ülikooli kohvikusse, kus a ti üle tä ukirjad i g arutati tulevikuplaa e. Eesti 
P llu aja dus uuseu is korraldatud j uluprogra il "Kuhu kadus j ulusokk" osales  i i est. 
Tutvuti sepat dega, vaadati loo i, tehti trühvleid ja eisterdati i g populaarsei aks kuju es s it 
hobuvankril.  

Valgamaa   lasterikka pere liiget s itsid ühiselt “uurperepäeval 
Talli a Loo aaeda. Lastekaitsepäeva tähistati . osalejaga 
Ca tervilla Mä gu aal. Lasti veeliugu, s ideti paatidega ja käidi 
sau as. Lä iti takistusrada, olid hüppe atuudid, p rkeautod ja 
karussellid. “uve l pus sai kokku  osalejat, et val istuda 
algavaks kooliaastaks. Vahva piraat jagas kooliasju täis ra itsad 
1.klassi minejatele. Tantsulapsed esinesid ning tandem Kolm 

P rsakest üllatasid lapsi i elise teaduse a il ja tekitasid tossupilvi.  peret kogu esid j ulukuul 
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusesse, kus sai alja ulakate krattidega, kes j ulu äide dis vallatlesid. 
Meisterdati kuuseehteid ja ä giti ühis ä ge. Pildistati j uluva a ja ui asjututegelastega. 
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Viljandimaa lasterikkad pidasid vastlapäeva küü laid valades ning 

uisutades parafii ikattega uisuväljakul V h a küü lava riku uisuväljakul. 
Lapsed hüppasid atuutidel ja s itsid eri evate ratastega. Kokku osales 
sü d usel  i i est. E adepäeva kokari gis Olustvere Leivakojas 

ppisid  osalejat karaskit, pulgakooke, s uutisid ja kamapalle 

val ista a. Ka Vilja di aa  i i est s itsid Loo aaeda 
“uureperepäevale ja said osa p evatest t tu adest, kus val isid 

loo ak rvad ja üllatuskaartid e adele. Osaleti seiklus ä gus ja uudistati loo i i g li de. 
“ügisesel koolivaheajal käisid Vilja di aa Lasterikkad perede le ikuks kuju e ud Pär u 
veekeskuses. Liueldi torudes ja käidi sau as - auditi perega koosole ist. Isadepäeval s ideti Ahhaa 
Teaduskeskusesse, kus k ik  osalejat said tutvuda teaduse ja teh oloogiaga, ise katsetada ning 

teadusteatri ete dusi autida. P ev oli ka v i alus jälgida oortesaate Rakett  salvestust. 
Detse ris s itsid  i i est Pilistvere j ulu aale. Kohtuti i glite, la aste ja karjustega. 
Val istati j ulukaarte ja traadist kuuski. No aadi t toas piti tulekivi kasuta a ja kirikus kuulati 
j ululugu.   

V ru aa  liiget osalesid Lasva Käsit seltsi portsela aali kursusel, kus 
val isid i eilusad kruusid ja taldrikud. “aadi tead ised, et i etatud t de 
tegemiseks ei peagi olema andega kunstnik. “uureperepäeval loo aaias käis 

 i g Talli a ja Harju aa Lasterikaste Perede Liidu “uurperepäeval 
Vembu-Te u aal  i i est. M le ad päevad olid ühtsust ja perede 
väärtusi toetavad i g sisutihedad. Va e ad said koos olla ja puhata, lapsed 

ä gida ja lustida i g e de ühi e siiras r  seiklusrohketest päevadest 
jää  hi ge veel pikaks ajaks. Nove ri l pus s ideti  P lva aale Wiera käsit küü laid val ista a. 
K ik  osalejat said algusest l pu i l h avad aroo iküü lad ise teha. Osalejate s ul jää  see hariv 

ja eelikosutav päev kauaks eelde. Detse ri hakul külastasid  V ru aa suurpere liiget 
Rogosi M isa j ulu aad. Lauldi ja ta tsiti päkapikkudega, kau istati piparkooke, isa keldris 
kohtuti haldjaga, poputati sülejä eseid ja paitati kitsi. Õues tehti vahvat s itu kelgukoertega. 

 

VALDKOND 4- materiaalse abi vahendamine  

• Eesti tuntuim hambakliinik CityMed  ja ELPL alustasid heategevuslikku projekti, mille 

ees ärgiks oli ki kida terved ha ad ku i sajale suurpere e ale ja isale. 
Heategevusprojekti käigus teostati es ast ravi, lihtsa aid proteesi isi v i välja t a isi 
Tallinnas asuvas kliinikus. Projekti eelarveline maht oli 30 000 eurot. CityMed asub Tallinnas 

i g o  väga erilise i g sü paatse sisekuju dusega klii ik. Kuid veelgi tähtsa , seal on 

tegutse as professio aal e i g pühe du ud eesko d.  
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• Pere Optika prillipood alustas heategevuslikku projekti “il ad o  süda e ake , ille 
ees ärgiks o  ärgata suurperedes kasvavaid lapsi. Algatuse käigus sooviti j uda  peredeni, 

kelle jaoks o  prillide soeta isega kaas ev välja i ek ärki isväär e kulu eelarvest. 
Selleks loodi Pere Optika koduleheküljele heategevuslik keskkond, kuhu koguneb igalt poes 

tehtud prilliostult teatav summa laste prillifondi. Projekti esimene etapp koosneb kahest 

osast: abivajajate kaardistamine ning fondi rahaliste ressursside kogumine. Teises etapis 

toimetatakse prillid lasteni.  

 

 

✓  aasta esi esel poolaastal vahe dasi e koost s A“ Kaleviga, A“ Mar ito i ja Fazer 
Eestiga erinevaid maiustusi peredele.  

✓ Koost s “EB pa gaga vahe dasi e peredele  eri evat kasutatud lieset.  
✓ Ta tsupeo peaproovi ete dusest sai osa v tta  suurpere liiget.  
✓ Koost s Elulill OÜ- ga vahendasime peredele 3055 karpi Yomi Multivitamiine.  

✓ Tartu Ko tsertkorraldusega koost s said  peret osaleda aistepäevako tserdil "Meeletud 
rüütlid" Mikk Kaasik, Kristja  Kasearu, Volde ar Kuslap, Karl Madis ja a sa el "Karava ". 

“eoses j ulude saa u isega p rdusid eie poole it eid ettev tteid, kes soovivad oma 

asutuse ki gifo di edasi „pära dada  suurtele peredele.  Tege ist oli ii ese eliste 
a etustega, kui ka rahaliste toetustega. N da sai egi it eid positiivseid uudiseid, ille 
sisulise „k gipoolega  tegele i e oli puhas r :  

✓ AS Kalevi kommivabriku ki gitus Lää e aa perele, küttekolde aterjali soeta i e i g 
j uluki gituste tege i e lastele.  

✓ Laua ä gud OÜ ki gitus V ru aa ja Valga aa suurperedele  laua ä gu äol. 
Laua ä gud j udsid perede i piirko a j ulusü d uste raa es.  

✓ Mui asjutupäev Olde Ha sas,  lapsega Harju aa pere külastus, ühi e pidulik 
l u as k kogu perele i g kultuuriprogra i auti i e.  

✓ Lipto i heategevuska paa ia, ille raa es said kü e Harju aa peret j ulukuuse 
i g eriüllatuse osaliseks.  

✓ Coop kutsus o a koost part ereid üles j uluki gituste saat isest loo u a i g 
pakku a selle ase el tuge ja tähelepa u e dele, kes seda e de eelest k ige 
rohkem vajavad. Seega paluti partneritel teha ennetus ELPL-le ning omaltpoolt 

kahekordistas Coop tehtud j ulua etused.  
✓ V rguvara A“ soovis j ulude ajal loo uda o a j uluki gitustest i g toetada ku i elja 

suurperet vaja i evate toodete v i teh ikaga. Tege ist oli  aastal alguse saa ud 
koost  jätkuga. 

✓ Voces Musicales kinkis  suurpere liik ele aastal puko tserdi piletid Tartusse ja 

Tallinnasse.  

✓ Eesti E ergia A“ soovis klie tidele j uluki kide tege ise ase el pa ustada 
suurperedele r u val ista isse. Koost s E ergia avastuskeskusega korraldatakse 



                        

 
Tegevusaruanne 2017 

perepäevad, il v rustatakse kol e päeval  i i est. Perepäevade 
ettevalmistused toi usid aasta vii astel päevadel, kuid sü d us ise leia  aset 
veebruaris 2018.a. 

 

Olulise pa use tegevuste toeta iseks a dsid eri evad fo did, ille a il estus tasakaalus hoida 
organisatsiooni eelarvet. Aastal pu seisuga ei ol ud üleval ühtegi tähtajaks tasu ata kohustust ja 

uet. 

Tä an k iki s pru ja toetajaid, va atahtlikke ja liik esorga isatsioo ide aktiviste kelle kaasa il 
estus ellu viia eelpool i etatud tegevused. 

Tä a  Perekaardi Merlet. Kallistused Hiiele  ja Aulile, kes o  ol ud alati hi gega eie k igi 
taustaj uks. 

 

 

 

 

 

 

 

Olge  te tä atud ja olge te hoitud! 

Kuuteistkü e dal sõbrakuu päeval,  
2018 aastal 

 

 

Aage  

 

nelja lapse ema,  

erilise mehe abikaasa  

ja 

Liidu president 
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Eesti Lasterikaste Perede Liit 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016

Varad   

Käibevarad   

Raha 72 880 68 755

Nõuded ja ettemaksed 286 255

Kokku käibevarad 73 166 69 010

Kokku varad 73 166 69 010

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 8 661 12 213

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 21 657 20 044

Kokku lühiajalised kohustised 30 318 32 257

Kokku kohustised 30 318 32 257

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 36 753 25 801

Aruandeaasta tulem 6 095 10 952

Kokku netovara 42 848 36 753

Kokku kohustised ja netovara 73 166 69 010
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Eesti Lasterikaste Perede Liit 2017. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 4 554 4 626

Annetused ja toetused 245 126 239 952

Tulu ettevõtlusest 56 744

Muud tulud 549 710

Kokku tulud 250 285 246 032

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -206 891 -217 214

Mitmesugused tegevuskulud -31 148 -15 476

Tööjõukulud -6 151 -2 390

Kokku kulud -244 190 -235 080

Põhitegevuse tulem 6 095 10 952

Aruandeaasta tulem 6 095 10 952
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Eesti Lasterikaste Perede Liit 2017. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 6 095 10 952

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -31 -211

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -3 552 2 535

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
1 613 3 780

Kokku rahavood põhitegevusest 4 125 17 056

Kokku rahavood 4 125 17 056

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 68 755 51 699

Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 125 17 056

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 72 880 68 755



20

Eesti Lasterikaste Perede Liit 2017. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 25 801 25 801

Aruandeaasta tulem 10 952 10 952

31.12.2016 36 753 36 753

Aruandeaasta tulem 6 095 6 095

31.12.2017 42 848 42 848
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Eesti Lasterikaste Perede Liit 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Aastaaruande koostamisel on kasutatud varem kasutusel olnud arvestuspõhimõtteid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. 

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Rahavoogude

aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel meetodil. 

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 959 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe

aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku eluega varaobjektid kantakse ksutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse

arvestust bilansiväliselt

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    959

Finantskohustised

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 - kohustustega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. 

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse

brutomeetodit st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud

kajastatakse tulemiaruandes real " annetused ja toetused"

Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt.

Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatkse tuluna laekumise hetkel.

Tulud

MTÜ Eesti LPL tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Tulu kaupade müügist kajastakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud

kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva,

31. detsembri 2016 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud

tehingutega. 

Bilansipäeva järgsed sündmuse, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 286 286

Ostjatelt laekumata

arved
286 286

Kokku nõuded ja

ettemaksed
286 286

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 255 255

Ostjatelt laekumata

arved
255 255

Kokku nõuded ja

ettemaksed
255 255

Kõigi nõuete maksetähtaeg on lühem kui 12 kuud.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 985 985

Võlad töövõtjatele 1 521 1 521

Maksuvõlad 3 621 3 621

Puhkusetasude kohustus 2 534 2 534

Kokku võlad ja ettemaksed 8 661 8 661

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 657 2 657

Võlad töövõtjatele 1 969 1 969

Maksuvõlad 4 878 4 878

Puhkusetasude kohustus 2 709 2 709

Kokku võlad ja ettemaksed 12 213 12 213

Kõigi võlgade maksetähtaeg on lühem kui 12 kuud.

Puhkusetasude kohustus on kajastatud koos maksudega.
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Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 228 596 227 486

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 16 530 12 466

Kokku annetused ja toetused 245 126 239 952

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 243 806 39 851

Mitterahaline annetus 1 320 0

Kokku annetused ja toetused 245 126 39 851

51 129,00 Haridus- ja Teadusministeerium "Lasterikastest peredest pärit laste huviharidus- ja huvitegevuskulude toetamiseks 2017.aastal"

37 000,00 Sotsiaalministeerium "Eesti Lasterikaste Perede Liidu tegevustoetus"

90 000,00 Sotsiaalministeerium "lasterikka pere kogukonna toetamine 2017.aastal"

4 500,00 Sotsiaalministeerium "Lastega ja lastele"

5 996,53 KÜSK "Hüpe liikmesorganisatsiooni koduhoovi"

12 172,00 Kultuuri- ja spordiürituste tasud

429,00 Rahva Raamat AS heategevusplaadi annetus

2 668,90 Swedbanga annetuskeskkond "Ma armastan aidata" huvitegevuse toetuseks

1 000,00 Magnum AS huvitegevuse toetuseks

12 679,25 Mittesihtotstarbelised annetused

5 000,00 Solaris Keskus AS "Puuduta" heategevuslik kampaania

5 000,00 Bigbank AS Suurperepäeva toetuseks

Osaliselt on sihtotstarbeliselt laekunud summad arvestatud lühiajaliste kohustustena.

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 40 398 37 506

Sotsiaalmaksud 12 922 12 414

Töötuskindlustusmaks 1,4% 313 293

Kokku tööjõukulud 53 633 50 213

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
47 482 47 823

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Juriidilisest isikust liikmete arv 19 19
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