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Eesti Lasterikaste Perede Liit 
organisatsioonina

Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi Liit) on nelja ja 

enama lapsega peresid koondav katusorganisatsioon. 

Liidu tegevuse eesmärgiks on läbi huvikaitse ja koostöö 

suurendada lasterikaste perede turvatunnet ja elukvali- 

teeti.

Liit on ühenduslüliks heategija ja abisaaja vahel. Lisaks 

ollakse partneriks avalikule sektorile, et seaduseelnõude 

ja määruste vastuvõtmisel seista perede huvide eest.

Oma eesmärkide saavutamiseks  
tegutseb Liit aktiivselt järgmistes 
põhisuundades:

Peretunde loomine – korraldame inspireerivaid kooli- 

tusi ja sündmusi, mis loovad peretunnet ja muudavad 

lastega perede elu mitmekesisemaks. Oleme peredele 

toeks materiaalse kindlustunde loomisel.

Avaliku suhtumise kujundamine – peame oluliseks, 

et lasterikkus oleks üldlevinud väärtus, et ühiskond 

oleks teadlik suurperede väljakutsetest ja rõõmudest. 

Tunnustame ja märkame peresid.

Võrgustikutöö – oleme liikmesorganisatsioonide 

koostöövõrgustik, täites ühiseid eesmärke ja panustades 

üksteise arengusse. Peame oluliseks, et liikmesorgani-

satsioonid oleksid võimekad ja iseseisvad.

Perede huvide kaitse – osaleme laste ja perede heaolu 

toetamisega seotud hoiakute, traditsioonide ja poliitikate 

kujundamises, et aidata kaasa ühiskonna lapse- ja pere- 

kesksemaks muutmisele.

Meie missioon
Tõsta Eesti lasterikaste perede heaolu ja 

mainet koostöös liikmesorganisatsiooni- 

dega ning tagada huvikaitse riiklikul ja 

kohalikul tasandil.

Meie visioon
Lasterikas pere tunneb ennast ühiskon-

nas väärtustatuna ja majanduslikult 

turvaliselt. Liit on tuntud, usaldusväärne 

ja kompetentne partner ühiskonnas 

suurperede lastele võrdsete võimaluste 

tagamiseks.

Meie väärtused
Lasterikastest peredest hoolimine; 

laste arengusse panustamine; ausus, 

usaldatavus ja usaldusväärsus; mure-

kohtade märkamine; lasterikkusesse 

panustamine. Tegutseme lähtuvalt  

Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi 

põhimõtetest.

Meie tunnuslause
Lasterikkus on tõeline rikkus.
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Liidu liikmed

2019. aastal kuulus Liidu liikmeskonda 19 juriidilist isikut. Liikmesorganisatsioonid (edaspidi LO) tegutsevad  

kõikides maakondades. Kui üldjoontes on liikmesorganisatsioon ka maakondlik organisatsioon, s.t. et maakonnas 

on üks ühendus, siis Harjumaal on Liidu liikmeskonda kuuluvaid organisatsioone neli ja Ida-Virumaal kaks. 

Kokku kuulub võrgustikku 1599 nelja ja enama lapsega perekonda ja nendes perekondades on sirgumas 

7253 last. Mitmed organisatsioonid võtavad oma liikmeskonda vastu ka kolmelapselisi perekondasid.

Inimesed aastal 2019

Liidu igapäevast tegevust juhib juhatus. President on Liidu juhatuse esimees ning kuulub juhatusse  

ametikoha järgi. Liidu president on Aage Õunap, kes täidab seda rolli alates 2011. aastast ning kelle  

volitusi pikendati 2019. aastal järgnevaks viieks aastaks.

Juhatuse liikmete koosseis ja vastutusalad on järgmised:

Katrin Kiisk 

Kommunikatsioon ja ühiskondliku suhtumise  

kujundamine, laste ja perede enesearengu  

toetamine

Viire Null  

Perede materiaalse kindlustunde loomine,  

annetused

Janne Seeder  

Lasterikaste perede huvide kaitse

Janne Aan 

Liikmesorganisatsioonide tegususe ja jätkusuutlikkuse 

toetamine, ühisüritused ja sündmused

Katrin Pullisaar 

Liikmesorganisatsioonide tegususe ja jätkusuutlikkuse 

toetamine, ühisüritused ja sündmused
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2019. aastal panustasid Liidu büroos töötajatena järgmised inimesed:

Auli Õnne-Vainaru  

Juhiabi, meeskonna taustajõud, kodulehekülje ja sotsiaalmeedia haldaja,  

heategevusprojektide ning laste huvihariduse koordinaator

Getter Kristen Rang  

Kommunikatsiooni- ja turundusjuht, Perekaardi programmi arendamine,  

koostööpartneritega suhtlemine,  sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine,  

koostöö Euroopa Lasterikaste Perede Konföderatsiooniga, uudiskirjad

Hiie Kingisepp  

Raamatupidaja, organisatsiooni raamatupidamise korraldamine  

seadusega sätestatud korras

Liidu juhatus pidas 2019. aastal kokku 10 koosolekut. Arutelude all oli: Liidu tegevuskava,  

liikmeskonna küsimused, motiveerimissüsteemi loomine liikmetele ja vabatahtlikele,  

eelarve küsimused, väikeprojektide taotlusvoor, liikumisaasta tegevused, peresõbralikud  

toitlustusasutuse programmi loomine, erinevad koostööprojektid, Perekaardi programmi  

arendamine, strateegiline partnerlus ministeeriumiga jne.
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Tunnustame ja märkame

Aasta “Suurpere”

“Aasta Suurpere” autiitel omistatakse ühtsuse ja lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus  

kasvab vähemalt neli last. 2019. aastal andsime autiitli välja kümnendat korda ning sellel kandideeris  

30 perekonda. Lisaks oli nende hulgas kolm perekonda, kes oli esitatud mitmel korral, seega laekus  

kokku 36 erinevat taotlust.

Bigbanki poolt välja pandud 7000-eurose auhinnaraha teenis neljalapseline perekond Soon Võrumaalt. 

Perekond Soon on taastanud oma kätega vana lagunenud talukoha. Pereema Katrin on hariduselt  

etnomusikoloog ja lasteaiaõpetaja. Isa Mihkel on hariduselt bioloog ning tööalaselt eraettevõtjast  

pillimeister.
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Tunnustusauhind “Pärlipüüdja”

Pärlipüüdja konkursi eesmärk on tunnustada ja toetada edasipüüdlikke, andekaid ning 

silmapaistvaid suure pere vanemaid, kelle peres kasvab vähemalt neli õppivat last.

Kategoorias Teenäitaja antakse aunimetus lasterikka pere vanemale, kes on 

silma paistnud uuenduslike ideedega, mis kannavad pikaajalist ja elujõulist 

eesmärki. See antakse inimesele, kes on muutnud teiste perede elu ning 

kaasanud neid tegutsema oma kogukonnas, maakonnas või üleriigilisel 

tasandil. Rajaleidja kategoorias antakse tunnustus lasterikka pere 

vanemale, kes on omandanud akadeemilise kraadi kas bakalaureuse-, 

magistri- või doktoriõppes lasterikka pere vanemana töö ja igapäeva-

toimetuste kõrvalt. Teenäitaja 2019 on Heidi Plumberg ja 

Rajaleidja 2019 Merle Adson.

Tunnustusauhind  
“Lastega ja lastele”

Auhinnaga “Lastega ja lastele” tänatakse ja tunnustatakse 

inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või  

pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja 

perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel 

tasandil. Tunnustusauhinda annab välja valdkondadeülene 

initsiatiivgrupp, mille liikmeid ühendavad ühised väärtused 

laste heaolu tagamisel. Initsiatiivgrupi liikmeteks on MTÜ 

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, 

MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkind-

lustusamet, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri 

Kantselei ja Eesti Lasterikaste Perede Liit.

Tunnustusüritus toimus  
1. juunil Kadrioru lossi  
roosiaias
 

Auhinna “Lastega ja lastele”  

2019. aasta laureaadid olid:

LAPSE SUUR TEGU 

Sander ja Sigrid Salundo

MUUTUSTE LOOJA 

Mari-Liis Mänd

ELUTÖÖPREEMIA 

Ene Tomberg

LASTE JA NOORTEŽÜRII TUNNUSTUS 

Inge Ojala

ERIPREEMIA 

Risto Sepp ja Elle Karm
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Loome lastele head arengu-
võimalused

Huvikoolituse toetus

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga vahendasime 2019. aastal  

huvikoolituse toetust. Kokku laekus  611 taotlust, neist 47 tantsu-, 72 kunsti-,  

234 spordi- ning 258 muusikavaldkonnas. Kõige enam esitati taotlusi  

Tartumaalt – 179 taotlust, järgnes Tallinn ja Harjumaa 99 taotlusega ning  

Pärnumaa 82 taotlusega. Taotluse esitasid 284 erinevat perekonda.  

Positiivse otsuse said 485 taotlust. Toetust eraldati ühe lapse kohta  

nelja kuu ulatuses maksimaalselt summas 130 eurot.

Noorte- ja projektlaagrites osalemise toetus

Käesoleva, Sotsiaalministeeriumi poolt toetatud meetme raames pakuti suurperedes kasvavatele  

lastele  täiendavaid võimalusi osalemaks noorte püsi- ja projektlaagrites.

Taotlusvooru raames toetati laste ja noorte osalust laagritegevuses, mis omavad  

tegevusluba ja osalevad koondprojektis „Noorte tervistav ja arendav puhkus“.  

Laagrite nimekirja ja kontaktidega oli võimalik tutvuda Eesti Noorsootöö Keskuse  

kodulehel. 

Kokku esitati 94 taotlust 55 erineva perekonna poolt. Taotlemise tingimustest lähtuvalt  

eraldati toetust vähemalt nelja- ja enamalapseliste perekondade alla 18-aastaste laste  

vaheldusrikka ning arendava suveperioodi toetuseks. Kokku sai laagritoetust 78 last. 

Spordivarustuse või muusikainstrumendi  
soetamise toetus

Huvitegevuseks vajalike vahendite toetuse taotlusvoorust eraldati toetust  

kooliealisele noorele sportlasele või muusikule, kes on huvitegevusega  

tegelenud vähemalt ühe järjestikuse kalendriaasta. Kokku menetleti selles  

voorus 167 taotlust, millest rahuldati 98 taotlust – muusikavaldkonnas sai  

toetust 37 last ja spordivaldkonnas 61 last.

485

78

TOETATUD
HUVITEGEVUST

LAAGRITOETUST

98
VAHENDITE 

TOETUST
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Korraldame inspireerivaid 
sündmusi ja koolitusi

Suurperepäev

Käesoleval aastal tähistasime Suurperepäeva 15ndat juubeliaastat Tallinnas,  

Eesti Kunstiakadeemias. Päeva jooksul said perekonnad osaleda viies erinevas  

töötoas, giidituuridel, vaadata Kessu ja Tripi etendust, kuulata Uku Suviste  

meeleolukat esinemist ning võtta osa põnevatest ühismängudest.  

Avatud oli beebinurk, fotosein ja kirjanik Heli Künnapas  

jagas peredele raamatuid oma autogrammiga.  

Koostöös Perekaardi partneri Super Skypargiga  

said eelregistreerunud pered päeva lõpus  

külastada kokkuleppelise hinna alusel  

ainulaadset vaateratast.

Sündmusel osales 164 perekonda, kokku  

868 inimest. Nende seas olid kohal ka eelnevatel  

aastatel Aasta Suurpere tiitli võitnud perekonnad.  

Suurperepäeva patrooni Urmas Vaino juhtimisel saime osa põnevast 

vestlusringist. Saime teada, kuidas Aasta Suurperedel vahepeal läinud on 

ja mis põnevad tegemised neil teoksil on. Katrin Sooni kandlemängu saatel 

toimus ühislaulmine ning pidupäevale kohaselt sõime päeva lõpus juubelitorti. 

7083

5294 
OSAVÕTUKORDA 

ÜHISÜRITUSTEST

VAHENDATUD  
KÜLASTUSKORDA 

KULTUURI- 
SÜNDMUSTELE
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Suvekool

2019. aastal toimus XXIV Suvekool Elvas, Tartumaa Tervise- 

spordikeskuses Tartu Pereliidu eestvedamisel. Juulikuus  

toimunud Suvekool kandis nime “Terves kehas terve  

vaim,” selles osales 120 suurperet 16 ühingust, kokku  

üle 650 inimese. 

Kolmel päeval toimusid erinevad sportlikud  

tegevused: köievedu, rammuvõistlus, orientee- 

rumismäng, libejalgpall, vibu- ja laserlaskmine  

ning võimalus oli tutvuda ralliautodega. Lastele  

viidi läbi jooga, pilates ja robootika, pisikestele loodi  

tegelustelk. Lauldi karaoket, esinesid ansamblid Kompvek  

ja Kukerpillid, matkati tõrvikutega metsas ning selgitati välja  

kaunim metsahaldjas. Naiskodukaitse korraldas traatsideõppe ja 

takistusraja. Erinevates töötubades valmisid looduslikud kehakoorijad, sääsetõrjevahendid, käsitöökaardid 

ja helkurkiilid. Autasustati Liidu korraldatud Fitlapi challenge´i parimaid. Fotoboksis tehti perepilte.

Suvekooli ajaloos toimus esimest korda heategevuslaat ja õnneloos. Heategevuslaadale oodati osalema 

kõiki perekondasid, et üheskoos anda suurperede panus haigete laste heaks tegutsevale MTÜ-le Minu  

Unistuste Päev. Selle heateoga oli soov aidata täita mõne lapse unistus, kelle elupäevad mööduvad valdavalt 

haiglaseinte vahel. Laadale olid oodatud ise tehtud küpsetised ja hoidised ning erinevad käsitööesemed.

Kokku annetasid suurpered heategevusorganisatsioonile “Minu Unistuste Päev” 1000 eurot. 

Sügisene perepäev

Sügisene perepäev toimus sel aastal kuuendat korda. Üritus korraldati 

Super Skypargis, Tallinnas. Sündmusel osales 193 perekonda ehk 

947 inimest. Päeva jooksul sai tutvuda teaduskeskuse SkyLab 

põnevate atraktsioonidega, sai avastada, uurida ja nokitseda, 

avatud olid põnevad töötoad ning oli võimalus lihtsalt 

koos perega olemist nautida. Tegime kokkuvõtted 

Hooandja projektist. Perepäeval üllatas võrratu 

kandlemänguga Kati Soon ning pidulikul galal 

kuulutasime välja Pärlipüüdja konkursi võitjad. 

Tunnustusürituse patrooniks oli rahvastiku-

minister Riina Solman. 
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Särtsu täis perepäevad

3., 9. ja 10. märtsil ning 28. ja 29. detsembril toimusid Tallinnas Energia avastuskeskuses lasterikaste perede 

särtsu täis perepäevad, mis olid Eesti Energia ja Energia avastuskeskuse kingitus lasterikastele peredele. 

Osa sai erilisest jõuluteadusteatrist, oli võimalik meisterdada, vaadata planetaariumis filme ning katsetada 

keskuse rohkem kui saja käed-külge eksponaadiga, mis olid nii lõbusad kui ka õpetlikud. Laste suurimaks 

rõõmuks kohtuti ka jõuluvanaga. 

Kinoelamused

Koostöös Forum Cinemas kinoketiga toimusid Tallinna, Tartu ja Viljandi 

kinodes eriseansid lasterikastele peredele neljal korral. Üheskoos 

vaadati Eesti filme “Eia jõulud Tondikakul” ning “Tõde ja õigus”, 

lisaks “Solan ja Ludvig: Reis kuule” ning “Playmobil. Film”. 

Kinos käis kokku 2868 suurpere liiget 773-st perekonnast 

(koos kordustega). Tallinnas käis filme nautimas 1684, 

Tartus 582 ja Viljandis 602 kinohuvilist.

Forum Cinemas ja Liit teevad koostööd alates 2015. aastast. 

Ühiste ettevõtmistena on korraldatud kinokülastusi nii 

isade- ja emadepäeva kui lastekaitsepäeva puhul. 

2015.–2019. aasta jooksul on toimunud 13 kinokülastust,  

millest on osa saanud 9474 suurpere liiget 2253-st  

perekonnast.

Vahendatud kultuurisündmused

Koostöös “Aitan Lapsi” heategevusfondiga pakkusime peredele järgmisi elamusi:

•	 Korvpallilahing “Tähtede mäng” – 200 piletit;

•	 Dokumentaalfilm “Ott Tänak The Movie” – 428 piletit;

•	 Le Coq Arenal Eesti ja Põhja-Iirimaa koondiste EM-valikmäng jalgpallis – 500 piletit; Eesti ja  

Valgevene 2020 EM-valikmäng jalgpallis – 300 piletit (koostööpartner ka Eesti Jalgpalli Liit);

•	 Noblessneri Sadamas Gustav Ernesaksa elu ja laulude lavastus „Hakkame, mehed, minema“ – 300 piletit;

•	 Saku Suurhallis BC Kalev/ Cramo vs Kaunas Žalgiris korvpallilahing – 150 piletit; 

•	 Teadus-show KVARK – 300 piletit;

•	 Tallinna Kultuurikeskuses Kaja lavastus “Mõmmi ja sõbrad” – 109 piletit;

•	 Noorte- ja lastefilmide festival erinevates kinodes üle Eesti – 300 piletit.
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Koostöös Tartu Kontsertkorraldusega pakkusime peredele üle Eesti erinevates paikades järgmisi elamusi:

•	 Märt Avandi, Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv, Johan Randvere “3 meest, naine ja kontsert” – 194 osalejat;

•	 Paul Neitsov ja Tõun Tõnu Timm “Sul annan andeks kõik” – 30 osalejat;

•	 Heidy Tamme kevadkontsert – 14 osalejat;

•	 Koit Toome ja Hanna-Liina Võsa „Õnne hoidma peab“ – 182 osalejat;

•	 Brigita Murutar ja Paul Neitsov “Valgust hinge” – 72 osalejat;

•	 Maestro Olav Ehala, Nele-Liis Vaiksoo ja Lauri Liiv “Laulud sini-must-valgel” – 45 osalejat;

•	 Kitarrivirtuoos Paul Neitsovi “Pärdist Metallicani” – 48 osalejat;

•	 Lõõtsavägilased JUBA 5! sünnipäevakontserdid – 36 osalejat;

•	 Karl Madis “Rock ´n ´roll meid kokku viis” juubelikontserdid – 44 osalejat;

•	 Evelin Samuel-Randvere, Johan Randvere ja Marten Altrov “JõuluDuur” – 82 osalejat.

Koostöös erinevate partneritega pakkusime peredele järgmisi elamusi:

•	 Tondiraba Jäähallis Kikkpoksiturniir The League, koostööpartner MediaMarketing EST – 61 osalejat;

•	 Alexela kontserdimajas maagiaetendus “The Illusionists”, koostööpartner Havas Estonia – 300 osalejat; 

•	 Oleg Pissarenko kontsert “Armastuse muusika”, koostööpartnerid MediaMarketing EST ja Pissarenko 

Productions – 149 osalejat;

•	 Tallinna Lauluväljakul Delfi rallipäev Ott Tänakuga, koostööpartner Ekspress Meedia AS – 365 osalejat;

•	 Tallinna Lauluväljakul laulu- ja tantsupeo peaproov-etendus, koostööpartner Eesti Laulu- ja Tantsu-

peo SA – 462 osalejat;

•	 Pärnumaal, Tori vallas, Linnamehe Puhkekeskuse tiigi kaldal värskeõhulavastus “Toomas Nipernaadi”, 

koostööpartner Temufi MTÜ – 100 piletit;

•	 Tallinna Apollo Ülemiste Kino Teatrisaalis uuslavastus “Kihk”, koostööpartner Temufi MTÜ – 120 osalejat;

•	 Tallinna Kultuurikatlas kaasahaarav kehapillide sõu „Soleo. Music in Motion“, koostööpartner Laste- 

ja noortefestival Big Bang Tallinn – 94 osalejat;

•	 Tartu Pauluse kirikus ja Tallinna Jaani kirikus Voices Musicales aastalõpukontserdid, koostööpartner 

Kammerkoor Voces Musicales MTÜ – 100 osalejat;

•	 Eesti Lastekirjanduse Keskus kinkis Jõgevamaa peredele kauni jõulusündmuse

•	 Koostöös Reval-Sport Spordiklubiga pakkusime Jõgeva- ja Viljandimaa peredele keskuse ühiskülastuse 

kevadel (109 osalejat) ning Raplamaal ja Lääne-Harju lasterikastele peredele sügisel (100 osalejat).

Lisaks said pered koostöös erinevate partneritega külastada soodsamatel tingimustel järgmisi atraktsioone 

või sündmusi: Super Skypargi vaateratas, rahvusvaheline teatrifestival “NAKS”, Sõltumatu Tantsu Lava tantsu- 

etendusi, värskeõhulavastust “Toomas Nipernaadi” ning osaleda VII Rapla Selveri Suurjooksul.
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Oleme peredele toeks  
materiaalse kindlustunde 
loomisel

683

56929

VABATAHTLIKKU

KOOLITARVET

Lapsed kooli

“Lapsed Kooli” kampaania toimus 2019. aastal kümnendat korda. Kõigis Eesti maakondades läbiviidava hea- 

tegevusliku kampaania käigus paluti inimestel kinkida koolitarbeid lasterikaste perede koolilaste toetuseks. 

Kogutud koolitarbed läksid jagamisele just selle piirkonna perede vahel, kus vastavad koolitarbed koguti.

Perioodil 15.-18.08 koguti Selverites 54 005 ühikut koolitarbeid. Kõige rohkem annetusi kogunes Saaremaal, 

kokku 3255 erinevat koolitarvet. Kampaaniasse kaasatud kaupluste külastajad panustasid enim vihikute 

ja kaustikutega, ühtekokku 19 264 ühikut, järgnesid harilikud pliiatsid (4415), värviliste pliiatsite komplektid 

(3889) ning joonistusplokid ja värvilised paberid (3142 ühikut). Koolikotte kogunes sel aastal 20.

Oleme südamest tänulikud kõikidele, kes märkasid, panustasid, toetasid ja olid olemas. Erilised tänud  

meie koordinaatoritele, kelle kaasabil osales algatuses rekordarv vabatahtlikke, kokku 683 inimest.

Sellel aastal tegime Lapsed Kooli kampaania raames koostööd ka Tallinna ja Tartu Kaubamajaga. Kahel 

augustikuu nädalavahetusel koguti Kaubamajades kokku 2924 ühikut koolitarbeid, neist 1210 Tartus ja  

1714 Tallinnas. Ühtekokku kaasati Kaubamajades kampaania toimimisse 126 särasilmset inimest.
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Inglipuu

Inglipuu on heategevuslik algatus, mis on ellu kutsutud 

Maxima Eesti OÜ poolt. Sellel aastal ühendas Maxima  

jõud Liiduga. Novembrikuu lõpus kerkisid Inglipuud  

Maxima kauplustes üle Eesti, mida ehtisid  inglid, kus  

kirjas ühe lapse jõulusoov. Selleks, et täita suurperede  

laste jõulusoovid, pöördusime oma võrgustikus olevate  

perekondade poole. Meile laekusid ühtekokku 724  

lapse kingisoovid, kellest õnnelikuks saime teha 500.  

Kingituste toimetamist peredeni toetas AbbVie.  

Videoüleskutse meie algatusest asub SIIN.

Vahendatud  
materiaalne abi

•	 Palett toetas peresid kaartide ja kalendritega.

•	 Gven Hallop hoolitses Saaremaa laste spordipesu eest.

•	 Premia jäätis ja Karumsi kohukesed tegi laste suud magusaks.

•	 Saku Õlletehas aitas kustutada laste janu.

•	 Lamberts Eesti tegi jõuluüllatused Läänemaa peredele.

•	 Printbest hoolitses meie paberivarude eest.

•	 Hulgiladu Trevomark OÜ hoolitses meie laste mängurõõmu eest.

•	 Orkla Eesti täitis Suvekooli auhinnalauda erinevate maiustustega .

•	 Heli Künnapas ja Mart Sander äratasid oma raamatutega lastes lugemishuvi.

•	 Koostöös History & Heraldry Europe OÜ-ga toimetasime peredeni erinevaid kirjutusvahendeid.

•	 Estonian Business School aitas täita Hiiumaa laste jõulusoove.

•	 Breden Kids OÜ üllatas Pärnumaa lapsi soojade mütside ja sallidega.

•	 Magistrali Rimi tõi lastele meisterdamisrõõmu.

•	 “Heateopäkk” ja Orkla Eesti tegid jõulukuul laste suud magusaks.

•	 Koostöös Veloplusi ja Swedbankiga said 26 Lõuna-Eesti last kingiks jalgrattad koos kiivritega.

•	 Ergo kindlustus kinkis peredele suitsuandurid, hoolitsedes selle eest, et perede kodud oleksid turvalised.

•	 Jätkus koostöö Rimi Baltic, Coopi Eesti Keskühistu ja Leiburiga.

•	 Mitmekümned eraisikud ning anonüümsust soovivad ettevõtted annetasid erinevaid mööbliesemeid.

•	 Koostöös Maximaga vahendasime peredele kogupere tegelusraamatut „Minu Eesti seiklus“ koos nupuvihikuga.

•	 Koostöös MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad ning Elämän Leipä Jokaiselle’ga vahendasime liikmesorganisat-

sioonidele toidukaupu 432-l korral.

VAATA 
VIDEOT
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Leiame mõmmikule kodu

Omniva eestvedamisel kutsuti 2018.  

aastal ellu heategevuskampaania  

“Leiame Mõmmikule uue kodu,” mille  

raames said lapsed ja lapsevanemad  

oma pere kasutuseta jäänud mängu- 

asjad pakiautomaatide kaudu tasuta  

teistele peredele annetada. Käesoleval  

aastal meie koostöö jätkus ning projekti  

tulemusena vahendasime viis suurt  

konteineritäit erinevaid kaisuloomi,  

mänguasju ja lauamänge viiele  

ühingule.
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Oleme liikmesorganisatsioonide 
koostöövõrgustik

Liikmete päev

2019. aastal toimus kolm Liikmete päeva.

02.02. Viljandimaal, Olustveres, kus Liidu juhatuse liikmed andsid ülevaate 2019. aasta tegevustest,  

tutvustati Perekaardi programmi ja liikmehaldussüsteemi arenguid ning väljakutseid, planeeriti tervisliku 

toitumise- ja liikumisaasta tegevusi ning lepiti kokku väikeprojektide taotlusvooru tingimused. Päeva lõpus 

oli osalejatel võimalik külastada Olustvere klaasikoda. Osalejate arv 27 inimest.

08.06. Kohtusime Prangli saarel, kus peamise fookusena arutleti peresõbraliku toitlustusasutuse märgise 

teemal, milline peaks märgis oma sisult olema ning kuidas programm muuta jätkusuutlikuks. Osalejate arv 

39 inimest.

02.10. Toimus 26 inimese osalusel liikmete päev Viljandis. Arutluse all oli koostöö Sotsiaalministeeriumiga 

ning kandideerimine riigi strateegiliseks partneriks.

Mõttekool

Mõttekooli  eesmärgiks  on tuua LO juhtideni mitmekülgsed  

koolitused ja inspireerivad vestlusringid, mis on silmaringi  

avardavad ning sisemisi jõuvarusid toetavad kohtumis- 

seminarid. Mõttekool toimus 1.-2. novembril Harjumaal,  

Viimsis ning kandis pealkirja “Loovuse ja tasakaalu teekond”.  

Koos Jaana Ojakäär-Kitsinguga arutlesime selle üle, mis on  

loovus ja kuidas see enda kasuks tööle panna. Olavi Ruhno  

eestvedamisel diskuteerisime, mis vahe on sündmusel ja üritusel,  

millal korraldada üritust ja milline sündmus on asjakohane, kuidas  

sündmust pakendada, turundada ja sponsoritele müüa.  

Guido Paomees jagas nippe, kuidas öelda ei ning kuidas ebasobivad  

olukorrad solvumisi vältides ja süüd tundmata lahendada. Elina Kivinukk tutvustas rööprähklemisega  

kaasnevaid väljakutseid ja võimalusi. Ja loomulikult kogemuste kullaproov - põnevad ja inspireerivad  

lood osalejate endi kogemustest, ikka sellised, mis on pannud rahulolu tundma ja valmistanud rõõmu.  

Mõttekooli teekonnast sai osa 45 inimest erinevatest Eestimaa piirkondadest.
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Kohtumised “koduhoovis” 

Kohtumistel liikmesorganisatsioonidega nende “koduhoovis” saavad kokku LO ja Liidu esindajad ning  

teemadena on fookuses konkreetse LO arenguga kaasnevad küsimused, uute LO juhatuse liikmete 

nõustamine ja jõustamine ning LO ja Liidu ootuste ja võimaluste kaardistamine üksteise suhtes.  

2019. aastal toimusid juhatuse liikmete Janne Aani ja Katrin Pullisaare eestvedamisel kohtumised  

järgnevate ühingutega – Viljandimaa Lasterikkad, Lääne-Harju Lasterikkad, Tartu Pereliit, Järvamaa  

Lasterikkad, Saku Valla Lasterikaste Perede Ühendus, Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus ja  

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit. 

Lisaks osaleti kevadel Põlva-, Jõgeva-, Võru- ja Saaremaa ning sügisel Valga ühingu üldkoosolekul.  

Sõltuvalt vajadusest jätkuvad kohtumised 2020. aastal.

Väikeprojektid

2019. aastal toimus kaks avatud taotlusvooru LO-dele,  

kus oli võimalik taotleda täiendavaid ressursse tegevuste  

korraldamiseks. Nii viidigi aasta jooksul läbi 34 erinevat  

tegevust, iga läbiviidava tegevuse kohta esitasid LO-d Liidule  

tegevuskava, üritusel/koolitusel osalejate nimekirja ning läbi  

viidud tegevuste kokkuvõtte. 2019. aasta väikeprojektide  

taotlusvooru toetas Sotsiaalministeerium ning väikeprojektide  

taotlusvoorud olid järgmised:

•	 Vabatahtlike eriprogramm 

Vabatahtlike, kes on kaasatud Liidu liikmesorganisatsioonide  

tegevustesse, märkamine ja tunnustamine. 

•	 Nutilaagrid, robootika ja digipädevus 

Suurendada vanemate digipädevust, õpetada lapsi turvaliselt nutiseadmeid  

kasutama ning pakkuda noortele võimalust mitmekülgseks laagritegevuseks. 

•	 Liikumisaasta tegevused 

Tõsta perede füüsilist võimekust, suurendada teadlikkust erinevatest liikumisvõimalustest  

ning propageerida perega ühist ajaveetmist. Koostöös LO-dega korraldati erinevates  

piirkondades liikumist propageerivad sündmused. Igas kuus toimus üks liikumissündmus,  

mida korraldas ja viis läbi konkreetne piirkondlik organisatsioon.

•	 Koolitused 

Pakkuda lastele ning vanematele mitmekülgseid koolitusi, mis on suunatud  

uute oskuste ja teadmiste omandamisele. 

 

34
VÄIKEPROJEKTI
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Liikumisaasta

2019. aasta oli tervisliku toitumise ja liikumise aasta, mis algas  

veebruaris, kui kohtusime Fitlapi toitumiskeskkonna looja ja  

personaalnõustaja Heikki Mägiga. Seejärel said kõik soovijad  

osaleda Fitlapi challenge’is, millest võttis on 245 inimest ja  

mille võitis Krista Viljandimaalt. Krista kaotas 16,41% oma  

keha kogukaalust. Suvekoolis autasustasime kõige  

aktiivsemat liikmesorganisatsiooni – Järvamaad, kus  

võistlust alustas 21 inimest ning võiduka lõpuni jõudsid  

neist 13. Lõpetajad kaotasid üheskoos 94,9 kilo. Samas  

tunnustasime ka jätkuvõistluse võitjat Õiet Harjumaalt.  

Kogu väljakutsega seonduvat aitas koos hoida juhatuse  

liige Katrin Kiisk.

Aasta alguses said LO-d valida sobiva spordiala ja võimaluse  

sündmus oma piirkonnas korraldada. Uisutati Tallinnas Raplamaa  

eestvedamisel, Tartu korraldas veespinningu ja vesiaeroobika  

Värskas, pallimängupäeva ja orienteerumise korraldas Tallinn, discgolfi  

kettaid lennutasime Pärnumaal, puudel ja köitel sai ronida Lääne-Virumaal,  

võimlemiskavad ja kergejõustikupäeva maailmameistriga korraldas Järvamaa,  

bowlingukuule veeretasime Lääne-Harju eestvedamisel Tallinnas, põnev  

pealuurannikumatk viis huvilised Saaremaale ja aasta lõpus peeti mõttemänge Viljandis.

Kokku osales sündmustel aasta jooksul 1211 inimest 282-st perekonnast. Kõige aktiivsem pere on pärit  

Järvamaalt, perekond Mänd, kes osales kõigil üheteistkümnel sündmusel läbides kokku 2632 kilomeetrit.

Lauamängud 

Koostöös Bigbank`iga  kinkisime aasta alguses meie  

liikmesorganisatsioonidele 300 lauamängu, mis leiavad  

kasutamist kümne erineva organisatsiooni tegevus- 

ruumides. Lauamängud said Pärnu, Viljandi, Tartu,  

Valga, Põlva, Rapla, Lääne, Lääne-Harju, Lääne- 

Viru ning Tallinn ja Harjumaa lasterikaste  

perede ühingud ning need on mõeldud  

kasutamiseks kõikidele peredele. Välja valitud  

mängud arendavad meeskonnatööd, loovust,  

kirjutamis- ja arvutusoskust ja ajalooalaseid  

teadmisi. Põnevat avastamist peaks jätkuma nii  

väikestele kui ka suurtele lauamänguhuvilistele.
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Lauajalgpallid ja koroonalauad

Hooandja on ühisrahastusplatvorm, kus on võimalik loomingulistel  

ideedel ühisrahastust koguda. Liit kogus annetusi, et rikastada  

LO-de ruume lauajalgpallide ning koroonalaudadega.  

Meie sooviks oli pakkuda liikmesperedele võimalusi ühiseks  

ajaveetmiseks läbi kvaliteetse mängulaudade.

Meie algatust toetas 385 annetajat - idee õnnestumisse  

panustasid nii eraisikud kui ettevõtted, nii võrgustikku  

kuuluvad perekonnad kui ka paljud head inimesed,  

kellega me kunagi kohtunud pole. 

Koroonalauad soetasime järgnevate ühingute ruumidesse:  

Rapla, Pärnu, Valga, Võru, Viljandi, Järva, Lääne-Harju ning  

Tallinna ja Harjumaa. 

Lauajalgpallilauad soetasime järgnevate ühingute ruumidesse:  

Tartu, Pärnu, Valga, Võru, Viljandi, Järva, Põlva ning Tallinna ja Harjumaa.

Hooandja videomeenutus: https://vimeo.com/352243219

Liikmesorganisatsioonide  
tegevustoetus

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatud vahenditest on  

Liit toetanud LO-de tegevusi ka eelnevatel aastatel. Organiseeritud  

ühistegevuste korraldamise eesmärgiks kogukonnas on perede  

sotsiaalse aktiivsuse, kohanemis- ja läbilöögivõime suurendamine,  

suhtevõrgustiku loomine ja arendamine, perede nõustamine ja  

jõustamine. Ühtekokku korraldasid LO-d 52 erinevat kogukondlikku  

sündmust. 

Kuna LO-d  teevad tihedalt koostööd ka teiste organisatsioonidega eesmärgiga  

vahendada vajalikke majapidamistarbeid, riideid ja toidukaupu peredele, siis on  

vajalik katta ka transpordikulu. Samuti toetasime LO-sid infotubade tööshoidmisel,  

kus toimub humanitaarabi jagamine, erinevate kohtumiste ja koolituste korraldamine,  

piirkonna töökoosolekute läbiviimine, lastele mängunurga kasutamise võimaldamine  

jm tegevused. Iga läbiviidava tegevuse kohta esitavad LO-d Liidule tegevuskava,  

üritusel/koolitusel osalejate nimekirja ning läbi viidud tegevuste kokkuvõtte. 

52
TOETATUD 

KOGUKONDLIKKU 
SÜNDMUST
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Kodutoetus lasterikastele peredele

Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi.  

Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma kodu ja nüüdisajastada sealseid  

kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.

2019. aastal oli taotlusvooru eelarve 3,1 mln eurot. KredExi kodutoetust said 337 kolme- ja enamalapselist 

vähekindlustatud peret, kokku kasvab nendes peredes 1192 last (www.kredex.ee). Taotlusi menetles  

Sihtasutuses KredEx,  Liidu esindajana osales hindamiskomisjoni töös Aage Õunap.

Koostöö rahvastiku- ja sotsiaalministriga

Koostöö Rahvastikuminister Riina Solmaniga sai alguse 12. juulil, mil minister kohtus esimest korda Liidu 

juhatusega Viljandis.

Arutleti kahe ministeeriumi ja ministri (sotsiaalministri ja rahvastikuministri) töökorralduse teemal. Arutleti  

selle üle, kuidas kaasata enam poliitikuid vabatahtlikult panustama, kuidas tõsta esile nö lasterikkad tavapered,  

et ühiskonnas ja meedias ei seostataks lasterikkust vaesuse ja viletsusega. Lepiti kokku tuleviku koostöövormid  

ja võimalused. Kohtumise tulemusena saime tõdeda, et rahvastikupoliitikas on meie organisatsioonil ja 

rahvastikuministril ühised eesmärgid.

Aasta teises pooles oli kohtumiste raskuskese hasartmängumaksust laekuvate rahade kasutamise ja 

strateegilise partnerluse süsteemi loomisel. Sotsiaalministriga ja rahvastikuministriga ühise laua taga  

jagasime oma muret lasterikkuse teema puudumise osas strateegilise partnerite otsingul. Meie eesmärk  

oli otsustajatele selgeks teha, et lasterikas pere vajab toetust ja tähelepanu ennekõike oma eripära tõttu, 

mitte oma vaesuse, nõrkuse ja saamatuse tõttu. Lasterikas pere on omaette kategooria, mitte ei lahustu 

erinevate sotsiaalabi vajavate gruppide vahel.

Oleme veendunud, et tänu valdkondlikule koostööle ning ka meie organisatsiooni õigeaegsele ja strateegi- 

lisele tegevusele on laste ja perede ning lasterikkuse valdkond saanud eraldi taotlusvooru ning täiendava 

rahastuse hasartmängumaksu laekumistest.

Kohtumistel ministrite ja ministeeriumide esindajatega oleme lasterikaste perede peamiste murekohtadena 

välja toonud: lasterikkuse maine, kodutoetus lasterikastele peredele, Perekaart ja perepilet problemaatika, 

peretoetuste indekseerimine ning pehmem üleminek lapse täisealiseks saamisel, transpordi korraldus ning 

väga ebaühtlased ja tihtipeale mitte mõjusad kohalike omavalitsuste toetusmeetmed.
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Rahvusvaheline koostöö –  
peresõbralikud omavalitsused

19. novembril toimus Brüsselis, Euroopa Majandus- ja  

Sotsiaalkomitees esimene Euroopaülene peresõbralike  

omavalitsuste konverents. Kohal olid 70 omavalitsuse  

esindajat erinevatest Euroopa riikidest, kelle osalusel  

vaadati üle konventsioon ning kinnitati deklaratsioon.  

Akti juhatas Euroopa Suurperede Konföderatsiooni  

(edaspidi ELFAC) president Regina Maroncelli. Pere- 

sõbralike omavalitsuste initsiatiiv on ellu kutsutud  

ELFACi poolt 2018. aastal ning sellega saavad liituda  

omavalitsused, kes täidavad selleks ette määratud  

tingimused. Eestit esindasid Tallinna Sotsiaal- ja  

Tervisehoiuameti juhataja Vahur Keldrima (Liidu kutsel)  

ning Liidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Getter Rang.

Euroopaülest peresõbralike omavalitsuste projekti tutvustati  

esmakordselt 2018. aasta septembris. Aasta jooksul testiti selle  

toimimist ning jätkusuutlikust koostöös 20-e pilootomavalitsusega  

seitsmest Euroopa riigist. Pilootprojekti raames pandi paika reeglistik,  

definitsioonid ning täpsemad liitumistingimused. Esimesed peresõbraliku  

omavalitsuse tunnustused anti üle järgmistele omavalitsustele: Krakow, Szczecin, Grodzisk Macowieski 

(Poola); Todi, Alghero (Itaalia); Zagreb (Horvaatia), Nagykovacsi (Ungari). Osales ka Portugali Peresõbralike 

Omavalitsuste Vaatluskeskus (OAFR), kes sõlmis ELFACiga lepingu saja Portugali omavalitsuse akredeeri- 

miseks. Samaväärne leping on sõlmitud Trento autonoomse provintsiga (Itaalia), kus 90% valdadest on 

tunnistatud peresõbralikeks.

Attila Beneda, kes on Ungari valitsuses perepoliitika valdkonna asekantsler, kõneles kaheksa tööaasta 

tulemustest perepoliitika vallas, mis on tänaseks viinud selleni, et sisemajanduse kogutoodangust on  

eraldatud viis protsenti perepoliitika kogukulutusele. Budapesti Corvinus Ülikooli professor Petra Aczel 

kõneles peresõbralikkuse definitsioonist, tähendusest ning selle tõlgendamisest. Luciano Malfer, kes on 

Trento provintsi suurte perede ühenduse peadirektor, tutvustas projekti „New public family management“. 

Vincenzo Bassi (Katoliiklike Perede Assotsiatsioonide Euroopa Föderatsiooni president; FAFCE) ning  

Heba Al Fara (Doha Rahvusvaheline Perede Instituut; DIFI) kõnelesid tsiviilühiskonna temaatikal,  

rõhutades peresõbraliku ühiskonna loomise vajalikkust. Kohal olid suurte perede ühenduste esindajad  

üle kogu Euroopa. Deklaratsiooni kinnitamisele eelnevalt tutvustasid omavalitsused kasutusele võetud 

peresõbralikke praktikaid ning jagasid kogemusi, väljakutseid ja võimalusi.



22

Seisame perede huvide eest

Rahvusvaheline koostöö –  
perepoliitika ja huvikaitse seminar

2.-4. september 2019 toimus Ungari pealinnas Budapestis Rahvusvahelise Perede Arengu Föderatsiooni 

(IFFD) ja Ungari Lasterikaste Perede Liidu (NOE) koostöös korraldatav seminar, millest võtsid osa perede 

huvide eest seisvad organisatsioonid, poliitikud ja teadlased üle kogu maailma. Lisaks Eestile olid esindatud 

Ungari, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Leedu, Rootsi, Ameerika Ühendriigid, Nicaragua, Brasiilia ja Tšiili. 

Eestit esindas Eesti Lasterikaste Perede Liidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Getter Rang, kelle sõitu 

Ungarisse toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital reisitoetuse fondi läbi.

Tööseminaril „International Advocacy Workshop 2019 on Human Rights and Development from a Family 

Perspective“ kogutud teadmised on abiks Eesti lasterikaste perede huvide eest seismisel, perekeskse  

mõtteviisi süvendamisel ning uued ametialased tutvused euroopaülese koostöö loomisel ja edasiste 

kogemuste vahetamisel.

Seminari keskseks teemaks oli rahvusvaheline huvikaitse, keskendudes inimõigustele ja arengule perede 

perspektiivist lähtuvalt. Seminaril käsitletavad peamised teemad olid pereloome ja sellega kaasnev majan-

duslik ja emotsionaalne haavatavus, riigi roll perepoliitika kujundamisel, demograafilised väljakutsed ja  

sündimus, perede roll ühiskonnas, tööturg ja sooline võrdõiguslikkus, lasterikaste perede maine ühiskonnas, 

rahvusvahelised inimõigused ja nende kaitse suurperede vaatepunktist, lasterikaste perede huvide kaitse 

ning suurperede toetamine ja selleks kasutatavad meetmed.

Perekaart

Liit annab alates 2014. aastast välja Perekaarti. Tegemist on  

magnetkaardiga, mis annab lasterikastele peredele võimaluse  

saada osa erinevatest toodetest ja teenustest parematel  

tingimustel. See hõlmab endas soodsamaid hindu,  

kampaaniapakkumisi ja muid väärtusi lasterikastele  

peredele. Perekaardi programm on ettevõtete  

võimalus näidata sotsiaalset vastutustunnet,  

hoolimist ja positiivset hoiakut Eesti lastesse  

ja peredesse. Kõigi partneritega sõlmitakse  

leping, mis hõlmab ettevõtte poolt soodustuse  

pakkumist ja Perekaardi kleebise paigutamist  

kliendile nähtavale kohale, Liidu poolt  

ettevõtte ja pakkumise kajastamist enda poolt  

hallatavates kanalites. Perekaardi soodustusi  

pakkuvate ettevõtete ja pakkumiste nimekiri on  

leitav www.perekaart.ee veebilehel. 

541
PEREKAARDI 

SOODUSTUST

2650 
VÄLJASTATUD 
PEREKAARTI
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2019. aasta lõpuks oli programmis aktiivseid partnereid 393 ja soodustusi 514. Perekaardi omanikest 

80% olid mitteliikmed ja 20% Liidu liikmesühingusse kuuluvad liikmed. Kokku väljastasime 2019. aastal 

2650 kaarti. Neist 2122 olid mitteliikmete ja 528 liikmetele. 

2019. aastal külastati www.perekaart.ee veebilehte 449 295 korda 43 807 külastaja poolt, neist 41 835 

(76,2%) olid uued külastajad ja 13 074 (23,8%) lehele tagasi pöördunud külastajad (returning visitors).  

Keskmise sessiooni pikkus oli 2019. aastal 04:31. Kokku sooritati sessioone 84 481. 

Perekaardi veebilehte kasutati 2019. aastal 25 534 kasutaja poolt mobiili vahendusel (58,17%),  

17 150 kasutaja poolt arvuti vahendusel (39,07%) ja 1210 kasutaja poolt tahvelarvuti vahendusel (2,76%). 

Kuna enam kui pooled veebilehe kasutajastest teevad veebilehel toiminguid mobiili kaudu, on 2020. aastal 

päevakorras mobiilirakenduse loomine www.perekaart.ee veebilehele. 

Perekaardi Facebooki lehe (www.facebook.com/perekaart) oli 1. jaanuari seisuga märkinud meeldivaks 

1595 kasutajat, aasta viimaseks päevaks 2814 kasutajat, seega märkis lehe aasta jooksul meeldivaks  

1221 kasutajat. 

Koostöö Tallinna Linnaga. Tallinna linn ja Liit sõlmisid 28. oktoobril heade kavatsuste kokkuleppe, mille 

kohaselt saavad lasterikkad pered võimaluse Perekaardi olemasolul soodustingimustel külastada Tallinna 

spordiasutusi ning teisi linna kultuuri- ja vabaajaasutusi. Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on sõlmitud 

kokkulepe Tallinna linna ja Liidu pikema koostöö algus, mis tulevikus laieneb enamikele linna asutustele.

Uudiskiri

Uudiskiri on Liidu väliskommunikatsiooni kanal, mis sisaldab informatsiooni Liidu eelseisvatest ja toimunud 

sündmustest ning uutest Perekaardi pakkumistest ja partneritest. Anname välja kahte uudiskirja, millest üks 

on mõeldud Perekaardi omanikele ja teine Liidu liikmesperedele. Aasta jooksul andsime välja 22 uudiskirja. 

Perekaardi uudiskirjade võrgustikku kuulub 6234 kontakti ning Liidu uudiskirjade võrgustikku 3290 kontakti. 
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Lasterikkad.ee 

2018. aastal alguse saanud Liidu kodulehekülje arendusprojekt jätkus ka 2019 aastal. Huvitatud LO-del  

oli võimalus liituda Liidu kodulehe platvormiga. Kui eelneval aastal kasutas võimalust üks LO, kelleks oli 

Viljandimaa Lasterikkad, siis sel aastal oli LO-sid märksa rohkem.

Pärnumaa Lasterikkad www.lasterikkad.ee/parnumaa

Lääne-Harju Lasterikkad www.lasterikkad.ee/laaneharju

Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus www.lasterikkad.ee/saaremaa

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit www.lasterikkad.ee/tallinnjaharjumaa

Tartu Pereliit www.lasterikkad.ee/tartumaa

2019. aastal külastati www.lasterikad.ee veebilehte 139 573 külastaja poolt.

Liidu Facebooki lehe (www.facebook.com/lasterikkad.ee) oli 1. jaanuari seisuga märkinud meeldivaks  

3050 kasutajat, aasta viimaseks päevaks 3531 kasutajat, seega märkis lehe aasta jooksul meeldivaks  

481 kasutajat.

Tänusõnad

Tänan kõiki sõpru ja toetajaid, vabatahtlikke, liikmesorganisatsioonide sädeinimesi,  juhatuse liikmeid ning 

töötajaid, kelle kaasabil õnnestus ellu viia Liidu tegevused. Tänu eraisikute ja ärisektori toetustele saime  

korraldada inspireerivaid ja arendavaid tegevusi, välja anda stipendiume ning olla toeks lasterikastele peredele.

Üksinda on suuri asju keeruline teha, koos suudame aga särama panna sadade inimeste silmad.  

Aitäh nende hetkede ja nende võimaluste eest! 

 

Aprillikuu 10 päeval, 2020.a.

Aage Õunap



Raamatupidamise 
aastaaruanne
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 146 171 107 360

Nõuded ja ettemaksed 530 431

Kokku käibevarad 146 701 107 791

Kokku varad 146 701 107 791

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 19 788 12 679

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 21 017 16 408

Kokku lühiajalised kohustised 40 805 29 087

Kokku kohustised 40 805 29 087

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 78 704 42 848

Aruandeaasta tulem 27 192 35 856

Kokku netovara 105 896 78 704

Kokku kohustised ja netovara 146 701 107 791
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 4 650 4 833

Annetused ja toetused 319 406 248 227

Tulu ettevõtlusest 38 499 37 539

Muud tulud 849 543

Kokku tulud 363 404 291 142

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -108 497 -67 383

Jagatud annetused ja toetused -153 015 -136 822

Mitmesugused tegevuskulud -60 555 -43 744

Tööjõukulud -14 161 -7 350

Kokku kulud -336 228 -255 299

Põhitegevuse tulem 27 176 35 843

Intressitulud 16 13

Aruandeaasta tulem 27 192 35 856
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 27 176 35 843

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -99 -145

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 7 109 4 018

Laekunud intressid 16 13

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
4 609 -5 249

Kokku rahavood põhitegevusest 38 811 34 480

Kokku rahavood 38 811 34 480

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 107 360 72 880

Raha ja raha ekvivalentide muutus 38 811 34 480

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 146 171 107 360
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 42 848 42 848

Aruandeaasta tulem 35 856 35 856

31.12.2018 78 704 78 704

Aruandeaasta tulem 27 192 27 192

31.12.2019 105 896 105 896
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finatsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardid on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele

suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning mida täpsustavad

Raamatupidamise Toimkonna 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. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni

kliendi kohta.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana 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 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. 

Teenuste müük on mittetulundusühingu kõrvaltegevus.

Kulud

Tegevuskuludena näidatakse mittetulundusühingu tegevusega seotud tekkepõhiseid kulusid. 

Tööjõukulud ning nendega seotud maksukulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, mille eest kulu arvestati. 

Kasutamata puhkusepäevade ja väljamaksmata puhkusetasude kohustust hinnatakse ümber üks kord aastas aastaruande lõpu seisuga. 
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Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole

ärilistele otsustele

* tegev- ja kõrgemat juhtkonda,

* eelpool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

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

31. detsembri 2018 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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 440 440

Ostjatelt laekumata

arved
440 440

Muud lühiajalised nõuded 90 90

Kokku nõuded ja

ettemaksed
530 530

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 288 288

Ostjatelt laekumata

arved
288 288

Muud lühiajalised nõuded 143 143

Kokku nõuded ja

ettemaksed
431 431

Kõigi nõuete maksetähtaeg on lühem kui 12 kuud.
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 405 3 405

Võlad töövõtjatele 4 324 4 324

Maksuvõlad 6 454 6 454

Puhkusetasude kohustus koos maksudega 5 605 5 605

Kokku võlad ja ettemaksed 19 788 19 788

 

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 498 3 498

Võlad töövõtjatele 2 199 2 199

Maksuvõlad 3 834 3 834

Puhkusetasude kohustus koos maksudega 3 148 3 148

Kokku võlad ja ettemaksed 12 679 12 679

Kõigi võlgnevuste maksetähtaeg on lühem kui 12 kuud.

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 261 512 232 032

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 57 894 16 195

Kokku annetused ja toetused 319 406 248 227

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2019 2018

Rahaline annetus 261 512 248 227

Kokku annetused ja toetused 261 512 248 227

51 129,00 Haridus- ja Teadusministeerium Noortevaldkonna programm huvihariduse toetamiseks

90 900,00 Sotsiaalministeerium "Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja tema liikmesorganisatsioonide võrgustiku tegevuse toetamine aastal 2019

70 000,00 Sotsiaalministeerium 

40 000,00 Sotsiaalministeerium

18 302,00 Kultuuri- ja spordiürituste tasud

64,00 Rahva Raamat AS heategevusplaadi annetus

22 793,00 Mittesihtotstarbelised annetused

235,46 Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA toetusleping RT19-49

3 949,93 Swedbanga annetuskeskkond "Ma armastan aidata" toetus

11 750,00 Bigbank AS Suurperepäeva toetuseks ja Aasta Suurpere auhind

10 340,25 Perekaardi programmi arendamiseks

4 856,00 Hooandja projekt "Lauajalgpallid ja koroonalauad lasterikastele peredele"

5 886,36 Pere Sihtkapital SA "Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise" väljatöötamine

Tegevuse sihtfinantseerimine, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ning sihtfinantseerimisega seotud

võimalikud tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis

kohustisena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses.
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Lisa 5 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2019 2018

Liikmesorganisatsioonide tegevustoetus 34 412 34 407

Liikmesorganisatsioonide väikeprojektide taotlusvoorud 15 343 14 427

Huvihariduse toetus 51 016 49 163

Huvitegevuse toetus 35 387 22 992

Liikmesorganisatsioonide muud sihtotstarbrlised toetused 4 107 500

Tunnustusürituste auhinna- ja toetusfond 12 750 12 750

"Meie pere unistus" 0 2 583

Kokku jagatud annetused ja toetused 153 015 136 822

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 59 769 39 916

Sotsiaalmaksud 21 394 13 349

Töötuskindlustusmaks 1,4% 503 169

Juhatuse liikmete tasud 1 752 0

Kokku tööjõukulud 83 418 53 434

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
69 257 46 084

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 4

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Juriidilisest isikust liikmete arv 19 20

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2019 31.12.2018

Nõuded Kohustised Nõuded

Asutajad ja liikmed 440 0 288

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2019 2018

Arvestatud tasu 25 970 17 361

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis 7 613 4 984
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Aruandeaastal on arvestatud tasu MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit  presidendile summas  24 217,44 ja juhatuse liikmetasu kokku summas

1752,38.

Presidendile ja juhatuse liikmetele  on makstud isikliku sõiduauto hüvitist kokku summas  7613,20.

Muid tasusid ja olulisi soodustusi tegevjuhtkonnale arvestatud ei ole.



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2020

Eesti Lasterikaste Perede Liit (registrikood: 80090320) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AAGE ÕUNAP Juhatuse liige 02.07.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud

elanikegrupi huvide kaitse
94991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 4370055

Mobiiltelefon +372 55535482

E-posti aadress info@lasterikkad.ee

Veebilehe aadress www.lasterikkad.ee


