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Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu eesmärgiks on Tallinna ja Harjumaa puuetega ja/või
erivajadustega naiste ja tütarlaste, nende pereliikmete, abistajate sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse
tõstmine ühiskonnas puuetega inimeste (naiste) õiguste valdkonnas ning olla kaasatud ja kaasata
sihtgruppe Ühingu tegevustesse.
2015. aastal teostati ja viidi läbi järgmised põhitegevused ja -projektid:
1. Arvamusfestivali sooala teemaarutelu - "Puudega naine - kerge ignoreerida?". Millised on
erivajadustega naiste võimalused tööturul? Kas ka erivajadusega naine on tööaldis, aktiivne,
sotsiaalne ja vajab tunnustust? Naiste lood elust enesest - erivajadusega inimese saavutustest,
väljakutsetest ja igapäevasest toimetulekust. Arutlesid Tartu Vaimse Tervise Keskus, Margit
Rosental-Tustit (Händikäpp MTÜ), Omniva, ajakiri "Puutepunkt". Modereeris Jelena Pipper
2. Puue ei kaota naise ilu - fotonäitus “Imelised Naised” Riigikogus. Ühingu vabatahtlik Külli Haav
korraldas fotolavastuse, mis vormus koostöös Fotogeeni stuudio fotograafi Sven Tupitsa ja
ühingu juhatuse eestvedamisel rändnäituseks. 2013. aastal tunnustas Intelligent Community
Forum (ICF) Tallinna linna viiendat korda kui üht maailma seitsmest (Top7) kõige
innovaatilisemast kogukonnast, samuti on Eesti maailmas liidrikohal infoühiskonna arendamisel
ning teadvustamisel - sellest tulenevalt on fotonäituse korraldajate sooviks pöörata Riigikogu
liikmete, riigiteenistujate ja kogukonnaliikmete tähelepanu ühiskonnas domineerivatele
stigmadele ning unistuseks, et Eesti oleks maailmas liidrikohal ka selles, kuidas me suhtume
erineva puudega ja erinevast rahvusest erivajadustega naiste inimõigustesse ning
põhivabadustesse. Näitusega soovis ühing koguda tähelepanu ja rahalist toetust ka konverentsi
“Naised, ärgakem!” korraldamisele. Konverentsi idee on toetada erivajadusega naisi olemaks
julgem,
ettevõtlikum
ja
astuma
välja
piiravast
kestast.
3. Puuetega naiste jõuluüritus "Christmas Wonderland".
Ühingu liikmetest on enamik naisi vähekindlustatud, töötud või pensionieas üksikud erinevate
erivajadustega naised ja emad, kes kasvatavad lapsi. Paljudel naistel oli see aastas ainuke
suurem üritus, kus sai tunda soojust ja lähedust. Juba tulek kodunt välja ja kokkusaamine
teiste saatusekaaslastega, kultuurisündmusest osasaamine, kohvitamine, ühe reedese õhtu
nautimine, oli nende jaoks suur samm ja sündmus. Erivajadustega naistele andis
meelelahutusliku üllatusetteaste ansambel Pööriöö, korraldamisse kaasati üle 10ne
vabatahtliku.

Ajatelg
11.01.2015
Meelika Burket - THPNÜ raamatupidamisega tutvumine ja koostöö alustamine
15.01.2015
Merilyn Merisalu juures koosolek, THPNÜ andmebaasi arutelu.
21.01.2015
Annetatud raamatute inventuur ja sorteerimine Endla 59 ruumides.
23.01.15
Koosolek Greta Kaupmees osavõtul “Imelised naised” artiklite sarja osas ajakirjas
“Naised”
25.01.15
Juhatuse koosolek “Arenguhüpe taotluse esitamine”
4.02.15
Fotosessiooni “Imelised naised” esimene osa fotostuudios Fotogeen. ETV saade
“Puutepunkt” lindistus.
8.02.15
Juhatuse koosolek
11.02.15
Seminar “Ligipääsetav Tallinn”, Tallinn
12.02.15
Erivajadusega naiste ühine kinokülastus “Ainult Naistele” Coca-Cola Plazas
16.02.15
Teenäitaja 2014 üritus Riigikogus
19.02.15
Struktuurfondide avatud seminar Tallinna ülikoolis Astra majas “Eurotoetuste infotuur”
20.02.15
THPNÜ üldkoosolek
21.02.15
Saalikoolitus "Naised, ärgake üles!" EBSi saalis
1.03.15
Juhatuse koosolek
3.03.15
MItmekesisuse kokkuleppe, hotell Viru Sokos
5.03.15
Eesti Töötukassa seminar
13.03.15
Accecible Baltics koostöö arutamine
16.03.15
Tallinna Hansa Rotory klubi külastus ja ettekandega esinemine. Teemaks - puuetega
naiste olukorrast üldiselt ja fotosessioonist “Imelised naised”, moešhow võimalikkusest puuetega naistele
17.03.15
Accecible Baltics koostöö arutamine
18.03.15 kuni 29.03.15 osalemine Riia Erasmus projektis “Participation for All”
20.03.15
Hooldajate Liidu konverents
20.03.15
Fotosessiooni teine osa fotostuudios Fotogeen.
21.03.15
EPNÜL koosolek
27.03.15
SA heateo “Praktiline teenusedisaini koolitus
29.03.15
Juhatuse koosolek
8.04.15
Venekeelse Raadio 4 esinemine teemal “Erivajadusega naiste fotonäitus”
09.04.15
THPNÜ fotonäituse “Imelised naised” avamine Tallinna LV hoones Vabaduse väljak
11.04.15
Koolitus “Äri ja motivatsioon”, hotell Seaport, Tallinn
18.04.15
“Naised võtmepositsioonidel” koolituse teine osa, EBSi ruumis
22.04.15
Accecible Baltics koostöö arutamine
24.04.15
ELIL tänuüritus “Aasta tegu”. Tallinna Loomaaed Konverentsikeskus. MTÜ THINK EESTI
tunnustuse saamine.
3.05.15.
Juhatuse koosolek
10.05.15
Arvamusfestivali töökoosolek
17.05.15
Juhatuse koosolek
23.05.15
Accecible Baltics koostöö raames väike matk ja piknik Aegviidus “Putuka retk”
30.05.15
Maailmapäev Vabaduse väljakul Tallinnas
8.06.15
Arvamusfestivali töökoosolek Telliskivi loomelinnakus
14.08.15
Arvamusfestival 2015 osavõtt
18.09.15
Riias puuetega naiste konverents: "Movement of Women with Disabilities in Europa and
Baltic States

20.11.15

Aktiivsena vananemise arengukava 2013-2020 soolisest aspektist, korraldas ENUT
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2015

31.12.2014

Raha

553

582

Nõuded ja ettemaksed

102

0

Kokku käibevara

655

582

655

582

Võlad ja ettemaksed

0

200

Kokku lühiajalised kohustused

0

200

0

200

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

382

7

Aruandeaasta tulem

273

375

Kokku netovara

655

382

655

582

Varad
Käibevara

Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara

Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2015

2014

Liikmetelt saadud tasud

181

174

Annetused ja toetused

783

535

70

0

1 034

709

Mitmesugused tegevuskulud

-761

-334

Kokku kulud

-761

-334

Põhitegevuse tulem

273

375

Aruandeaasta tulem

273

375

Lisa nr

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2015

2014

81

174

781

535

70

0

-961

-134

-29

575

Kokku rahavood

-29

575

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

582

7

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-29

575

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

553

582

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest
Kokku rahavood põhitegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2013

7

7

Aruandeaasta tulem

375

375

31.12.2014

382

382

Aruandeaasta tulem

273

273

31.12.2015

655

655
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi
hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste ning
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja
sihtasutused“ toodud juhistele.
Raha
Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Annetused ja toetused
Saadud annetuste ja toetuste arvestusel lähtub ühing järgmistest põhimõtetest:
(a) mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna hetkel, mil
annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest
need on tasutud);
(b) sihtotstarbelised annetused ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused)
kajastatakse lähtudes juhendis RTJ 12 kirjeldatud sihtfinantseerimise arvestuse
põhimõtetest;
(c) annetusi ja toetusi, mis on oma olemuselt sissemaksed mittetulundusühingu või
sihtasutuse põhikapitali, ei kajastata tuluna tulude ja kulude aruandes, vaid
kajastatakse netovara muutusena bilansis ja netovara muutuste aruandes.
Annetust või toetust, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse
projekti finantseerimisega
(näiteks riigieelarvest saadavad mitte-sihtotstarbelised vahendid), ei loeta
sihtotstarbeliseks annetuseks. Selliseid annetusi ja toetusi kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks.
Valitsuse sihtfinantseerimist kajastatakse vastavalt RTJ 12.
Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:
(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja
(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.
Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Vastavat kohustust
kajastatakse bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste
täitmine. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid tingimusi ei loeta sisuliseks, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused on minimaalsed ning risk,
et neid ei täideta, on praktiliselt olematu.
Tulud
Ühingu liikmetelt saadud liikmemaksude ning muude tasude arvestusel lähtub ühing järgmistest põhimõtetest:
(a) liikme- ja sisseastumismaksud ning muud mitte-sihtotstarbelised tasud ühingu
liikmetelt kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need on tasutud;
(b) sihtotstarbelised tasud ühingu liikmetelt kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud.
Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui tasu muutub
sissenõutavaks ja kui tasuga kaasnevad tingimused on täidetud. Juhul kui tasu
laekumine on ebakindel kuni laekumise hetkeni, kajastatakse tasu tuluna laekumise
hetkel või hiljem.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeid ja nendega seotud ettevõtteid.
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Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

31.12.2015

31.12.2014

26

64
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2016
Mittetulundusühing Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (registrikood: 80355326) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta
aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KEIU ROOSIMÄGI

Juhatuse liige

20.06.2016

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;
puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,
erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

thpnu@epnu.ee

