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Tegevusaruanne

MTÜ Enneaegsed Lapsed alustas tegevust 2013. aastal, eesmärgiga toetada enneaegselt sündinud lapsi, nende vanemaid ja lähedasi ning käivitada

kogemusnõustamine Tallinna sünnitusmajades ja Lastehaiglas. MTÜ ellukutsujateks on emad, kes on ilmale toonud enneaegse(d) lapse(d). Toetame

perekeskse ravi ja hoolduse rakendamist vastsündinute intensiivravi osakondades ning pikalt haiglaravil viibivate pisikeste patsientide ja vanemate olukorra

parandamist.

 

MTÜ Enneaegsed lapsed eesmärgid:

• Kogemusnõustamise läbi viimine Tallinna Lastehaiglas, Ida-Tallinna Keskhaiglas, Pelgulinna Sünnitusmajas ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikus

ning koostöö MTÜ'ga Kogemuse Jõud;

• ühiskonna teavitamine enneaegsest sünnist ja enneaegsetest lastest, infomaterjalide koostamine, väljaandmine ja levitamine;

• kampaaniate, infopäevade ja seminaride korraldamine;

• koostöö erinevate organisatsioonidega;

• enneaegset sündi, enneaegsete laste ja enneaegsete laste vanemate ja lähedastega seotud projekte puudutavad tööd;

• toetuste ja annetuste kogumine ning nende kasutamine põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

•  

2018. aasta tegevused:

• Kogemusnõustamise teenuse jätkamine - lisandus juurde Tartu Ülikooli kliinikumi Lastekliinik

• Kahe inimese kogemusnõustamise koolituse eest tasumine

• Annetuskampaania - Toetame perekeskset ravi, et iga pisikese ime kõrval oleks talle kõige lähedasemad inimesed, kes muudavad kergemaks ka keerulised

haiglaprotseduurid. Toetatud ühe enneaegse lapse pere.

• Aasta lisakampaania - Motoorset arengut toetavate kaheksajalgade heegeldamine 4 haiglale (Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla

Pelgulinna Sünnitusmaja, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik, Tallinna Lastehaigla). Kampaania algus 1.06-31.10.2018.

• EFCNI aastakonverents - Juhatuse liikmed Kristel Kukk ja Livia Laas osalesid EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants)

lastevanemate organisatsioonide aastakonverentsil Saksamaal, Fresingis.

• Infomaterjalid, meedias ülesastumised, infopäevad lastevanematele - Üldsuse teavitamine seoses enneaegse sünni ning enneaegse lapse kasvatamisega.

• Koostöö tihendamine kõrgema taseme sünnitusabi pakkuvate haiglatega (Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna Sünnitusmaja,

Tartu Ülikooli Kliinikum Lastekliinik, Tallinna Lastehaigla). Selle raames 2 infopäeva aastas haigla kohta.

• Uued liikmed ja vabatahtlikud - kutsusime juurde liikmeid ja vabatahtlike, kes oleksid meile toeks heategevuslike ürituste läbiviimistel.

• Imetamise toetamine - Korraldustiimi liige Küllike Põlma esindas MTÜ’d Enneaegsed lapsed imetamise töögrupis.

• Kliiniline audit „Enneaegse sünnituse ja vastsündinu perinataalperioodis käsitlus“ - töögrupis osalemine.

• EFCNI algatatud “European Standards of Care” projekt - töögrupis osalemine.

• Tugiteenused. Tugiteenuste käimalükkamine – vestlusringid, e- nõustamine, koolitused, loovteraapia jpm. Lükkasime käima rinnapumba ja beebikaalu

rendi.

• Kaardid sünnitusmajadesse intensiivraviosakonda, mis läheb enneaegse lapse vanemale, kus on pühendus ja info MTÜ Enneaegsed lapsed kohta.

• Fotonäitus EV100 raames - tegime üleskutse vanematele, eesmärgiks oli kokku koguda vähemalt 100 pilti, et teha nendest pildi kollaaž ja video.
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• Fotonäitus „Maailmale nähtavamaks“ - MTÜ Enneaegsed lapsed alustas „Maailmale nähtavamaks“ projektiga, mis aitab meil maailmale ja ka iseendale

näidata, kui imeliseks võivad kasvada meie pisikesed imed hoolimata kõigist raskustest. Esimene näitus sai alguse emadepäeval ja näitus rändas ringi

mööda Eestit. Teine pildistamine toimus Augustis ja nendest piltidest tuli heategevuslik kalender.

• Perepäev - Enneaegsete laste perede perepäev toimus 21.07.2018 Tallinnas. Perepäevale tuli kokku 105 suurt ja väikest inimest.

17.11.2018 rahvusvaheline enneaegse sünni päeva tähistamine

• Kontsert Tallinnas – 17.11.2018

• Lillad tuled

• Seminar Tartus – 15.11.2018

 

2019. aastaplaan:

• Kogemusnõustamine haiglates - Vastava koolituse läbinud kogemusnõustajad jätkavad vabatahtlikkuse alusel haiglates nõustamise (Tallinna Lastehaigla,

Ida-Tallinna Keskhaigla, Pelgulinna Sünnitusmaja ja Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinik). Kogemusnõustajaga on võimalik ühendust saades pöördudes

haigla personali poole või kirjutades otse MTÜ’le Enneaegsed lapsed. Plaanis välja koolitada vene keelt kõnelev kogemusnõustaja.

• Annetuskampaania - Toetame enneaegse lapse vanemate, lähedaste ja kõikide teiste teadlikkuse tõstmist enneaegsest sünnist. Lisaks koolitame juurde

kogemusnõustajaid ning olemasolevatele kogemusnõustajatele täiendkoolitusi.

• EFCNI aastakonverents - Juhatuse liige Livia Laas ja MTÜ liige Eva Näf osalevad EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants)

lastevanemate organisatsioonide aastakonverentsil Saksamaal, Fresingis.

• Isapuhkus - Peale Riigikogu valimisi saadame ministeeriumile pöördumiskirja haigena ja/või sügavalt enneaegsena sündinud isade isapuhkuse

pikendamiseks sarnaselt Põhjamaadele (kuni 120 päeva).

• Ettepanek Lastehaiglale - Edastame Tallinna Lastehaigla juhatuse esimehele ettepaneku kohtuda, et arutada, kuidas võimaldada vanematele ööpäevaringne

ligipääs oma lastele.

• Koostöö haiglatega - Koostöö tihendamine kõrgema taseme sünnitusabi pakkuvate haiglatega (Ida- Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla

Pelgulinna Sünnitusmaja, Tartu Ülikooli Kliinikum Lastekliinik, Tallinna Lastehaigla).

• Tallinna Haigla - Saadame kirja Riina Sikkut’ile, Rain Laanele, Tallinna abilinnapeale saadame pöördumose seoses Tallinna Haigla loomisega ja pakume

välja kohtuda, et täpsemalt arutada Tallinna Haigla loomise plaane ja võimalusi.

• Päevik lapsevanemale - Haiglatesse päevik kingituseks enneaegse lapse vanematele, kuhu vanem saab kirjutada lapse arengu ja enda emotsioonide/tunnete

kohta.

• Koolituste arendamine - Välja tulla koolituskavaga hiljemalt 2019 sügisel. Koolituste sihtgrupiks enneaegselt sündinud laste vanemad/pered. Lisaks

Tallinna Lastehaigla vastsündinute osakonna õdede pilootkoolituse väljatöötamine ja esimese koolituse läbiviimine.

• Esmaabi huviring lastele - Sügisel plaan alustada esmaabi huviringiga, et anda lastele baasteadmisi esmaabist.

• Imetamise töögrupp - Imetamise töögrupis MTÜ Enneaegsed lapsed esindamine.

• Voldikud - Uued voldikud eesti ja vene keeles – olemasolevatel info uuendamine ja uued voldikud. Lisaks MTÜ’d tutvustav voldik ja Call to Action

voldikute trükk.

• Kodulehe uuendamine - Kogu materjali-info kaasajastamine ja täiendamine. Koduleht on peamine allikas, kus värske lapsevanem saab infot enneaegsest

sünnist ja teiste vanemate kogemusest. MTÜ liikmete tutvustused.

• Ümarlaud - Ümarlaua korraldamine ekspertidele (ministeerium, arstid) Euroopa Standardite tutvustamiseks ja edasiste sammude planeerimiseks.

• Osavõtt üritustel - Osavõtt erinevatel üritustel MTÜ infolauaga – lastearstide kongress, õdede liit, neonatoloogid, perinatoloogide selts jne.
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• Raamatu uuendamine - Eva Herrera „Pisikese tita lugu“ raamatu uuendamine ja trükk.

Üritused:

• 1.02.2019 fotokampaania “Eestimaa tulevik”

• 23.02.2019 Pingu uisutrall

• 1.03.2019 heegeldamiskampaania “Süda õele”

• 20.04.2019 munadepüha tähistamine Tartus

• 12-13.05.2019 emadepäeva tähistamine ja õdede tänamine

• 25.05.2019 Saue Vanamõisa perepäev

• 30.05-1.06.2019 Lastearstide Seltsi aastakonverents

• 1.06-2.06.2019 Männi pargi koguperefestival

• 13.07.2019 Enneaegsete laste perede perepäev

• 1-7.08.2019 Rahvusvaheline rinnaga toitmise nädal

• 19.08.2019 Enneaegsete laste liikmete perepäev

• 17-20.09.2019 Rahvusvaheline Jensi congress

• Oktoober - RSV teadlikkuse tõstmise kuu

• 17.11.2019 Kontsert ja sokid haiglatesse, Lapsevanemate teadlikkuse tõstmise kuu

• 20.12-22.12 piparkookide glasuurimine, kogemusnõustamise (Tallinn ja Tartu) juturing

• 23.12-24.12.2019 jõulupakkide viimine haiglatesse.

 

MTÜ Enneaegsed lapsed tegevuse kohta saab lugeda kodulehel: www.enneaegsedlapsed.ee
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Varad   

Käibevarad   

Raha 6 025 11 913

Nõuded ja ettemaksed 154 1 249

Kokku käibevarad 6 179 13 162

Põhivarad   

Materiaalsed põhivarad 1 257 0

Kokku põhivarad 1 257 0

Kokku varad 7 436 13 162

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 1 393 998

Kokku lühiajalised kohustised 1 393 998

Kokku kohustised 1 393 998

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 12 164 991

Aruandeaasta tulem -6 121 11 173

Kokku netovara 6 043 12 164

Kokku kohustised ja netovara 7 436 13 162
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 165 180

Annetused ja toetused 30 093 35 798

Muud tulud 2 731 2 695

Kokku tulud 32 989 38 673

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -11 483 -10 402

Mitmesugused tegevuskulud -8 436 -4 982

Tööjõukulud -18 327 -10 925

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -122 0

Muud kulud -742 -1 191

Kokku kulud -39 110 -27 500

Põhitegevuse tulem -6 121 11 173

Aruandeaasta tulem -6 121 11 173
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 165 165

Laekunud annetused ja toetused 30 093 34 615

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 2 731 2 695

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -20 494 -16 114

Väljamaksed töötajatele -17 004 -10 880

Kokku rahavood põhitegevusest -4 509 10 481

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-1 379 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 379 0

Kokku rahavood -5 888 10 481

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 11 913 1 432

Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 888 10 481

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 025 11 913
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 991 991

Aruandeaasta tulem 11 173 11 173

31.12.2017 12 164 12 164

Aruandeaasta tulem -6 121 -6 121

31.12.2018 6 043 6 043
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Enneaegsed lapsed 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga (EFS). EFS

on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on

kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis on kehtestatud

rahandusministri määrusega.

MTÜ Enneaegsed lapsed tulude ja kulude aruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud tulude ja kulude aruande skeemi

nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest otsesel meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle

ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle

peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide

kasulikule elueale.

Ettevõte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus

objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha.

Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise

hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Arvutid 5

Lisa 2 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 14 031 17 298

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 16 062 18 500

Kokku annetused ja toetused 30 093 35 798

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2018 2017

Rahaline annetus 30 093 35 798

Kokku annetused ja toetused 30 093 35 798
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Lisa 3 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Müügi eesmärgil ostetud kaubad 0 -145

Koolituskulud -2 498 0

Annetuskampaaniate korraldamine -8 985 -9 220

Reklaam 0 -1 037

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-11 483 -10 402

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Üür ja rent -2 912 -1 699

Mitmesugused bürookulud -1 994 -1 289

Lähetuskulud -1 201 -752

Koolituskulud 0 -395

IT kulu -1 301 -803

Ostetud teenused -978 0

Muud -50 -44

Kokku mitmesugused tegevuskulud -8 436 -4 982

Lisa 5 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 13 780 8 214

Sotsiaalmaksud 4 547 2 711

Kokku tööjõukulud 18 327 10 925

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 6 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 11 12

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017
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Arvestatud tasu 13 780 10 925



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Mittetulundusühing Enneaegsed Lapsed (registrikood: 80364696) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

KRISTEL KUKK Juhatuse liige 30.06.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 55632491

E-posti aadress kiri@enneaegsedlapsed.ee

Veebilehe aadress www.enneaegsedlapsed.ee


