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EESTI VÄHIHAIGETE LASTE VANEMATE LIIDU 2017. MAJANDUSAASTA
PÕHITEGEVUSTE ÜLEVAADE

1.

Sissejuhatus

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit MTÜ („Liit“) on loodud 1992. aastal. Liidu põhikirjajärgseks
ülesandeks on vähihaigete laste ja nende perekondade igakülgne abistamine ja toetamine,
tervishoiu ja hoolekande arendamine ning vähihaigete laste ravitingimuste parandamisele
kaasaaitamine. Liidu sihtrühmaks on kõik isikud, kes on vähidiagnoosi saanud lapseeas kuni 19aastaseks saamiseni, ja nende pereliikmed.

2.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu tegevuse ülevaade

EVLVLi tegevus toimub meeskonnatöö ja peamiselt vabatahtlikkuse põhimõttel ning võib üldiselt
jagada järgmisteks peamisteks valdkondadeks:
-

Kõige olulisem igapäevane töö on perede nõustamine eelkõige pahaloomulise kasvaja
diagnoosi saamisel, sellele järgneva ravi kestel ja ravijärgsel remissiooniperioodil. Liit aitab
peredel orienteeruda riiklike ja kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna toetuste
võimalustes ja abistab toetuste taotlemisel, jagab kogemusi ning näpunäiteid raviga ja
kaasnevate probleemidega paremini toimetulekuks. Selleks on Liit alates 2016. aastast
loonud koordineeritult tugiteenuseid vahendava tugikeskuse, et tagada koordinaatortugiisiku vahendusel kiire abi kättesaadavus ja perel tekkinud kriisiolukordade lahendamine.

-

Oma igapäevases tegevuses korraldab Liit lisaks temaatilisi loenguid ja koolitusi, et
suurendada perede teadlikkust ja aidata peredel paremini toime tulla psühholoogilise
poolega. Kuna kasvajaga patsientide ravi on enamasti pikaajaline, toob perele kaasa
majandusliku olukorra kui ka muu elukorralduse suured muudatused ning seetõttu
kaasame vajadusel eksperte kirjeldatud olukordadega toimetuleku toetamiseks.

-

Kuna tõhusa ravi üks alustalasid on patsiendi ning tema pere positiivne meeleolu, püüame
pakkuda lastele ja peredele ravi toetavat keskkonda ja korraldada meeleolukaid üritusi nii
haiglas kui väljaspool haiglat.

-

Raviga

seotud

kulud,

näiteks

haruldaste

diagnooside

või

teatud

keerukamate

raviprotseduuride puhul, kui Eestis on vähe kogemusi või ravivõimalused puuduvad ning
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laps saadetakse Eesti Haigekassa toel väljaspool Eestit ravile, siis toetab Liit nii lapse kui
teda saatva vanema majutus- ja transpordikulusid. Lisaks tuleb ette olukordi, mil raviks
tuleb kasutada ravimit, mida Eesti Haigekassa ei rahasta, ning võimaluse olemasolul katab
Liit

nende ravimite maksumuse või aitab perel leida võimalusi ja vahendeid ravimi

saamiseks.
-

Oluliseks osaks Liidu tegevuses on koostöö meditsiinitöötajatega ning osalemine Vähiliidu
ja Eesti Puuetega Inimeste Koja töös, samuti püüab Liit aidata kaasa tervishoiu arengule ja
vähihaigete laste olukorda puudutava regulatsiooni väljatöötamisele.

-

Liidu igapäevatöö hulka kuulub ka tegevuseks vajalike vahendite saamine sponsorite ja
annetajate kaasamise teel, teavitades selleks Liidu tegemistest ja annetuste kasutamise
eesmärkidest. Kõige olulisem Liidu tegevuse rahastamise allikas on heategevuslik Pardiralli
kampaania, millest tuleb Liidu peamine rahastus oma eesmärkide täitmiseks.

3.

Majandusaasta 2017 tegevuste ülevaade

Majandusaasta tegevus oli kooskõlas ühingu eesmärkidega.

3.1

Saadud annetused ja toetused

Ettevõtete, eraisikute ja heategevuslike ürituste toel, sh “Ma armastan aidata” keskkonna kaudu,
kogusime annetusi ja toetusi kokku 181 148 eurot, sealhulgas Eesti Puuetega Inimeste Koda
toetas liidu tegevusi 8 619 euroga, Eesti Vähiliit 3 000 euroga ja SA TÜK Lastefond 3 000
euroga.

Lisaks

toetas

Pardiralli

heategevusliku

ürituse

ja

kampaania

korraldamist

Hasartmängumaksu Nõukogu 6 000 euroga. Samuti on Liidu tegevust toetanud suurte
summadega paljud ettevõtted ja eraisikud.

3.2

Pardiralli

Liit korraldas heategevusliku kampaania ja kogupereürituse Pardiralli, mis on Liidu iga-aastane
suurüritus ning mille eesmärgiks on vahendite kogumine Liidu tegevuseks ja heategevuslike
projektide toetamiseks, eelkõige ravi ja tugiteenuste pakkumiseks vähihaigetele lastele ja nende
peredele. Pardiralli kampaania kaudu teadvustame muu hulgas ühiskonnale Liidu olemasolu,
eesmärke ja tegevusi ning vähihaigete laste ja nende perede vajadusi. 2017. aastal toimus
heategevuskampaania ja perepäev Pardiralli juba neljandat korda ja selle korraldamist toetas
Hasartmängumaksu Nõukogu 6 000 euroga. Pardiralli korraldamisse kaasati SA Heategevusfond
Minu Unistuste Päev ja kampaania käigus koguti annetusi 97 945 eurot, millest eelneva
kokkuleppe kohaselt anti 29 384 eurot üle SA-le Heategevusfond Minu Unistuste Päev. Kulutused
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Pardiralli korraldamiseks olid kokku 9 839 eurot.

3.3

Toetused ja kulutused ravimitele, transpordile ja majutusele.

Aruandeaastal kulus ravimite toetuseks, mille tasumise kohustust Eesti Haigekassa üle ei võtnud,
93 719 eurot. Ravimite maksumusele kulunud summas suurema osa (88 940 eurot) kulus kahe
lapse ravimite hüvitamiseks, millest ülejäänud puuduva osa tasus SA Hille Tänavsuu Vähiravifond
„Kingitud Elu“. Transpordi ja majutuskulude toetuseks maksti 8 610 eurot.

3.4

Tugikeskuse teenuste kulud

Tugikeskuse kaudu peredele kättesaadavaks tehtud teenuste ja teraapiate kulud olid 14 286
eurot. Mõlemas keskuses - Tallinnas ja Tartus, pakuvad käsunduslepingu alusel regulaarselt
teenuseid loovterapeudid, Tartus ka liikumisterapeut (2017. a kulud 10 637 eurot). Lisaks positiivse
meeleolu tõstmisele on teraapiate ülesanne ka toetada lapse igakülgset arengut ravi ajal.
Tugikeskuse toimimiseks vajalikud tugikeskuse teenuse osutajate tööjõukulud olid 17 757 eurot.
Perede vajaduste ja murede kiireks lahendamiseks ning kogemusel põhineva nõustamise
tagamiseks osutab võlaõigusliku lepingu alusel teenust koordinaator-tugiisik, kelle tööjõukulud
moodustavad valdava osa viidatud tööjõukulu summast 15 552 eurot. Koordinaator-tugiisikut
abistab vabatahtlikuna koordinaator-tugiisiku abi. Tugikeskuse kulud 2017. aastal kokku
moodustasid 32 043 eurot.

3.5

Vähihaigete laste ja nende perede suveseminar

Igal aastal on saanud traditsiooniks perede suveseminar, mis 2017. aastal peeti Voore
Külalistemajas. Traditsioonilisel suveseminaril annavad loenguid koolitajad, peredele on tagatud
teraapiline nõustamine ja kohapeal on psühholoog, kes saab peresid ja lapsevanemaid nõustada,
suunata ja toetada. Suveseminar on traditsioonilised Liidu ja kogukonna liikmete kokkusaamise
koht, mis on väga oluline ka Liidu juhtimise seisukohast, kuna sel ajal toimub ka iga-aastane Liidu
liikmete üldkoosolek ning otsustatakse järgmiste perioodide tegevused ja liidu juhtimine.
Suveseminari kulutused kokku olid 11 194 eurot ning osalejaid oli kokku ca 120 inimest.

3.6

Muud kulud

Lisaks alates 2013. aastast toimuvatele vestlusringidele on 2017. aastal olulist rõhku pandud
venekeelsete perekondade kaasamisele, peredele korraldati prof Mihkel Zilmeri loeng toitumisest
vähipatsientidele, viidi läbi kaks teraapilist seminari vähidiagnoosi saanud lastele ja nende
peredele, kuhu olid kaasatud psühholoogid ja erinevad laste ja perede probleemidega tegelevad
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terapeudid (OÜ Katriito terapeudid, Inna Narro). Lisaks korraldati TÜ Kliinikumis lastevanematele
loeng muretsemisest, et aidata vähendada vanemate hirme ja pingeid seoses lapse
haigestumisega, ravi ja kaasnevate hirmudega. Traditsiooniliste üritustena toimus kevadel perede
piknik ja talvel lastele suunatud jõulupidu NUKUteatris. Tartus toimusid teraapia- ja vestlusringi
vormis käsitööõpitoad. Haiglas olevatele lastele on korraldatud erinevaid üritusi sõbrapäeval,
jõulude ajal ja teistel tähtpäevadel. Muude kulutustena loodi kommivabriku Kalev “Mesikäpa”
kampaania toel Tartus ilus ja avar laste mängutuba, mille ehituseks kulus 10 951 eurot, ning
kampaania summast alles jäänud raha kasutatakse sarnase mängutoa ehitamiseks ja
uuendamiseks 2018. aastal SA Tallinna Lastehaigla onko-hematoloogia osakonnas. Jõulupeo
korraldamiseks kulus 2017. aastal 709 eurot, raamatupidamise teenusele 1 728 eurot,
psühholoogilisele koolituskulule 1 409 eurot ning sihtotstarbelistele kulutustele Eesti Puuetega
Inimeste Koda eraldatud vahendeid - kahe teraapilise seminari korraldamise kulud ja veebilehtede
vahilapsed.ee ja pardiralli.ee uuendamine, mis on nüüd kättesaadavad ka venekeelsetena - kokku
9 126 eurot. Seega muud kulud 2017. aastal kokku moodustasid 23 923 eurot.

4.

Muud tegevused

Liit osales 2017. a Puuetega lastega perede toimetuleku ja vajaduste kordusuuringutes nii
isikuliselt

kui grupiintervjuus

(https://turu-uuringute.eu/puudega-lastega-perede-toimetuleku-ja-

vajaduste-uuringu-tulemused/).
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

279 544

275 373

2

1 179

432

3

280 723

275 805

280 723

275 805

Võlad ja ettemaksed

4 727

2 939

Kokku lühiajalised kohustised

4 727

2 939

4 727

2 939

272 866

182 145

3 130

90 721

275 996

272 866

280 723

275 805

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

4,5

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

2017

2016

Lisa nr

181 148

171 947

6

1 289

2 059

7

182 437

174 006

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-179 328

-83 299

Kokku kulud

-179 328

-83 299

3 109

90 707

21

14

3 130

90 721

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

8,9
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

3 109

90 707

-747

-432

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

1 788

2 398

Kokku rahavood põhitegevusest

4 150

92 673

Laekunud intressid

21

14

Kokku rahavood investeerimistegevusest

21

14

4 171

92 687

275 373

182 686

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

Rahavood investeerimistegevusest

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

4 171

92 687

279 544

275 373
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017

182 145

182 145

90 721

90 721

272 866

272 866

3 130

3 130

275 996

275 996
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
EVLVLi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast.
Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas ja kassas.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas fikseeritud nõuded ja kohustused võetakse arvele tehingupäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursiga ning aastaaruande
koostamisel hinnatakse need ümber bilansipäeval kehtiva Euroopa Keskpanga kursi alusel.
Nõuded ja ettemaksed
Ostjatelt laekumata nõudesummad hinnatakse individuaalselt. Laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse kuludesse.
Annetused ja toetused
Tegevuskulude sihtfinantseerimisena saadud annetuste ja toetuste kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Kajastatakse
brutomeetodil, mis tähendab, et saadud toetust kajastatakse tulemiaruandes tuluna ja kompenseeritav kulu kuluna.
Muud annetused ja toetused kajastatakse tuluna perioodis mil nad laekuvad.
Tulud
Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt
samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
saadud annetused ja toetused kajastatakse tuluna perioodis mil nad laekuvad.
Kulud
Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel. Teenuse osutamissega kaasnevad kulud ja kahjum kajastatakse proportsionaalselt
samades perioodides nagu teenuse osutamisest saadavad tulud.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetaks EVLVL juhatuse liikmeid ja nende lähikondlasi.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Arvelduskontod

279 544

275 373

Kokku raha

279 544

275 373

11

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit

2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Ettemaksed

12 kuu jooksul
1 179

1 179

Tulevaste perioodide
kulud

747

747

Muud makstud
ettemaksed

432

432

1 179

1 179

Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2016
Ettemaksed
Muud makstud
ettemaksed
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
432

432

432

432

432

432

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

335

314

Sotsiaalmaks

733

645

53

47

1 121

1 006

Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Võlad tarnijatele

1 024

606

Kokku võlad tarnijatele

1 024

606
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Lisa 6 Annetused ja toetused
(eurodes)

2017

2016

15 310

5 417

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

165 838

166 530

Kokku annetused ja toetused

181 148

171 947

14 616

5 417

1 000

0

Saadud annetused

87 969

45 216

Pardiralli, heategevuslik kogupereüritus

68 561

95 739

0

8 707

Aita luua tugikeskus annetused

16 002

10 685

Kaubamaja annetuskampaania

0

6 183

2017

2016

Rahaline annetus

181 148

171 947

Kokku annetused ja toetused

181 148

171 947

2017

2016

Teenuse müük

1 289

2 059

Kokku tulu ettevõtlusest

1 289

2 059

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

sh eraldis riigieelarvest
sh eraldis kohaliku omavalitsuse eelarvest

Golf Aitab annetused

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017

2016

0

310

17 757

10 210

9 839

14 400

93 719

25 067

8 610

0

Laagri korraldamisega seotud kulud

11 194

13 397

Tugikeskuse kulud

14 286

14 896

Muud

23 923

3 962

0

1 057

179 328

83 299

Mitmesugused bürookulud
Tööjõukulud
Pardiralliga seotud kulud
toetused ravimite soetamiseks
toetused majutusele ja transpordile välisriikides

Panga teenustasud
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu

2017

2016

13 106

7 588

4 651

2 622

17 757

10 210

1

1

31.12.2017

31.12.2016

69

65

Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv

Seotud osapoolteks loetaks EVLVL juhatuse liikmeid ja nende lähikondlasi.
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Liik
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