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Tegevusaruanne
EESTI PUUETEGA NAISTE ÜHING (www.epnu.ee) on erinevate erivajadustega naiste
mittetulunduslik ühendus ja tegutseb avalikes huvides.
EPNÜ tegevuse eesmärk on erivajadustega naiste/tütarlaste integreerimine ühiskonda ja sotsiaalse
aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine; ühiskonnapoolse mõistva ja teadliku suhtumise kujundamine puuetega
inimestesse; võrdsete võimaluste loomine.
EPNÜ ülesanded on: teadvustada ühiskonnale erivajadustega naiste/tütarlaste võrdseid õigusi, vajadusi ja
kohustusi; kujundada ühiskonnapoolset mõistvat suhtumist erivajadustega naistesse/tütarlastesse; koguda
ja levitada erivajadustega naisi/tütarlapsi puudutavat informatsiooni; teha ettepanekuid omavalitsus- ja
seadusandlikele organitele, tagamaks erivajadustega naistele/tütarlastele võrdsed toimetulekuvõimalused;
jälgida ja vajadusel kaitsta rahvusvaheliste inimõiguste tagamist.
EPNÜ on kasumit mittetaotlevate organisatsioonide nimekirjas. EPNÜ-l on 2 osakonda: Põhja-Eesti ja
Lõuna-Eesti osakond. Tööd korraldab juhatus. Juhatus on 7 – liikmeline: 3 naist Tartumaalt ja 4 naist
Harjumaalt. Juhatuse tööd juhib juhatuse esinaine. Palgalisi töötajaid EPNÜ-s ei ole.Tööd tehakse
vabatahtlikkuse alusel. 2008. aastal astus EPNÜ liikmeks kaks naist: Külliki Bode Sauelt ja Elle Liiva
Otepäält.
Ühingu tegevust toetasid 2008. aastal Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Sotsiaalministeerium,
Hasartmängumaksu Nõukogu, Tallinna ja Tartu Linnavalitsus, Tallinna Puuetega Inimeste
Tegevuskeskus ning raamatupidamisfirma Hermin OÜ. Olime kaasatud Eesti Naiste Koostööketi ja Eesti
Naisteühenduste Ümarlaua tegevustesse. EPNÜ on nende kahe ühenduse liige, makstes Kostööketile ka
liikmemaksu. EPNÜ tänab kõiki, kes toetasid meie tegevust ja loodab 2009. aastal edukale koostööle.
Kirjutasime neli projekti:
1. Teabepäev „Täisväärtuslik elu puuetega naistele“, mida toetas Tallinna ja Tartu Linnavalitsus
ning ruumidega Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus. Suur tänu kõigile, kes aitas
korraldada seda teabepäeva, kus viibi 30 osavõtjat, nendest 24 puudega naist, 2 isiklikku abistajat,
2 toitlustajat, 1 külalislektor ja 1 moderaator, kelleks oli organisatsioonipsühholoog ning kes tegi
ettepanekuid, kuidas EPNÜ-d kui organisatsiooni jätkusuutlikuks muuta. EPNÜ kinnitas 2007.
aasta majandusaruande ja valis kaheks aastaks uue juhatuse. Sellel teabepäeval said ka omad
liikmed esinemiskogemuse ja osavõtjad said infot sootundlikkusest ja kvalitatiivsest uuringust.
2. Projekt „Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega naistele“, mida toetas Sotsiaalministeerium,
Hasartmängumaksu Nõukogu ja mille partneriks oli Eesti Naisteühenduste Ümarlaud. Projekt
hõlmas inglisekeelse raamatu „Sexuality and women with disabilities“ tõlkimist ja puuetega
naiste kvalitatiivset uuringut. Projekti eesmärgiks oli selgitada välja ja kaardistada erinevate
puuetega naiste probleemid ja tõlgendused Euroopa Puuetega Naiste Manifestist valikuliselt
võetud valdkondade piires. Nende valdkondade alla sai moodustatud küsimused kombineeritud
kvalitatiivseks uuringuks. Iga valdkonna alla sai moodustatud üks soolise võrdõiguslikkuse alane
küsimus. Küsimustikke vastustega laekus kokku 50. Vastused olid väga erinevad, mis nähtavasti
oli seotud intervjueeritavate haridustasemega Samuti intervjueerijate oskusest küsimusi esitada.
Intervjueerijad olid enamusest naised puuetega inimeste organisatsioonidest ja neid sai võetud
tööettevõtulepinguga EPNÜ-sse tööle. Ainult üks naine intervjueerijatest oli psühholoogist
spetsialist, kes küsitles Tallinna nägemispuudelisi naisi. Vastused on sisestatud
tabeltöötlusprogrammi EXCEL. Iga valdkonna piires on koostamisel lühikokkuvõtted, kus
vestluses spetsialistidega tuuakse välja probleemid erineva vaatenurga alt. Sel aastal sai
tutvustatud selle projekti tulemusi rootslastele, rõhuasetusega valdkonnale: vägivald, seksuaalne
ahistamine ja turvalisus. Selle valdkonna vastused tõlgiti ka inglise keelde ja nüüd on need
olemas ka Rootsi puuetega naiste foorumil.
Tulevikus on võimalik kõikide küsimustike vastuste põhjal kirjeldada puuetega naiste lugusid ja
probleeme. Puuetega naiste kirjeldamisel ei kasutata naiste nimesid.
Sama projekti raames tõlgiti ka inglisekeelne puuetega naistele mõeldud seksuaalteemaline
raamat „Seksuaalsus ja puuetega naised“. Nüüd on vaja teha projekt, et anda see raamat
toimetamiseks ja trükkimiseks.
3. Projekt „Mõtestatud elu“, mille koostas Ester Kets ja mis sai esitatud Hasartmängumaksu
Nõukogule. Projekti eesmärk oli Karaskil 3. päevaks kokku tulla ja leida, märgata, teadvustada
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ennast kui naist looduse osana. See oli ka mõeldud tähistamaks EPNÜ 10. aastapäeva. Projekt ei
leidnud toetamist.
4. Projekt: „Sootundlikkus ja puudega naised hariduses”, mis sai esitatud Avatud Eesti Fondi
projektikonkurssile: “Lasteaiast ülikoolini – sootundlikkus hariduses”, mille üheks eesmärgiks oli
puuetega naiste teadlikkuse tõstmine soolise võrdõiguslikkuse alal. Seda projekti ei toetatud
Juhatuse laiendatud koosolek toimus 22. juulil, kuhu palusime ka Riina Antoni, kes on
organisatsioonipsühholoog, et koos alustada EPNÜ arendamist ja tegevusplaani koostamist. Jagasime
ülesanded oma liikmete vahel ära ja saatsime meie koosoleku protokolli Lõuna-Eesti osakonnale, kus
soovitasime Tartus viia läbi samalaadne koosolek. Enamus suhtlemisest käib e-posti kaudu ja Internet on
tihtipeale alt vedanud. Suuremad üritused ja vajalikud teated on asetatud ka EPNÜ kodulehele, aga
muidugi sellest ei piisa. Igaüks liikmetest neid kätte ei saa, kuna me ise ei oska infot edasi anda ja paljud
ei huvitu Internetist. Selles osas on vaja meil endil areneda ja huvi tunda, kuidas olla kaasatud.
Oleme arendanud EPNÜ kodulehte: lisanud vajalikke uudiseid, mis peaksid huvi pakkuma puuetega
naistele. Samuti on asetatud kodulehele tõlgitud materjale, deklaratsioone, Interneti aadresse, mis on
seotud puuetega naistega. See on pidev töö ja plaanime selles liinis areneda ning kaasata oma liikmeid
kodulehe atraktiivsemaks muutma.
Oleme kirjutanud artikleid ajakirja: „Sinuga“ ja teinud koostööd naistelehtedega, et ajakirjades oleks
artikleid ka puuetega naistest. On ilmunud artikkel ajalehes „Maaleht“.
EPNÜ teeb koostööd kahe suurema naisorganisatsiooniga: Eesti Naiste Koostöökett (www.ewl.ee) ja
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (www.enu.ee). Koostööketile maksab EPNÜ liikmemaksu 500.- aastas
ja on kaasatud nende organisatsioonide üritustele ja projektidesse. Samuti on koostööd tehtud puuetega
inimeste organisatsioonidega, eriti Tallinna ja Tartu kodadega ning ELILi ja ELS-ga.
Suuremad projektid, millessse meid on kaasatud:
• Toetage European Women's Lobby 50/50 kampaaniat "Soolise võrdõiguslikkuseta pole
kaasaegset demokraatiat Euroopas!“ – ENÜ ja Koostöökett
• Soolise võrdõiguslikkuse koolitus kohalikus omavalitsuses. - ENÜ
• Uurimisraporti “Sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös” esitlus. Arutelu toimus
Välisministeeriumis - AEF
• Teenäitaja 2007, aunimetus anti Marina Kaljurannale; Teenäitaja 2008, aunimetus anti Viive
Rosenbergile - Koostöökett
• Pöördumine Pressinõukogu poole, seoses Eesti ajakirjanduses ilmunud kajastustest jõhkratest
kuritöödest, kus ohvriks langenud naised tapeti nende lähedaste inimeste poolt. - ENÜ
• Rahvusvaheline ühiskiri 42-lt avalikke huve esindavalt organisatsioonilt Euroopa Komisjonile, et
katkestada kahtlaste toidulisainete kasutamine toidus. – Tartu TNIK
• Koostöö Avaliku Halduse Arengukeskusega Tallinna Kodurahu programmi raames projektis
“Info- ja usaldussilla loomine Tallinna eesti ning mitte-eesti kogukonnas tegutsevate
mittetulundusühenduste vahel"
• Enesejuhtimise ja suhtlemisalane koolitus „Pilt või Peegel“ ja „Suhtlemine telefoni teel“ – ELIL
• ETV „Puutepunkt“ – teemal: seksuaalsus ja puue
• Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamine – ENL
• Pereseadusetemaline konverents – Koostöökett; Perekonnaseaduse eelnõust on võimalik lugeda
ENÜ kodulehel: www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=340
• Uuringu „Seksiärist väljuvate naiste probleemid ja abivajadused“ esitlus Tallinki hotellis – Eesti
Avatud Ühiskonna Instituut
• Ümarlaud „Varalised suhted perekonnaseaduse eelnõus“ – ENL
• Seminar „Kuidas kasvatada 21. sajandi poisse ja tüdrukuid?“ – ENÜ, EMSLi tegemised –
Koostöökett; Avati üleriigiline tugitelefon füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset
vägivalda kogenud naistele – 1492; Seminar “Universaalne disain Eestis- kuidas edasi?" –
EPIKoda; Koostööpakkumisi erinevatelt firmadelt jne., jne.
Lõpetuseks võib öelda, et EPNÜ tegevus oli 2008. aastal mitmekülgne, saime targemaks ja arenesime.
Palju sai antud infot läbi Interneti erinevate ürituste kohta ja alati oli kõigil võimalik meie liikmetel olla
kaasatud nendest, kui vähegi sooviti.
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Juhtkonna deklaratsioon
Juhatuse poolt koostanud 2008.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning
informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava
põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV
Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka
muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ finantsseisundit, majandustegevuse
tulemust ja rahavoogusid.
Juhatuse hinnangul on MTÜ Eesti Puuetega Naiste Ühing jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
Aastaaruande koostamispäev: 20. juuni 2009
Juhatuse liikmete allkirjad
Mare Abner, juhatuse esimees

.........................................................

Mai-Liis Käärd, juhatuse liige

.........................................................

Marju Reismaa, juhatuse liige

.........................................................

Maarja Kaplinski, juhatuse liige

………………………………………

Liia Lumilaid, juhatuse liige

………………………………………

Ester Kets, juhatuse liige

………………………………………

Jelena Pipper, juhatuse liige

………………………………………
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Raamatupidamisbilanss

Lisade
nr.

kroonides
Maj.aasta
Maj.aasta
lõpul 31.12.08
lõpul 31.12.07

Aktiva
Käibevara
Raha ja pangakontod
Käibevara kokku
Põhivara
Materiaalne põhivara
Muu põhivara
Põhivara kokku

1

39 190
39 190

27 740
27 740

6 659
6 659

9 441
9 441

45 849

37 181

0
10 044
2 053
12 097

1 100
4 412
7 755
13 267

9 000
9 000
21 097
21 097

0
0
13 267
13 267

23 914

26 497

838
24 752

-2 583
23 914

45 849

37 181

2

Aktiva(varad) kokku

Passiva
Võlad ja ettemaksed:
Võlad tarnijatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Kokku
Sihtfinantseerimine
Valitsuse sihtfinantseerimine
Kokku
Lühiajalised kohustused kokku
Kohustused kokku
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud
tulem
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
Passiva (kohustused ja netovara) kokku
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Tulude ja kulude aruanne

01.01.-31.12.08

kroonides
01.01.-31.12.07

780
780

1 490
1 490

67 000

106 481

1 500
68 500
69 280

16 679
123 160
124 650

-14 689
-14 689
-500

-101 084
-101 084
-1 391

-38 069
-12 643
-50 712
-2 782
-68 683

-15 640
-5 210
-20 850
-3 541
-126 866

Põhitegevuse tulem

597

-2 216

Finantstulud ja - kulud
Intressitulud
Muud finantstulud ja -kulud
Kokku

241
0
241

82
-449
-367

Aruandeaasta tulem

838

-2 583

Tulud
1.Liikmetasud:
1.1Mittesihtotstarbelised:
Liikmemaksud
Liikmetasud kokku
2.Annetused ja toetused
2.1.Sihtotstarbelised:
Valitsuse sihtfinantseerimine
2.2.Mittesihotstarbelised
Annetused residentidelt
Kokku annetused ja toetused
Tulud kokku
Kulud
Sihtotstarbelised kulud:
Projektide otsesed kulud
Kokku
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud:
Palgakulu
Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksu kulu
Kokku
Põhivara kulum
Kulud kokku
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Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)
kroonides
31.12.2008
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Arvestatud amortisatsiooni
Rahavoogude muutus käibevara
muutustest:
Nõuded ostjate vastu
Kokku
Lühiajaliste kohustuste muutus:
Võlad tarnijatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Valitsuse sihtfinantseerimine
Kokku
Kokku rahavood põhitegevusesest

31.12.2007

597
2 782

-2 216
3 541

0
0

3 071
3 071

-1 100
5 632
-5 702
9 000
7 830
7 830

-2 371
4 412
7 159
0
9 200
12 271

241
0
241

82
-4 377
-4 295

Rahavood investeerimistegevusest
Saadud intressid
Soetatud põhivara
Rahavood investeerimistegevusest
kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Muud finantstulud-kulud
Rahavood finantseerimistegevusest
kokku
Rahavood kokku

0
0

-449
-449

11 450

8 852

Raha aruandeperioodi alguses
Raha aruandeperioodi lõpus
Raha netomuutus

27 740
39 190
11 450

18 888
27 740
8 852

Netovara muutuste aruanne
kroonides
Eelmiste perioodide tulem
Aruandeaasta tulem
Netovara kokku
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26 497
-2 583
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud
MTÜ Eesti Puuetega Naiste Ühing on koostanud 2008.a.raamatupidamise aastaaruande vastavalt
Raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on
vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna
juhenditega.
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses.
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja
kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.
Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad, maksumusega üle 3000 krooni ühiku kohta ning
kasuliku elueaga üle ühe aasta.
Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning vara soetamisega
seotud otsestest kuludest: teenustasud, mittetagastuvad maksud, jne. Edasine materiaalse põhivara
kajastamine bilansis toimub tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused(e. jääkmaksumuses). Materiaalset põhivara
amortiseeritakse lineaarsel meetodil.
Juhul kui bilansipäeval selgub, et vara kaetav väärtus on langenud alla bilansilise jääkmaksumuse, viiakse
läbi vara väärtuse test ja hinnatakse põhivara vajadusel alla.
Väärtuse testi käigus leitakse vara kaetav väärtus, mis on suurem kahest järgmisest näitajast:
- vara õiglasest väärtusest(miinus müügikulutused);
- vara kasutusväärtusest(kasutusväärtuse hindamiseks koostatakse reaalne projektsioon antud
varaga seotud rahavoogude kohta järgmistel perioodidel ja arvutatakse nende rahavoogude
nüüdisväärtus)
Vara allahindluseks tekib vajadus ainult juhul, kui nii vara õiglane väärtus(miinus müügikulutused) kui
vara kasutusväärtus on väiksemad bilansilisest maksumusest .
Juhul kui selgub, et üks esimesena leitud näitajatest ületab vara bilansilise maksumuse, puudub vajadus
teise näitaja leidmiseks.
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.
Seotud isikuteks on juhatuse liikmed. Seotus isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole.
Tulude ja kulude aruanne
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. MTÜ põhitegevusest
lähtudes on tulude ja kulude aruandes skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud
tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Liikmemaksude kajastamisel tuluna on
võetud arvesse ka seda, kas laekumine selles perioodis on tegelikult kindel.
Rahavoogude aruandes on põhitegevuse rahavood kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja
finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.
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Lisa nr.1. Rahalised vahendid.
Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamis-kontodel võrduvad
pangaväljavõtetel näidatud jääkidega. Sularaha kassas on aasta-vahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha
jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel. Sellel kirjel on kajastatud raha:
kassas
arvelduskontol Hansapangas
arvelduskontol Hansapangas (USD)
arvelduskontol Ühispangas
arvelduskontol Hansapangas (L-Eesti OK kontol)
arvelduskontol Hansapangas (L-Eesti OK kontol)
(EUR)
Kokku

2008
241
33 951
3 510
93
1 062
333

2007
241
22 649
3 362
93
1 062
333

39 190

27 740

Lisa 2. Materiaalne põhivara
Maa-ja ehitised
Soetusmaksumus 31.12.2007
Soetusmaksumus 31.12.2008
Akumuleeritud kulum 31.12.2007
Aruandeaastal arvestatud kulum
Akumuleeritud kulum 31.12.2008
Jääkmaksumus 31.12.2007
Jääkmaksumus 31.12.2008

117 179
117 179
-117 179
0
-117 179
0
0

Inventar ja
kontoritehnika
164 790
164 790
-155 349
- 2 782
-158 131
9 441
6 659

Lisa 3. Võlad ja ettemaksed
Võlad tarnijatele
Maksuvõlad
Muud võlad
Kokku

2008
0
10 044
2 053
12 097

2007
1 110
4 412
7 755
13 267

Maksuvõlad kajastavad 2008. aastal arvestatud töötasudelt arvestatud võlgnevust maksude osas, mis
kuuluvad tasumisele 2009. aasta Jaanuaris ja Veebruaris.
Muud võlad kajastavad 2008. aastal aruandvate isikute poolt teostatud ning ühingu poolt 31.12.2008
välja maksmata kulusid.
Lisa 4. Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimise osas oli kajastatud 31.12.2008.a. seisuga valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid
projekti „Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puudega naistele” teostamiseks 9 000 krooni. Projekt viidi
läbi 2008 aasta teises pooles ning 2009 aasta esimeses pooles. Projekti toetas Sotsiaalministeerium 65 000
krooniga, nimetatud summast kanti 2008 aastal perioodi tuludesse 56 000 krooni.
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JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD
2008.a.majandusaasta aruandele

Majandusaasta aruanne on läbi vaadatud ja kinnitatud liikmete üldkoosolekul
27.juunil 2009a.
Kinnitame esitatud andmete õigsust.

Juhatuse liikmete allkirjad
Mare Abner, juhatuse esimees

.........................................................

Mai-Liis Käärd, juhatuse liige

.........................................................

Marju Reismaa, juhatuse liige

.........................................................

Maarja Kaplinski, juhatuse liige

………………………………………

Liia Lumilaid, juhatuse liige

………………………………………

Ester Kets, juhatuse liige

………………………………………

Jelena Pipper, juhatuse liige

………………………………………
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